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1. Leeswijzer
Het projectplan ‘Brongebied Oude Diep’ bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven
wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een
toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de
onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de
procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.
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3. DEEL I

PROJECTBESCHRIJVING

4. Aanleiding en doel
4.1.

Aanleiding

In het brongebied van Het Oude Diep hebben in de afgelopen decennia diverse ruimtelijke ontwikkelingen
plaatsgevonden. Onder andere zijn op meerdere locaties landbouwkundige percelen omgevormd tot
natuurterreinen. Deze functieverandering vraagt om een andere inrichting van het watersysteem. Tot op heden
zijn bijvoorbeeld de natuurterreinen Mantingerzand, Ekkelkampen, Scharreveld, Reigersveen, volledig voorzien
van een eigen watersysteem. Deze heringerichte natuursystemen bergen onder extreme NBWomstandigheden meer dan de voor natuur noodzakelijke hoeveelheden water. Op die manier ontlasten deze
bergingen de afvoergolven in het omringende landbouwgebied. De natuurgebieden Mantinger Bos en Weiden
en Eekmaten zijn slechts gedeeltelijk aangepast.
Het huidige watersysteem is in het IGOD-project in 1999-2001 aangelegd en voldoet binnen de functie
landbouw aan de afvoernormen en MAX/MIN peilen onder normale productie omstandigheden. Wateraanvoer
levert voldoende water onder droge omstandigheden voor de functie landbouw. Daarmee is het watersysteem
goed in te regelen voor productie omstandigheden, behorende bij deze functie.
Het systeem is suboptimaal voor de huidige gebruiksfuncties onder extremere omstandigheden. Het sterk
technisch gestuurde systeem maakt, in combinatie met de aanwezigheid van keileem in de ondergrond, dat het
watersysteem snel reageert op neerslag. Neerslagpieken hebben in de afgelopen decennia meerdere keren tot
wateroverlast geleid. Wateroverlast in mei 2014 is de aanleiding geweest voor modellering van het
watersysteem en uitvoering van een aantal beheermaatregelen in 2015. Gebleken is dat dit een verbetering
heeft opgeleverd. Het watersysteem voldoet daarmee nog niet aan de gebiedsnormen voor wateroverlast
(NBW). Daarom is aan de hand van een verkennende studie bepaald welke aanvullende maatregelen vereist
zijn om alsnog te voldoen aan de wateroverlastnormen (NBW) die gelden op grond van de Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe. Ook zijn de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgaven vastgelegd voor het
watersysteem van het Oude Diep. Om aan de beleidsopgaven van de KRW te voldoen is een aantal
maatregelen in het brongebied Oude Diep noodzakelijk.
Klankbordgroep
Naar aanleiding van de extreme neerslag in mei 2014, met bijkomende inundaties in landbouwpercelen, is door
24 landbouweigenaren een verzoek aan het waterschap gedaan om het functioneren van het watersysteem te
onderzoeken. Op 2 juli 2014 is in een gezamenlijk overleg afgesproken dat uit de 24 eigenaren een
klankbordgroep wordt samengesteld van 6 personen met een eerste contactpersoon naar het waterschap. De
deelnemers van de groep komen verspreid uit het gebied. Het projectteam van het waterschap betrekt de
klankbordgroep actief bij het proces, maar ook nadrukkelijk bij de inhoud van het watersysteemonderzoek en
de mogelijke verbetermaatregelen. Doel is om in verbinding te zijn met de gebruikers in het gebied.
Knienegat
De maatregelen die in dit plan worden beschreven liggen in het gebied met de functie landbouw en dus buiten
het begrensde natuurgebied Mantinger Bos- en Weiden. De maatregelen hebben geen effect op de inliggende
watergangen bij het ‘Knienegat’. Op dit moment voert het watersysteem in dit natuurgebied een deel van het
landbouwkundige neerslagoverschot onder extreme omstandigheden af via de noodoverlaat (vaste stuw) het
Knienegat. Eventuele toekomstige aanpassingen aan het systeem binnen het natuurgebied worden onderzocht
in een vervolgtraject en maken geen onderdeel uit van dit projectplan. Het beoogde isoleren van het
Natura2000 gebied Mantinger Bos is het uiteindelijke doel vanuit het beheerplan Natura 2000. Randvoorwaarde
vanuit het watersysteem is wel dat hierdoor bij extreme neerslagsituaties geen problemen ontstaan in het
achterliggende landbouwgebied.

4.2.

Probleemstelling

In de afgelopen decennia hebben neerslagpieken meerdere keren tot wateroverlast geleid in het brongebied
van het Oude Diep. Deze wateroverlast onder extreme omstandigheden ontstaat voornamelijk doordat het
water niet snel genoeg afgevoerd wordt door onder andere krappe duikers en kunstwerken (stuwen, inlaten,
e.d.) die voor opstuwing zorgen, te krap gedimensioneerde watergangen en vooral het ontbreken van
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voldoende berging in het watersysteem. Het watersysteem voldoet daarmee niet aan de wateroverlastnormen,
conform de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe en de vastgesteld BNW-normenkaart van Waterschap
Drents Overijsselse Delta (AB-besluit juli 2017). Het bestaande watersysteem voldoet onder normale
omstandigheden wel aan de aan- en afvoernormen die horen bij de functie landbouw.
Daarnaast ligt er in het gebied een opgave in het kader van de KRW om te komen tot een goed ecologisch
potentieel in de beek voor 2027. Het waterlichaam Oude Diep heeft in het projectgebied nog geen goede
ecologische toestand bereikt conform de KRW-doelstellingen. Belangrijke redenen hiervoor zijn de huidige
strakke inrichting van de beeklopen, het gehanteerde beheerregime en de huidige en historische belasting met
nutriënten vanuit landbouwgronden. Er is nauwelijks variatie in stroomsnelheid, waardoor de watergangen geen
geschikt habitat zijn voor natuurontwikkeling. Doordat er geen voortdurende stroming is en er in de zomer
pieken ontstaan in de watertemperatuur, groeien er veel waterplanten in de beek waardoor intensief onderhoud
nodig is. Dit onderhoud heeft een negatief effect op de macrofauna en vissen. Daarnaast blokkeren stuwen de
optrekmogelijkheden van vissen.
In de natuurgebieden Mantinger Bos- en Weiden en Eekma worden de natuurdoelstellingen onvoldoende
bediend vanuit het landbouwkundig beheerde watersysteem. Binnen dit project zijn geen maatregelen voorzien
die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de waterhuishoudkundige condities in deze natuurgebieden.
De natuurgebieden Scharreveld, Reigersveen en Mantingerzand- onderdeel Koolveen, zijn in de afgelopen
jaren heringericht voor de functie natuur. De natuurdoelen in deze gebieden zijn daardoor beter bediend. Onder
andere is de afvoer van water uit deze gebieden naar de omgeving sterk beperkt (vasthouden gebiedseigen
water), zodat deze natuurlijker ingerichte natuurgebieden het watersysteem in de omringende
landbouwgebieden ontlast tijdens extreme NBW-omstandigheden. Er vindt minder afvoer plaats vanuit deze
natuurgebieden naar het landbouwgebied in tijden van extreme neerslag.

4.3.

Doelstelling

De doelstelling van het project is om het watersysteem te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast
(NBW) en uitvoering te geven aan de opgaven voor KRW. De KRW opgave is beknopt samen te vatten als het
volledig herstellen van het beeksysteem Oude Diep, waarbij dit projectplan betrekking heeft op het brongebied
Oude Diep.
Daarnaast is er vanuit het gebied de wens geuit om samen met het waterschap te komen tot een ‘robuust
watersysteem voor de langere termijn’. Aan deze wens is invulling gegeven door tijdens de verkenning van
maatregelen te werken met een denkkader voor toekomstbestendig waterbeheer.
Uiteindelijk is in afstemming met het gebied gekozen om binnen dit project de focus te leggen op maatregelen
die op korte termijn op eigendom van het waterschap gerealiseerd kunnen worden en waarmee de huidige
knelpunten in het systeem verholpen worden. De klimaatverandering tot 2050 is daarmee vooralsnog niet
volledig opgevangen. Naar verwachting vragen de nieuwe klimaatscenario’s om een grotere opgave dan in de
huidige situatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta toetst het watersysteem te zijner tijd aan de toekomstige
klimaatontwikkelingen en op basis van deze toets worden mogelijk extra maatregelen genomen.

5. Ligging en begrenzing plangebied
Het brongebied Oude Diep is gelegen in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten
noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het projectgebied bedraagt ongeveer 4.650 ha, met landbouw
(hoofdzakelijk akkerbouw en grasland) en natuur als belangrijkste functies. In het gebied liggen de dorpen
Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Verspreid door het gebied komen separate bebouwingsblokken
voor (veelal agrarisch).
Het deelgebied Middenraai is in de modellering niet compleet afgerond in verband met ontbreken van de juiste
legger- en beheerregister gegevens in grote delen van dit deelgebied. In een nieuwe modellering worden op
basis van nieuw ingemeten legger- en beheerregister gegevens, de knelpunten onder zowel de normale- als
extreme neerslag omstandigheden nauwkeurig in beeld gebracht.
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Figuur 1. Kaart projectgebied Oude Diep en ligging beekdal
Oorspronkelijk was het brongebied Oude Diep onderdeel van het beeksysteem dat benedenstrooms het
Linthorst Homankanaal stroomt. Alle afvoer kwam hierop uit. Inmiddels is een sterk technisch gestuurd systeem
gerealiseerd dat landbouw- en natuurwater gescheiden afvoert uit het gebied. Het plangebied bestaat uit vier
deelsystemen, waartussen weinig of geen verbinding bestaat: Holthe, Oude Vaart, Mantingerzand-Koolveen en
Oude Diep/Hullen. Het Oude Diep/De Hullen watert via een verbinding over het Linthorst Homankanaal af op
het benedenstroomse stroomgebied Oude Diep. Ter hoogte van het kanaal begint het KRW-lichaam Oude
Diep. Voor een kaart van het plangebied en de deelgebieden wordt verwezen naar bijlage 1.
Het plangebied is reliëfrijk en kent een sterk variërend maaiveldverloop. Zie ook bijlage 2 voor de hoogtekaart,
bodemkaart en keileemkaart. De beekdalen liggen rond 13.00 m+ NAP en lopen tot de zandverstuivingen op tot
hoger dan 18.00 m+ NAP.
De zandverstuivingen op de hoger gelegen delen van het Mantingerzand en –bos bestaan hoofdzakelijk uit
zwak lemige en lemige fijne zandgronden. Deze zandlaag is afgezet op de keileemlaag die nagenoeg overal in
het gebied voorkomt.
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6. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)
6.1.

Doelen

Dit projectplan heeft tot doel:
• Verruiming van een aantal watergangen door het aanleggen van een “accolade-profiel” of
“trapeziumprofiel”, zodat er minder opstuwing plaatsvindt en er meer vrijheid is in tijdstip van uitvoering
van onderhoud. Daarbij is een trapeziumprofiel een goede oplossing voor zowel ruimte voor water in
extreme omstandigheden als een gewenste flora- en faunastrook.
• Vergroten van de mogelijkheden in het watersysteem voor vasthouden, bergen en afvoeren van water,
door de aanleg van extra waterberging, verbreden van watergangen en vergroten van duikers, om het
watersysteem te laten voldoen aan de wateroverlastnormen, zonder dat dit verdroging veroorzaakt
voor de aangrenzende natuurgebieden. Het watersysteem voldoet hiermee niet aan de NBW-norm die
geldt voor 2050 maar wel de NBW-norm van het huidige klimaat.
• Met voorgaande profiel aanpassingen ontstaat een bergend-afvoerend systeem. Zie ook de trace’s
met profiel verruiming. Extra berging wordt gemaakt in stuwpand Broekstreek 1 in het beekdal Oude
Diep. Afvoer onder extreme omstandigheden vanuit de Hullenraai wordt geborgen in het te verruimen
beekdal Broekstreek 1- Oude Diep. De beekdal flanken worden middels ontgronding ingericht als
natuurlijk beekdal met de natuurdoeltypen moeras(broek)bos en ruigtegrasland. Stichting Het Drentse
Landschap stelt haar eigendommen in dit natuurlijke beekdal beschikbaar.
• Bij ontgrondingen van schouwpaden en natuurterreinen van SDL wordt de landbouwkundig geschikte
bouwvoor gebruikt als noodzakelijke ophoging in lage peilvak delen in het landbouwgebied. Middels
deze ophogingen ontstaat een robuuster NBW- watersysteem en worden de ophoogde landbouw
percelen minder gevoelig voor verdroging en vernatting. Zie kaartbijlage 14a.
• Aanpassen en automatiseren van stuwen ter verbetering van het peilbeheer, zodat er adequater
gereageerd kan worden bij wisselende weersomstandigheden.
• Vispasseerbaar maken van stuwen.
• In extreme omstandigheden het wateroverschot zo snel en zoveel mogelijk afvoeren naar het Linthorst
Homankanaal via het Oude Diep in plaats van lozing via het punt De Hullen, ter voorkoming van
wateroverlast bij piekafvoer.
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers die positief bijdragen aan de waterkwaliteit in het beeksysteem
en aan de doelstellingen vanuit de KRW voor het waterlichaam Oude Diep. Deze doelstellingen
betreffen het verbeteren van het ecologisch potentieel van de beek en het opheffen van barrières voor
vismigratie.
• Het stimuleren van de LTO DAW doelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) middels
subsidiemogelijkheden.
• De dagelijkse peilen conform het zogenaamde GGOR en vastgelegd in de Operationele Peilenkaart
(OPK) handhaven (zie ook peilkaart 2017 op www.wdodelta.nl/wdodelta-kaart).

6.2.

Oplossingen en resultaat

Het project Brongebied Oude Diep komt naar verwachting in 2018 uitvoering en bestaat uit de volgende
onderdelen: een goede invulling geven aan de wateroverlastopgave vanuit het NBW, de KRW opgave en een
Beheer- en Onderhoudsplan.
Wateroverlastopgave:
Het doel van deze opgave is het vaststellen van de normen voor wateroverlast voor het projectgebied en het
uitvoeren van de bijbehorende maatregelen. De maatregelen zijn gericht op het vergroten van het bergend
vermogen van het watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer. De verbreding wordt gerealiseerd door
eenzijdige afgraving van onderhoudspaden (aanleg trapeziumprofiel) en het vergraven van landbouwpercelen
in eigendom van het waterschap ten behoeve van berging. Daarnaast worden duikers vergroot en worden
aanpassingen gedaan aan enkele stuwen (telemetrie).
Extra berging wordt gemaakt in stuwpand Broekstreek 1 in het beekdal Oude Diep. Dit is noodzakelijk omdat te
snelle afvoer van het NBW-overschot op het Linthorst Homankanaal te hoge waterpeilen veroorzaakt. Afvoer
onder extreme omstandigheden vanuit de Hullenraai wordt geborgen in het te verruimen beekdal Broekstreek
1- Oude Diep. De beekdal flanken worden middels ontgronding ingericht als natuurlijk beekdal met de
natuurdoeltypen moeras(broek)bos en ruigtegrasland. Beide natuurdoeltypen functioneren prima met

Pagina

10 van 39

inundaties met een mix aan landbouw- en natuurwater. Stichting Het Drentse Landschap stelt haar
eigendommen in dit natuurlijke beekdal beschikbaar voor uitvoering van dit bergende beekdal systeem. Met
voorgaande profiel aanpassingen ontstaat een bergend-afvoerend systeem. Zie ook de trace’s met profiel
verruiming.
Door het afkoppelen van enkele natuurgebieden in voorgaande jaren (Scharreveld, Reigersveen en
Mantingerzand-Koolveen) is het omringende watersysteem reeds ontlast. In dit projectplan is niet voorzien in
het extra afkoppelen en isoleren van de natuurterreinen Mantinger Bos- en Weiden en beekdal de Eekmaten.
Waterschap Drents Overijsselse Delta sluit in de toekomst aan bij de nadere inrichting van de natuurgebieden,
onder andere in het kader van realisatie verbeter- en instandhoudingsdoelen uit de beheerplannen Natura2000.
De aanwezige drainagesystemen in natuurgebieden worden wel buiten werking gesteld.

Gebiedsnormen
In het Waterbeheerplan heeft het waterschap een normeringskaart opgenomen (zie bijlage 3 van dit
projectplan). De vastgestelde NBW-normeringkaart (AB-besluit 2017) voor wateroverlast in dit plangebied legt
grotendeels de akkerbouwnorm T25 op het watersysteem in dit plangebied. Voor enkele lager gelegen delen is
de graslandnorm T10 vastgesteld. De graslandnorm houdt in dat de bergings- en afvoercapaciteit zodanig moet
zijn dat er een gemiddelde overstromingskans is van 1 keer per 10 jaar, waarbij tot maximaal 5 procent van het
oppervlak mag inunderen. De akkerbouwnorm is strikter: respectievelijk 1 keer per 25 jaar bij inundatie van
maximaal 1 procent van de oppervlakte. Indien mogelijk wordt de norm per peilvak getoetst.
Toetsing watersysteem en maatregelpakket op hoofdlijn
Op de knelpuntenkaart (bijlage4) is te zien waar volgens de modelberekeningen bij het huidige klimaat het
watersysteem niet aan de gebiedsnormen voldoet. Dit zijn de locaties waar inundaties vaker voorkomen dan
volgens de normeringskaart is toegestaan De oorzaak van de verschillende knelpunten verschilt per
deelgebied. Onderstaand wordt per deelgebied een korte oorzaakanalyse gedaan:
Holthe
De oorzaak van de knelpunten in het deelgebied Holthe is dat het water niet snel genoeg vanuit het gebied kan
worden afgevoerd richting de kanalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het peil scheidende
kunstwerk tussen het deelgebied en de Beilervaart een vaste stuw is. Deze vaste stuw zorgt voor veel
opstuwing in natte situaties.
Eursinge/Veenveld
In het deelgebied Eursinge/Veenveld zijn krappe duikers de oorzaak van het de knelpunten. In dit deelgebied
worden meerdere knelpunten gemodelleerd, die allen worden veroorzaakt doordat water niet snel genoeg kan
worden afgevoerd door te krappe duikers.
Oude Diep / De Hullen
In het deelgebied Oude Diep/De Hullen zijn er diverse knelpunten. Deze knelpunten hebben globaal twee
oorzaken: (1) Het water kan niet snel genoeg worden afgevoerd en geborgen (onvoldoende bergendafvoerend systeem) en (2) de belasting op het Linthorst-Homan kanaal is te hoog en kan het wateroverschot
niet snel genoeg verwerken.
De bovenstrooms gelegen knelpunten in het deelgebied Oude Diep/De Hullen worden veroorzaakt door te
krappe duikers of te smalle watergangen met te weinig bergend vermogen. De knelpunten gelegen in het
benedenstroomse deel van het deelgebied Oude Diep/De Hullen worden veroorzaakt doordat de belasting op
het Linthorst-Homan kanaal hoog is. Waterstanden in het Linthorst-Homankanaal zijn hierdoor ook hoog en
water kan vanuit het deelgebied Oude Diep/de Hullen moeilijk worden afgevoerd.
Een andere oorzaak voor de knelpunten in het bovenstroomse deel van het deelgebied Oude Diep/de Hullen is
de lange afvoerroute die het water moet afleggen om het deelgebied te kunnen verlaten. Door de scheiding van
natuurwater en landbouwwater moet het landbouwwater een behoorlijke omweg nemen om af te voeren naar
het Linthorst-Homankanaal. Hierdoor kan water vanuit het bovenstroomse deel van het deelgebied Oude
Diep/De Hullen niet snel genoeg worden afgevoerd.
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Deze knelpunten zijn op te lossen met technische maatregelen en verruiming van het watersysteem. In
paragraaf 3.3 is in detail uitgewerkt met welke maatregelen het waterschap de knelpunten in het watersysteem
gaat oplossen. Beknopt samengevat komt het neer op de volgende maatregelen:
Door het nemen van technische maatregelen, zoals het vergroten van een groot aantal duikers in
watergangen, wordt de afvoercapaciteit op orde gebracht. Hieronder valt ook het aanpassen van stuwen
en drempels bij uitwateringsduikers.
Het inrichten van enkele bergingsgebieden, centraal in het plangebied, in lage gebiedsdelen binnen het
eigendom van waterschap Drents Overijsselse Delta.
Het vergroten van de afvoer- en bergingcapaciteit van het hoofdwatersysteem, met name van het
Oude Diep tussen de Hoogeveense weg en de Roode Brand. Door met name in stuwpand
Broekstreek 1 het bestaande beekdal in te richten met overstroombare beekdalgronden direct naast
de beek ontstaat een natuurlijker systeem dat daarmee meteen een belangrijke bijdrage levert aan de
KRW-doelen. Met deze inrichting kan dit natuurlijker ingerichte deel van het Oude Diep zoveel
mogelijk water onder extreme omstandigheden bergen en traag genoeg afvoeren naar het kanaal
en/of de Roode Brand. Afvoer onder extreme omstandigheden vanuit de Hullenraai wordt geborgen in
het te verruimen beekdal Broekstreek 1- Oude Diep. De noodoverloop van Hullenraai naar
Broekstreek 1 functioneert onder extreme NBW-omstandigheden. De beekdal flanken worden middels
ontgronding ingericht als natuurlijk beekdal met de natuurdoeltypen moeras(broek)bos en
ruigtegrasland. Beide natuurdoeltypen functioneren prima met inundaties met een mix aan landbouwen natuurwater. Stichting Het Drentse Landschap stelt haar eigendommen in dit natuurlijke beekdal
beschikbaar voor uitvoering van dit bergende beekdal systeem. Met voorgaande profiel aanpassingen
ontstaat een bergend-afvoerend systeem. Zie ook de trace’s met profiel verruiming.
Indicatief is het gewenste profiel aangegeven in de volgende afbeelding (figuur 2).

Figuur 2. Voorbeeld van een natuurlijk beekprofiel

Trapeziumvorm nodig voor aan- en afvoer, zonder toename verdroging
Naast de vergroting van de berging en de noodzaak om minder beperkingen te hebben in de
onderhoudsperiodes en -frequentie, is het van groot belang de wateraan- en afvoerfunctie van de watergang te
waarborgen. Daarom heeft het profiel naast de ondiepe bergingszone een diep en voldoende frequent
onderhouden deel. Dit diepe deel van het profiel trekt grondwater aan vanuit de aanliggende percelen
(ontwatering) en zorgt voor de aan- en afvoer van het water van het bovenstrooms gelegen deel van het
watersysteem (afwatering). De ondiepe bergingszone trekt geen extra grondwater aan.
Landbouwpercelen moeten voldoende worden ontwaterd. Dat geldt niet of in mindere mate voor
natuurgebieden. (Te) veel ontwatering zorgt voor verdroging van natuurgebieden. Om deze verdroging te
voorkomen, mag de natte omtrek van het profiel niet te groot worden. Daarom wordt het ondiepe bergingsdeel
van het profiel rond het minimale waterpeil van de watergang aangelegd. De natte omtrek en daarmee de
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drainerende werking neemt niet verder toe. Het diepe deel van de watergang wordt in principe niet dieper en
breder aangelegd dan in de huidige situatie, om te voorkomen dat de drainerende werking naar de omgeving,
en daarmee eventuele verdroging, toeneemt.
In paragraaf 3.3 en in bijlage 6 is aangegeven waar welk profiel wordt aangelegd.
Resterende knelpunten huidig klimaat
Na realisatie van het maatregelpakket voldoet nog niet het gehele watersysteem aan de gebiedsnormen, ook
niet in het huidige klimaat:
Het knelpunt bij de Heirweg is niet oplosbaar door vergroting van de watergangen en duikers omdat het
oplossen van dit knelpunt een verplaatsing van het probleem naar elders veroorzaakt. Het waterschap lost dit
knelpunt op, separaat van dit uitvoeringsproject, in overleg met Natuurmonumenten en belanghebbende
agrariërs. Een mogelijke oplossing zou de aanleg van een bergingsgebied met een natuurfunctie kunnen zijn,
maar dat maakt geen deel uit van dit uitvoeringsproject.
Zie afbeelding “Inundatie beeld T25 Heirweg” op pagina 16.

Het knelpunt ten oosten van de Bosweg (Witteveen) wordt vooralsnog niet opgelost binnen dit
uitvoeringsproject. Het waterschap heeft de intentie deze knelpunten op te lossen binnen de bestaande
profielen in het huidige watersysteem. Het waterschap werkt eventuele aanvullende maatregelen separaat van
dit uitvoeringsproject nader uit.
Resterende knelpunten toekomstig klimaat (2050)
Zoals in paragraaf 1.3 aangegeven is met de uitvoering van de maatregelen in dit projectplan de
klimaatverandering tot 2050 vooralsnog niet volledig opgevangen. In bijlage 5 is een kaart opgenomen met de
resterende knelpunten bij een klimaatscenario voor 2050. Hierop is te zien dat er nog een aantal locaties is
waar nog knelpunten zijn ten aanzien van de huidige gebiedsnormen. Deze problemen zijn relatief simpel op te
lossen door in het project de te lage delen op te hogen met landbouwkundig bruikbare teelaarde.
Zie kaart bijlage 14 voor op te hogen landbouwpercelen in verband met NBW-norm en afgravingen t.b.v. ruimte
voor water en natuurontwikkeling.
KRW:
De KRW-opgave is: het verbeteren van het ecologische potentieel van de beek en het opheffen van knelpunten
voor vismigratie. De maatregelen die hiervoor genomen worden zijn het opheffen van barrières voor vismigratie
door de aanleg van vispassages, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het laten groeien van bomen
langs de beek om extra beschaduwing te creëren.
Beheer- en onderhoudsplan:
Een compleet beheer- en onderhoudsplan wordt opgesteld. Een concept hiervan is beschikbaar via het
waterschap.

6.3.

Projectmaatregelen

De keuze voor de uit te voeren projectmaatregelen wordt onder andere bepaald door de huidige
beleidsopgaven, huidige toestand van het watersysteem, de beleidsdoelstellingen waterbergingen en de
hydrologische en ecologische eisen.
Onderstaand wordt per deelgebied aangegeven welke maatregelen worden uitgevoerd. In bijlage 6 is een tabel
weergegeven met daarin een overzicht van alle maatregelen. De ID-nummers die hieronder genoemd staan,
zijn ook terug te vinden op de maatregelenkaart.
Deelgebied Holthe:
Nieuwe duiker (ID_2) ter vervanging van de dubbele ronde duiker. Kenmerken nieuwe duiker:
rechthoekige duiker, 1.00 meter hoog en 1.80 meter breed, lengte 6 meter, bodemhoogte 11.4 m+
NAP.
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Stuw bij lozingspunt Holthe (ID_1) automatiseren en op telemetrie aansluiten. Instellen op telemetrie
waterstand bovenstrooms. Stuurt op peil maximaal 12.1 m+ NAP en minimaal 11.9 m+ NAP.
Maximale kruinhoogte 12.8 m+ NAP en minimale kruinhoogte 11.2 m+ NAP.
Stuw bij Westerhof (ID_3) vervangen door vaste (stuw)drempel met hoogte 12.95 m+ NAP.
Alle aanwezige duikers hebben een minimale diameter van 500 mm.

Deelgebied Eursinge – Veenveld:
Plaatsen van een inlaat bovenstrooms, een klepstuw benedenstrooms voor afvoer “Oude Vaart”. En
herprofileren van een watergang (ID_5). Nieuwe peilvak met stuw aansturen op maximaal 15,10 m+
NAP en minimaal 14,70 m+ NAP
Grotere duikers plaatsen (ID_7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13).
Alle aanwezige duikers hebben een minimale diameter van 500 mm.
Deelgebied Oude Diep – De Hullen:
Profielverruiming eenzijdig met natuurvriendelijke oever voor een aantal watergangtrajecten. Dit
conform onderstaande profielen.

Figuur 5. Profielverruiming met natuurvriendelijke oever.

-
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Figuur 6. Profielverruiming met extra waterberging.
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-

Drempel van een stuw bij lozingspunt De Hullen verlagen . Hierdoor zal meer water naar dit
lozingspunt trekken en het systeem van de Hullenraai en Broekstreek worden ontlast.
Grotere duikers plaatsen.
Grotere sifon plaatsen.
Aanpassen klepstand van stuw.
Duiker verhoogd aanleggen.
Bij de noodoverlaat bij Brunstingerweide 2 duikers verwijderen, waarvan 1 duiker gebruikt wordt in de
nabijgelegen onderhoudsdam. Daarnaast extra noodoverlaat (duiker) plaatsen aan de noordzijde.
Stuw verbreden en instellen op telemetrie.
Als robuuste wordt aan de noord- en zuidzijde van de passage Hullenraai – Broekstreek 1 worden
middels grondwerk een robuuste noodoverlaat gemaakt aansluitend op de percelen van SDL.
Grondwerk afwerken met een ruwe betonlaag van 25 meter breedte. Aanleghoogte noodoverlaat is
13.35 m+NAP.
In Broekstreek 1 wordt aan de noord-oostzijde de beekdalflank in eigendommen SDL ingericht als
extra bergingsgebied. Middels grondwerk ontstaat een nieuwe broekboskern met een nieuwe
bodemhoogte van 13.10 – 13.25 m+NAP. Aangrenzende flanken worden als ruigte grasland ingericht
met een nieuwe aanleghoogte van 13.40 – 13.60/13.70 m+NAP;
Ter hoogte van het bergingsgebied wordt middels 2 lange voordes (betonmat bodem) de passage
gemaakt. Voordes krijgen een aanleghoogte van 13.05 m+NAP. Breedte 5.00 meter en lengte van 2x
15 meter lengte.
In Broekstreek 1 (MV182) wordt de bestaande boswal heringericht als beekdal natuur met de 4
natuurtypes broekbos, ruigtegrasland, riet-moeras. Nieuwe aanleghoogte varieert tussen 12.95 –
13.20 en 13.50 m+.
Afgraven van een waterschapsperceel in MV006 voor het creëren van extra waterberging met een
aanleghoogte van 13.50 m+. Dit perceel functioneert automatisch als bergingsgebied, omdat het
volloopt bij stijgende waterstanden en weer leegloopt bij dalende waterstanden. Benedenstrooms
wordt de afvoer geknepen door middel van duiker met terugslagklep. Perceel is onder normale
omstandigheden gevuld met een waterlaag van 10-30 cm. In de berging worden een aantal visoverwinteringsplekken aangelegd. Aanwezige vissen voorkomen overlast.
Duiker voorzien van terugslagklep.
Nieuwe duiker plaatsen.
Duiker verplaatsen.
Aanleggen van 5 voorzieningen om stuwen vispasseerbaar te maken bij Broekstreek I en II,
Brunstingerweide, De Weide en kruising Oude Diep – Linthorst Homan Kanaal.

7. Beschikbaarheid gronden
De maatregelen worden uitgevoerd op gronden die merendeels in eigendom zijn van het waterschap met
uitzondering van een aantal percelen die ingericht worden voor broekbossen en kruidenrijkgrasland. Deze
percelen zijn in eigendom van het Drents landschap en/of Natuurmonumenten. Met deze terreinbeheerders zijn
afspraken gemaakt over het gebruik van de percelen.
Binnen het projectgebied liggen een aantal strategisch aangekochte percelen in eigendom van het waterschap.
Indien deze ter compensatie aangeboden kunnen worden zal de ruiling door het waterschap worden
gefaciliteerd. Het grondbeleid van het waterschap is leidend voor de verwervingsprocessen.
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8. Effecten van het plan
De voorgenomen maatregelen hebben de volgende positieve effecten:
• Het watersysteem voldoet aan de gebiedsnormen voor wateroverlast vanuit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW), volgens het huidige klimaat. Er zijn aanvullende maatregelen nodig
om ook in de toekomst, met de verwachte klimaatveranderingen, het watersysteem aan de
gebiedsnormen te laten voldoen;
• In extreem natte omstandigheden loopt in een groot aantal peilvakken de waterstand minder ver op.
• In de verwachte klimaatscenario’s wordt meer droogte verwacht. Het maatregelpakket is er ook op
gericht toenemende verdroging te voorkomen;
• Er worden barrières voor vismigratie opgeheven door de aanleg van 5 vispassages. Hiermee wordt
ook voldaan aan een opgave vanuit de KRW.
• Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, die extra bergingsruimte in het watersysteem creëren,
ontstaat er een buffer voor de instroom van emissies en ontstaan er paaiplekken voor vissen. Dit komt
ten goede aan de waterkwaliteit in de beek.
• Door alleen gebruik te maken van gronden die in eigendom zijn van het waterschap bij de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en de verbreding van watergangen, is het niet nodig om gronden van
aanliggende eigenaren te verwerven. Uitzondering zijn enkele stroken in eigendom van
Natuurmonumenten en Stichting Het Drents Landschap. Het waterschap heeft overeenstemming
bereikt om deze gronden anders in te richten.
• Het vergraven van schouwpaden langs de watergangen heeft voor aanliggend agrarische percelen
het voordeel dat de onkruiddruk die ervaren wordt komt te vervallen.
• Het uitbreiden van beschaduwing langs de beek heeft als positief gevolg een toename van
beschikbaar biologisch materiaal voor macrofauna, minder opwarming van het water en plaatselijk een
positieve verandering in de watervegetatie. Dit zal ook in de benedenloop van de beek een positieve
verandering opleveren in de macrofaunagemeenschappen.
Mogelijk negatieve effecten:
• Doordat onderhoudsstroken gedeeltelijk eenzijdig worden afgegraven, zal het extensieve onderhoud
van de natuurstrook in de toekomst uitgevoerd worden buiten het groeiseizoen vanaf de percelen van
de aanliggende eigenaren. Volgens de Waterwet geldt voor de rechthebbenden van het aanliggende
perceel een gedoogplicht voor het berijden door onderhoudsmaterieel door het waterschap. Het
vrijkomende maaisel wordt afgevoerd. In paragraaf 7 van dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.
• Een deel van de teeltvrije zones valt na uitvoering van de werkzaamheden niet meer binnen het
waterschapseigendom, maar binnen het eigendom van de aanliggende eigenaren.
• De kans op ruigtekruiden en ongedierte wordt mogelijk vergroot door de aanleg van natuurvriendelijke
oevers en de waterbergingen. In paragraaf 7 van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het waterschap
deze nadelige gevolgen wil beperken.
Inundatie T25 Heirweg-oost en west:
• Op basis van de NBW-toetsingskaart AB-juli 2017 blijkt modelmatig dat met de voorgenomen
maatregelen voor een aantal percelen ter hoogte van de Heirweg de gebiedsnormen t=25 voor
wateroverlast niet gehaald wordt. Ook is er een lek geconstateerd tussen verschillende peilgebieden.
In samenspraak met de betreffende eigenaren is een inspanningsverplichting afgesproken om
separaat aan de maatregelen in dit projectplan te zoeken naar passende oplossingen. Gedacht wordt
onder andere aan uitruilmogelijkheden, normaanpassing op perceelniveau en eventueel plaatselijke
maaiveldophoging. De intentie is om medio 2018 met betrokkenen overeenstemming is bereikt over
passende maatregelen.
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Toetsingskaart (AB-juli 2017) klimaatscenario ‘huidig klimaat’ geeft het volgende beeld op basis van de door het
AB vastgestelde NBW-toetsings/norm kaart.

9. Wijze waarop het project zal worden uitgevoerd
De nadruk van de werkzaamheden ligt op grondwerk. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten
bereikbaarheid en het verwerken van vrijkomende grond. Beide aandachtspunten worden bij de aannemer
neergelegd, met als taakstellingen de overlast (bereikbaarheid) en schade zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast wordt voor de uitvoering zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met het LTO DAW initiatief.
De keuze van het materieel is ook aan de aannemer en zal in een latere fase worden gemaakt. Op basis van
de omvang en het type werk zullen dit met name shovels, kranen en dumpers/vrachtwagens betreffen.
Afhankelijk van de uitvoeringsduur en periode kan dit tot enige overlast leiden. Te denken valt aan
geluidshinder en tijdelijke verminderde bereikbaarheid. Door de werkzaamheden overdag uit te voeren,
verkeersvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen te treffen, wordt gestreefd de overlast tot een minimum te
beperken.
Technisch inhoudelijk is de ondergrond een aandachtspunt, ook in de uitvoering. Deze grond is gevoelig voor
inzakking en structuurbederf. De uitvoering dient zodanig te zijn dat schade wordt voorkomen.
Bij de ontgravingen speelt hergebruik van de afgegraven grond een belangrijke rol. In dit gebied komt keileem
in de bodem voor. Keileem is niet bruikbaar als ophooggrond binnen de landbouwpercelen. Ontgraving dient
dan ook strikt gescheiden plaats te vinden. Keileem transport naar een tijdelijk depot of afzet door de
aannemer. De minerale bodem en teelaarde is bruikbaar als ophooggrond binnen landbouwpercelen.
Op kaart bijlage 14 is een overzicht gegeven van NOODZAKELIJK op te hogen landbouwpercelen en
MOGELIJK op te hogen landbouwpercelen. Bij deze laatste categorie kan de landbouwer ophoging accepteren.
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Voor de verdere uitwerking van deze onderdelen is omgevingsmanagement onderdeel van de contractvorming
richting de uitvoeringsfase. Via informatieavonden, een actuele website en nieuwsbrieven wordt aan
belanghebbenden de mogelijkheid geboden om informatie te verkrijgen.

10. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan
maken of het beperken van nadelige gevolgen.
10.1. Beperken nadelige gevolgen van het plan
De uitvoering van dit project heeft een aantal gevolgen voor aanliggende eigenaren.

De natuurvriendelijke oevers worden minder vaak gemaaid dan de oevers in de oorspronkelijke situatie. Indien
overlast ontstaat door overhangende begroeiing of door ingroei naar aanliggende percelen kan de aanliggende
eigenaar contact opnemen met het waterschap. Het waterschap zal dan een strook langs het aanliggende
perceel maaien. Indien overlast ontstaat door ruigtekruiden in de natuurvriendelijke oever zelf, zal het
waterschap de oever maaien mits de begroeiing enige omvang heeft. Een percentage van 50 procent
bedekking met brandnetel, akkerdistel en/of ridderzuring is daarbij een globale richtlijn.
De bergingen worden zo aangelegd dat ze ’s zomers en in de winter over het algemeen onder water staan. De
voedselrijke bovenlaag wordt afgegraven. In combinatie met een regelmatige maaifrequentie is de verwachting
dat overlast door ongedierte en ruigtekruiden (brandnetel, akkerdistel en ridderzuring) beperkt zal blijven. Bij
aantoonbare overlast kan contact worden opgenomen met het waterschap.
Onderhoudsroutes
Het vergraven van een deel van de maaipaden betekent dat het waterschap na uitvoering van de maatregelen
onderhoud zal plegen vanaf de naastgelegen percelen. Voor regulier maaionderhoud, uitgevoerd vanaf
aanliggende percelen inclusief de berging van maaisel, wordt geen gewasschade vergoed. De natuurzones
worden buiten het groeiseizoen gemaaid. De uitvoering hiervan vindt plaats in nauw overleg met de betrokken
aanliggende eigenaren.

10.2. Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering
Het waterschap heeft de nodige ervaring met het uitvoeren van soortgelijke projecten. Door de uitvoering van
het werk wordt geen schade voor derden verwacht.
Overlast tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet helemaal worden voorkomen door
het treffen van maatregelen. Eventuele uitvoeringsschade aan eigendommen van derden (rijsporen,
gewasderving, etc.) wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering zal met alle aanliggende eigenaren contact
worden opgenomen.
Vanuit de wet Natuurbescherming bestaat de eis dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Het
waterschap voert zijn werkzaamheden uit conform de Gedragscode voor Waterschappen en levert zo een
maximale inspanning om de bestaande natuur te beschermen.

10.3. Financieel nadeel
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg
staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet
voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om
schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de
procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse
Delta.
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11. Legger, beheer en onderhoud
11.1. Legger
Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van de oppervlaktewaterlichamen.
Het gaat hierbij om de nieuwe situatie met betrekking tot duikers, watergangafmetingen, onderhoudsstroken,
stuwen en bergingspercelen. Middels een revisiemeting na uitvoering van de werkzaamheden wordt de
uiteindelijke maatvoering bepaald welke opgenomen wordt in de nieuwe legger.

11.2. Beheer en onderhoud
De uitgangspunten voor beheer en onderhoud zijn:
Peilbeheer in relatie met onderhoud
Het waterschap heeft drie sturing- en beheerfactoren waarop het de oppervlaktewaterstanden in watergangen
kan beïnvloeden. Dit zijn de instelling van de stuwen en gemalen, de afmeting van watergangen en de mate
van begroeiing (onderhoud). Deze drie bepalende factoren hangen met elkaar samen. Het waterschap heeft
deze zo goed mogelijk op elkaar afgestemd in het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud. Andere
factoren die het peilbeheer beïnvloeden, waar het waterschap geen invloed op heeft, zijn de
weersomstandigheden, gebiedskenmerken en het grondgebruik.
Beheer- en onderhoudsplan
In dit watersysteem wordt in de huidige situatie maaipakket OHP8Smalspoor (voormaaier 3 keer het
schouwpad maaien, maaihark 2 keer het talud maaien, maaikorf 3 keer het natte profiel maaien) uitgevoerd met
smalspoor machines. Doordat in het verleden gebleken is dat in dit watersysteem de begroeiing een
significante opstuwende werking heeft bij piekafvoeren en ook de aanvoer belemmert, is deze als kritische
watergang op de kaart gekomen. Dit houdt in dat er vaker dan 3 keer per jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Ook
wordt er, als het nodig is, voor 1 juni begonnen met onderhoud. Uit de berekeningen blijkt dat ook na uitvoering
van het project sprake zal zijn van een kritische watergang.
Beheer en onderhoud watergangen na uitvoering plan
Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform visie IBOOM van het waterschap. Na uitvoering van dit
plan worden de hoofdwatergangen door het waterschap onderhouden. Voor het onderhoud van het natte afvoer
profiel is minimaal 3 keer per jaar maai-onderhoud gepland. De gerealiseerde profielverruiming is niet genoeg
om een lagere onderhoudsfrequentie mogelijk te maken.
Onderhoud gebeurt rijdend met smalspoormaterieel één- of tweezijdig vanaf het aangrenzende
smalspoorschouwpad of met breedspoormaterieel éénzijdige vanaf de 4 meter brede (gewenst) vrije
onderhoudsstrook (voor deze locaties zie Overzichtskaart 1). Het vrijkomende maaisel komt te liggen op het
schouwpad of het aangrenzende perceel.
De natuurvriendelijke oevers langs het Oude diep worden niet onderhouden door het waterschap. Deze
gronden zijn in eigendom van het Drents landschap. In afspraken met Drents Landschap worden streefbeelden
vastgesteld . Voor deze streefbeelden, zie de bijlage ‘Onderhouds- en beheerplan. Dat gebeurt met rijdend
breedspoormaterieel, waar mogelijk vanaf het aangrenzende perceel. In principe vindt dit onderhoud plaats
buiten het groeiseizoen. T.b.v. van het onderhoud wordt een doorgaande rijroute voor breedspoormaterieel
aangelegd langs de watergang. Het maaisel van de natuurvriendelijke oevers wordt afgevoerd.
In bijlage 15 is een onderhoudsplan opgenomen waarin aangegeven is hoe de onderdelen door het waterschap
worden onderhouden en wat het onderhoudsbeeld is. De aard en omvang van toekomstige begroeiing staat
echter niet vooraf volledig vast. Wanneer zich andere ontwikkelingen voordoen dan verwacht, moet opnieuw
gekeken worden naar de onderhoudsbeelden en de bijbehorende onderhoudsfrequenties.
Beheer en onderhoud waterbergingen
De waterbergingen hebben het hieronder weergegeven onderhoudsbeeld
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De eerste twee jaar wordt de waterberging intensief onderhouden om eventueel overvloedige begroeiing door
boompjes te voorkomen. Na de twee jaar worden de waterbergingen extensief onderhouden waarbij groepjes
bomen blijven staan. Na de twee aanvangsjaren wordt overgegaan op een maaifrequentie van eens per 5 jaar.
Dit kan aangepast worden wanneer het ontstane beeld te veel afwijkt van het onderhoudsbeeld en / of wanneer
er te veel onkruid-druk ontstaat op naastgelegen agrarische percelen. De waterbergingen worden door het
waterschap gemaaid en het waterschap voert het maaisel uit de berging af. Wanneer de aanwezige vegetatie
afwijkt van het streefbeeld kan tijdelijk een hogere maaifrequentie (1 keer per jaar) worden toegepast.
Stroomprofiel
Aan de zijde van het doorstroomprofiel, benodigd voor de aan- en afvoer van water, is onderhoud zodanig dat
aan- en afvoer van water gewaarborgd is. Minimaal tweemaal per jaar wordt er geschoond vanaf die zijde, aan
het begin van het groeiseizoen en in het najaar, waarbij ook van het doorstroomprofiel nog 25 procent
ongemoeid blijft. Als in het groeiseizoen toch blijkt dat begroeiing belemmerend is voor de water aan- en afvoer,
dan zal tussentijds onderhoud worden gepleegd. In dat geval wordt alleen het natte profiel onderhouden, zodat
de oeverbegroeiing en de eerste zone onderwaterplanten (ca. 25% van het doorstroomprofiel) ongemoeid
blijven. De verwachting is dat de frequentie van onderhoud aan het doorstroomprofiel vergelijkbaar is aan de
frequentie van onderhoud in de huidige situatie.

Afbeelding: FF strook –brede variant- langs landbouwwatergang.
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Afbeelding: FF strook –smalle variant langs landbouwwatergang.

Afbeelding: Beeld onderhoud tussen FF strook en graslandperceel.

Beperken nadelige gevolgen
De natuurvriendelijke oevers worden minder vaak gemaaid dan de oevers in de oorspronkelijke situatie. Als
tijdens het groeiseizoen overlast ontstaat door begroeiing van ruigtekruiden (brandnetel, akkerdistel,
ridderzuring, etc.) op het droge talud of door ingroei naar het aanliggende perceel mag de aanliggende
eigenaar de begroeiing op het droge talud zelf maaien. Bij aantoonbare overlast kan ook contact worden
opgenomen met het waterschap. Het waterschap zal dan in samenspraak met de aanliggende eigenaar
besluiten tot het nemen van passende maatregelen.

12. Samenwerking
Voor de totstandkoming van dit projectplan is regelmatig contact geweest met de ingelanden (zie hiervoor ook
paragraaf 1.1). Dat is in meerdere gesprekken geweest met een klankbordgroep, bestaand uit een aantal
agrariërs uit het plangebied, er is een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd en er zijn
keukentafelgesprekken gevoerd. Het plan is tot stand gebracht in samenspraak met het gebied en de wensen
van het gebied zijn hierin meegenomen. De omgeving is daarmee goed op de hoogte van de plannen.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Midden Drenthe, het Drents Landschap en
Natuurmonumenten.
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13. DEEL II VERANTWOORDING

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving
1.1. Waterwet
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een
projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden
uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk
ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet
waaronder:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
samenhang met:
b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).”
a) Voorkomen en beperken van overstroming, wateroverlast en waterschaarste.
Het beleid van het waterschap is gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016 – 2021. Het verruimen van de
profielen waardoor betere doorstroming plaatsvindt en het creëren van meer ruimte voor water door het
realiseren van natuurvriendelijke oevers en waterberging hebben als effect dat wateroverlast wordt voorkomen
en beperkt met het oog op de wateroverlastnormen.
In dit projectplan worden de waterpeilen in reguliere omstandigheden niet aangepast en de te realiseren
maatregelen hebben geen effect op de grondwaterstanden in de omgeving.
b) Bescherming, verbetering van chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.
Het project voldoet met betrekking tot chemische en ecologische kwaliteit aan de doelstellingen en
uitgangspunten van de KRW door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières voor
vissen. De herinrichtingsmaatregelen stimuleren de ontwikkeling van gewenste vegetatie in het (natte) profiel
en de ontwikkeling van leefgebied voor vissen en macrofauna. De waterkwaliteit zal hierdoor verbeteren.
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
De maatregelen in dit projectplan dragen bij aan het waarborgen van de bewoonbaarheid in het gebied en de
bruikbaarheid van landbouwpercelen.

1.2. KRW
Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Waterwet, de Wet
milieubeheer en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te
treffen maatregelen opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma's en het nationale
waterplan en op provinciaal niveau in het provinciale waterplan. In het provinciale waterplan worden de
maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun waterbeheerplannen de KRW- maatregelen op
die voor hun beheer gebied verplicht zijn. Voor de KRW wordt in de paragraaf hierna verwezen naar wat
daarover in het waterbeheerplan staat.

1.3. Overige regelgeving
De aanpassingen aan de waterstaatswerken worden na realisatie van de maatregelen opgenomen op de
legger.

Pagina

22 van 39

2. Verantwoording op basis van beleid
2.1

Toets beleid waterschap

In het waterbeheerplan 2016 – 2021 van het waterschap zijn de beleidsopgaven voor de komende jaren
vastgelegd. Deze opgaven vloeien voort uit Europees, nationaal en regionaal beleid:
•
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
•
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
•
Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
•
Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
•
IBOOM

2.1.1 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt ecologische eisen aan het waterlichaam Oude Diep. Benedenstrooms
het plangebied is het Oude Diep aangewezen als waterlichaam voor de KRW met de status ‘sterk veranderd’.
Het waterschap heeft vanuit de KRW de verplichting om te komen tot een goed ecologisch potentieel in de
beek voor 2027, waarbij het benedenstrooms gelegen Oude Diep voldoet aan de eisen van het goed
ecologisch potentieel (GEP) voor een 'langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand' (Type R5).
Het waterschap interpreteert bij beekdalen de KRW opgave als volgt:
Voor beekdalen geldt dat alleen het onderste deel (vanaf een bepaalde omvang) het waterlichaam vormt, maar
dat de KRW-maatregelen ook in het bovenstroomse deel (de bovenste 2000 ha) moeten worden genomen.
Op grond van dit uitgangspunt worden de volgende maatregelen binnen dit project uitgevoerd in het kader van
de KRW opgave:
1. Opheffen barrière(s) vismigratie: er worden 5 vispassages aangelegd.
2. Aanleg van natuurvriendelijke oevers: De beek in het plangebied is zoekgebied voor aanleg van
natuurvriendelijke oevers, vanwege de verwachte positieve effecten op de waterkwaliteit
benedenstrooms: de zuiverende werking van vegetatie, de functie als paai- en opgroeigebied voor
vissen en als leefgebied voor macrofauna die past bij het brongebied. Deze inrichtingsopgave lift mee
met de wijze waarop de profielen van watergangen worden aangepast om de wateroverlastopgaven
worden ingevuld.
3. Bevorderen van beschaduwing: Om in de zomer lagere temperaturen te behouden en op een
efficiënte manier de uitbundige groei van algemene soorten water- en oeverplanten te beperken, is het
zinvol om op enkele locaties bomen langs de beek te laten groeien.

2.1.2 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Het waterschap heeft vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water de verplichting om normen voor
wateroverlast vast te stellen voor een gebied en bijbehorende maatregelen uit te voeren. De werknormen uit de
normeringskaart van de provincie Drenthe zijn in het waterbeheerplan van het waterschap omgezet naar een
initiële normering voor het gebied. De vaststelling van deze gebiedsnorm voor wateroverlast en de daarvoor
benodigde maatregelen heeft het waterschap opgepakt middels een gebiedsproces.
De verbetering van de afvoer, het creëren van meer ruimte in de watergang en de aanleg van waterberging,
hebben als effect dat bij peilstijgingen het water de ruimte krijgt. Hierdoor wordt wateroverlast beperkt of
voorkomen, zodanig dat wordt voldaan aan de gebiedsnormen bij het huidige klimaat.

2.1.3 Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
Water langer bovenstrooms vasthouden en bergen om benedenstrooms wateroverlast te voorkomen is een
beleidsopgave vanuit WB21. Door het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers en waterberging wordt extra
ruimte gecreëerd, waardoor wateroverlast tegen wordt gegaan.

2.1.4. Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
GGOR natuur
Het watersysteem is gescheiden aangelegd: de afvoer van het oostelijk deel van het plangebied, voert alleen in
natte perioden af door het natuurgebied, via het Knienegat. Het landbouwwater is hiermee gescheiden van het
natuurgebied. Doel hiervan was vooral een verbetering te creëren voor de (grond)watersituatie en
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waterkwaliteit voor de natuurgebieden, zonder nadelige effecten voor de landbouw. Deze
waterhuishoudkundige situatie wordt niet aangepast als gevolg van het maatregelpakket in dit projectplan.
In dit Projectplan Waterwet zitten geen maatregelen die effect hebben op de natuurgebieden. De
waterhuishoudkundige situatie voor de natuur blijft onveranderd.
Dat houdt niet in dat de waterbeheersing voor de natuurgebieden optimaal is. In een volgend uitvoeringsproject,
bijvoorbeeld om de EHS te optimaliseren, en / of om invulling te geven aan de beheerplannen Natura 2000, zal
gestreefd worden naar een nadere optimalisatie van het waterbeheer in de natuurgebieden.
GGOR landbouw
De stuwpeilen en daarbij horende optredende waterpeilen onder normale omstandigheden voldoen voor de
landbouw. Er is dan ook geen reden om het peilbeheer te veranderen.

2.2

Toets overig beleid

Het projectgebied ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Midden Drenthe en valt onder het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden Drenthe’. De voorgestelde aanpassingen passen binnen het
bestemmingsplan.
Gedacht kan worden aan Archeologie, Leidingen, Ecologische hoofdstructuur etc.
In ieder geval geldt ter plaatse van af te graven waterschapsperceel de dubbelbestemming 'Waarde
Archeologie 2'. Uit voorschrift 33.4 a1 volgt vergunningplicht voor: het ontgronden, afgraven, egaliseren,
mengen, diepploegen, ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm.
Aanvullend wordt opgemerkt dat de bestemmingen in het plangebied de uitvoering van de werkzaamheden
toestaat zonder dat hiervoor een wijzigingsprocedure nodig is. De maaipaden hebben een dubbelfunctie water.
Het waterschap heeft de voorkeur om op de toekomstige beekloop (de afgegraven maaipaden), de
enkelbestemming Water vast te leggen. Dit is voorzien bij de periodieke herziening van de
bestemmingsplannen en wordt niet als onderdeel van dit project opgepakt.

3. Onderbouwing van de keuzen in het project
3.1

Ecologie

Het Oude Diep, benedenstrooms het Linthorst Homankanaal, heeft de status van KRW waterlichaam. Uit
monitoring volgt dat de ecologische kwaliteit van het Oude Diep de laatste jaren verbeterd is; echter nog niet op
alle punten is de ecologische toestand op orde. Dit geldt in ieder geval voor de deelmaatlatten Macrofauna en
Vissen. Voor fosfaat geldt dat deze nog maar net boven de norm zit. Voor de totaalscore van de beek geldt dat
alle scores een voldoende moeten scoren om te kunnen voldoen aan de KRW opgave.
Door het uitvoeren van de volgende maatregelen worden positieve effecten op de ecologische toestand van het
brongebied Oude Diep gerealiseerd:
• Door het dempen of aanpassen van sloten in het brongebied gaat het brongebied werken als
een spons. Door deze maatregel zal het grondwaterpeil stijgen en kan het grondwater beter
benut worden door vegetatie. In droge periodes zal het grondwater dan ook minder snel
wegzakken. Het brongebied zal het water ook vertraagd afgeven aan het Oude Diep. Bij grote
neerslaghoeveelheden wordt het water niet meer snel afgevoerd via landbouwsloten.
Hierdoor zijn grote afvoerpieken in het Oude Diep verleden tijd. De aanwezige macrofauna en
jonge vis loopt hierdoor minder kans om naar lager gelegen panden te worden uitgespoeld.
Ook krijgen macrofaunagemeenschappen die typerend zijn voor beken hierdoor meer kans
om zich te ontwikkelen.
• Behouden of uitbreiden van beschaduwing door houtwallen toe te passen langs een aantal
sloten en bij de overgang van brongebied naar bovenloop Oude Diep. Het plaatselijke gevolg
van de beschaduwing is een toename van beschikbaar biologisch materiaal voor
macrofauna, een afname van de opwarming van het water en plaatselijk een positieve
verandering in de watervegetatie. In de beekloop benedenstrooms is te verwachten dat het
beekwater minder snel opwarmt wat een positieve verandering zal opleveren in de
macrofaunagemeenschappen.
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•

•

•

Op diverse locaties wordt het beekprofiel aangepast. Door het toepassen van een
‘klimaatbestendige natuurlijker beekprofiel’ ontstaat er een ecologisch passend beekprofiel
dat de landbouwfunctie blijft bedienen. De beek wordt teruggebracht in omvang tot een
kleiner beekprofiel dat zoveel mogelijk een stromend karakter heeft. Door de stroming en
deels beschaduwing houdt het stromingsprofiel in het smalle beekje zichzelf open. Wanneer
de beek toch dichtgroeit, kan het water via de ‘hoogwaterbedding’ weg stromen. Opschot van
bomen zoals wilgen is beperkt eenzijdig toegestaan. De nieuw ingerichte beek biedt meer en
beter geschikte leefhabitat voor beekflora en beekfauna voor de grote variatie in maatvoering
van de beek en stromingssnelheden van het water. De aanpassing van het beekprofiel biedt
een win-win voordeel op tussen KRW en het Natuurnetwerk. Flora en fauna dat de beekloop
wil gebruiken als verbindingszone zullen de huidige landbouwgebieden en wegkruisingen
beter kunnen passeren.
De verwachting en ervaring is dat door toename van de stroming en beschaduwing minder
intensief onderhoud aan de nieuwe beekloop zelf nodig is. Door verminderd onderhoud /
maaien zal vegetatie -en daaraan verbonden fauna - zich beter kunnen ontwikkelen. Aan de
landbouwzijde is normaal onderhoud nodig om overlast voor agrarisch gebruik te voorkomen.
De eenzijdige verbetering van beek begeleidende begroeiing heeft een positieve uitwerking
voor soorten die de beek als verbindingszone gebruiken.
Er zijn nog een aantal knelpunten met betrekking tot vispasseerbaarheid. Daarom worden er
5 vispassages aangelegd. Op deze manier kunnen vissen ongehinderd op weg naar het
brongebied.

Verbreding in trapeziumvorm in relatie tot natuurwetgeving en onderhoud uitvoeren
Het huidige watersysteem is in de periode 1998-2001 aangelegd. De watergangen zijn destijds zodanig
aangelegd dat de wateraan- en afvoer gewaarborgd is bij een onderhoudsregime van minimaal driemaal per
jaar, waarbij het gehele profiel gemaaid wordt. In periodes met een warm winter- en voorjaar werd aanvankelijk
de eerste maaironde al vroeg in mei uitgevoerd. Conform de Gedragscode Waterschappen kan het waterschap
in principe pas na 1 juni te starten met de eerste maaironde. In de afgelopen jaren, met een relatief warm
voorjaar, is onderhoud voor 1 juni noodzakelijk gebleken. Dat kon alleen na onderzoeken en met ecologische
begeleiding. Deze watergangen hebben de status ‘kritische watergang’ verkregen, omdat ze gevoelig zijn voor
begroeiing
Na uitvoering van dit uitvoeringsproject blijft de mogelijkheid behouden om in het voorjaar – indien nodig voor
de waterhuishouding – onderhoud te plegen. Door 25 procent extra ruimte in de lengte- en dwarsprofielen te
creëren voldoet het watersysteem aan de KRW eisen met betrekking tot flora & fauna. Deze extra breedte heeft
feitelijk een beperkte rol in de wateraan- en afvoer en mag daardoor het jaarrond begroeid zijn. Doordat deze
25 procent begroeiing in het natte profiel van watergangen het jaarrond ongemoeid blijft, voldoen de
watergangen aan de ecologische doelen en is het waterschap vrij om – indien nodig voor de wateraan- en
afvoer – onderhoud te plegen, ook eerder dan 1 juni.
Door het schouwpad aan 1 zijde van de watergangen op te offeren en af te graven, wordt ruimte gemaakt voor
deze extra begroeide zone. Naast het voldoen aan de natuurwetgeving biedt deze verbreding extra bergend
vermogen aan het watersysteem.

3.2

Hydrologie

Om invulling te geven aan de beleidsopgaven is het creëren van meer ruimte voor water in de vorm van
waterberging en langsbergingen noodzakelijk.
Hierbij is vanuit de landbouw een nadrukkelijke wens geuit om oplossingen te zoeken in het landbouwgebied
om daarmee nu en in de toekomst onafhankelijk te blijven van natuurgebieden en de veranderende
natuurwetgeving. Door deze randvoorwaarde is de langere afvoerroute gehandhaafd, weliswaar met een
verbreding van de watergangen, en zijn er geen oplossingen gezocht in de vorm van waterberging in de
natuurgebieden.

Pagina

3.3

25 van 39

Monitoring

Gedurende een periode van 5 jaren na uitvoering van het plan zal door het waterschap gemonitord worden of
het beoogde effect is bereikt. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen aanvullende te nemen maatregelen
worden voorgesteld.

4. Benodigde vergunningen en meldingen
Aanvullend op het projectplan zijn de volgende vergunningen nodig voor (delen van) de uit te voeren
maatregelen:
•
Omgevingsvergunning voor uitvoeren werk of werkzaamheden
•
Ontheffing van regels PMV
•
Melding besluit bodemkwaliteit
•
Melding wet Natuurbescherming (voor vellen houtopstanden)
•
Melding lozen buiten inrichtingen
•
Vergunning/ontheffing conform APV of provinciale verordening;
•
Graafmelding
Omgevingsvergunning
Voor de uitvoering van de maatregelen is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of
werkzaamheden nodig. Deze omgevingsvergunning dient bij de gemeente Midden Drenthe te worden
aangevraagd.
Ontheffing van regels PMV
De provinciale milieuverordening (PMV) beschermt o.a. stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en
stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten. De locatie ligt binnen de provincie Drenthe. Binnen deze
provincie geldt de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. De werkzaamheden vallen binnen het
stiltegebied en daarom moet voor graafwerkzaamheden met machines een ontheffing aangevraagd worden.
Melding besluit bodemkwaliteit
Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan
Melding wet natuurbescherming (voor vellen houtopstanden)
De Wet natuurbescherming reguleert de kap van bomen buiten de 'bebouwde kom' zoals deze is vastgesteld
conform artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming. Binnen het project worden bomen gekapt
Melding lozen buiten inrichtingen
Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ongewenste
handelingen in de directe omgeving. De melding dient te worden gedaan voor de volgende activiteiten:
•
Eventueel lozen van grondwater als gevolg van bemaling van sleuven/bouwputten;
•
Lozen onttrokken grondwater;
Vergunning / ontheffing conform APV of provinciale verordening
De algemene plaatselijke verordening (APV) / provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van het
plaatsen van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In de gevallen dat bv
bouwstoffen of een bouwkeet op of aan de weg worden geplaatst is een ontheffing benodigd.
Graafmelding (klic-melding)
Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen
van de geplande werkzaamheden in de ondergrond.
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14. DEEL III RECHTSBESCHERMING
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Zienswijze
Als het ontwerpprojectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter
inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen
gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerpprojectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of
mondeling. Een zienswijze moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.
Beroep en hoger beroep
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage.
Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden
beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van
een afschrift van dit projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Crisis- en herstelwet
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Geef in de publicatie aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geef daarbij ook genoemde gevolgen
weer.
Verzoek om voorlopige voorziening
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat
de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die
beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening
doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus
150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen
van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek onder “Beroep en hoger beroep”.
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Bijlage 6 Maatregelentabel
Deelgebied Holthe
Onderdeel
ID-NUM Maatregel
Stuw
1 Stuw op telemetrie. Deze gaat sturen op de bovenstroomse waterstand.
Duikers

Stuw

2 Dubbele duiker vervangen door een vierkant duiker van 1.0 meter hoog bij 1.8
meter breed, deze afmetingen zijn gelijk aan de afmetingen van duiker
benedenstrooms. Dubbele Duikers hebben nu een lengte van 6 m, de nieuwe
duiker krijgt dat ook. Bodemhoogte vierkante duiker op 11.4 m + NAP.
3 Stuw wordt vervangen door een vaste drempel met een hoogte van 12.95 m +
NAP.

Eursinge en Veenveld
Onderdeel
ID-NUM Maatregel
Afkoppelen
5 Aanleg nieuwe inlaat bovenstrooms voor aanvoer water. Bij weinig water
(minimaal peil NAP 14.70+) gaat de inlaat dicht zodat het afwatert naar het
gebied "Oude Vaart".
6 Aanleg van een klepstuw benedenstrooms voor afvoer “Oude Vaart” gebied.
Peilaanpassing -10 cm, maximaal peil NAP 15.10 m+ (min peil NAP 14.70 m+)
4 Watergang richting het westen krijgt een bodemhoogte van NAP 14.20+, een
bodembreedte van 50 cm en een talud van 1:3.
Duiker
10 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm) Openbare weg
Duiker
9 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
Duiker
13 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
Duiker
12 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
Duiker
11 Grotere duiker plaatsen (900 mm ipv 500 mm) Openbare weg
Duiker
8 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm) Openbare weg
Duiker
7 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)

Oude Diep - De Hullen
Onderdeel
ID-NUM Maatregel
Profiel
50 Profielverruiming met, naast de natuurvriendelijke oevers, ook aanvullende
waterberging. Hier wordt 20 meter afgegraven (meanderende/benedenstroomse
deel van de beek Oude Diep), op eigendom van Het Drents Landschap.
Profiel
66 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
Profiel
67 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
Profiel
70 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
Profiel
72 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
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Profiel
Profiel

Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Berging
Haakse
bocht
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel

73 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
74 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bestaande
bodemhoogte van de watergang wordt gehandhaafd. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
19 Verruimen van het profiel met natuurvriendelijke oever. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
18 Verruimen van het profiel met natuurvriendelijke oever. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
15 Verruimen van het profiel met natuurvriendelijke oever. De taluds krijgen een
helling van 2:3.
23 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 13.05 m+. Maximale
stroombreedte gaat van 6,7 meter naar 8,2 meter
24 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 13.25 m+.
25 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 13.25 m+.
26 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 13.25 m+.
27 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 13.25 m+.
29 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
30 Handhaven schouwpad zuidzijde Oever noordzijde gedeeltelijk vergraven
(voldoende brede rijroute behouden) voor extra berging en creëren natuurzone.
31 Handhaven schouwpad zuidzijde Oever noordzijde gedeeltelijk vergraven
(voldoende brede rijroute behouden) voor extra berging en creëren natuurzone.
32 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 14.00 m+.
32a Aanleg berging op waterschapsperceel voor creëren extra berging. In
onderhoudsroute tussen berging en watergang aanleg van inlaatduikers.
33 Haakse bocht in watergang verruimen.
34 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
35 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
36 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
37 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.

38 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
39 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 13.75 m+.

Duiker

39a Duiker zoveel als mogelijk inkorten in lengte en vervangen door grotere diameter
duiker. Maatvoering duiker aan de hand van nieuwe inrichting dimensioneren.

Profiel

53 Profielverruiming met, naast een natuurvriendelijke oever, ook aanvullende
waterberging. Hier wordt eenzijdig 20 meter afgegraven op eigendom van Het
Drents Landschap. Hiervoor wordt het bos naast de watergang benut.
54 Profielverruiming met, naast een natuurvriendelijke oever, ook aanvullende
waterberging. Hier wordt eenzijdig 20 meter afgegraven op eigendom van Het
Drents Landschap. Hiervoor wordt het bos naast de watergang benut.
21 Profielverruiming met, naast een natuurvriendelijke oever, ook aanvullende
waterberging. Hier wordt eenzijdig 20 meter afgegraven op eigendom van Het
Drents Landschap. Hiervoor wordt het bos naast de watergang benut. Daarnaast
wordt de bodem van de watergang met 0,5 meter verdiept.

Profiel
Profiel
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Profiel

Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Profiel
Duiker
Duiker
Duiker
Duiker
Duiker
Duiker
Duiker
Duiker
Stuw
Duiker
Duiker
Duikers
Duikers
Duiker
Duiker
Duikers

Stuw

52 Profielverruiming met, naast een natuurvriendelijke oever, ook aanvullende
waterberging. Hier wordt eenzijdig 20 meter afgegraven op eigendom van Het
Drents Landschap. Hiervoor wordt het bos naast de watergang benut. Daarnaast
wordt de bodem van de watergang met 0,05 meter verdiept.
40 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 13.75 m+. Maximale
stroombreedte gaat van 9,86 meter naar 11,36 meter
41 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 13.8 m+. Maximale
stroombreedte gaat van 7,2 meter naar 8,7 meter
42 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 13.8 m+. Maximale
stroombreedte gaat van 7,2 meter naar 8,7 meter
43 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 13.8 m+. Maximale
stroombreedte gaat van 9,9 meter naar 11,4 meter
57 Eenzijdig verflauwen talud (eigendom waterschap)
58 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 14.00 m+.
59 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op winterpeil NAP 14.00 m+.
60 Eenzijdig schouwpad (oostzijde watergang) vergraven tot bodem
45 Duiker verlagen van NAP 12.86 m+ naar NAP 12.81 m+. Grotere duiker plaatsen
(700 mm ipv 500 mm)
51 Duiker verlagen van NAP 12.89/12.76 m+ naar NAP 12.7 m+. Grotere sifon
plaatsen (600 mm ipv 400 mm)
47 Duiker verlagen van NAP 12.89/12.9 m+ naar NAP 12.8 m+. Grotere duiker
plaatsen (800 mm ipv 500 mm)
46 Duiker verlagen van NAP 12.9 m+ naar NAP 12.83 m+. Grotere duiker plaatsen
(700 mm ipv 500 mm)
48 Duiker verlagen van NAP 12.92/12.88 m+ naar NAP 12.8 m+. Grotere duiker
plaatsen (800 mm ipv 500 mm)
68 Duiker verlagen van NAP 14.1/14.13 m+ naar NAP 13.9 m+. Grotere duiker
plaatsen (900 mm ipv 500 mm)
69 Duiker verlagen van NAP 14.15/14.27 m+ naar NAP 14.15 m+. Grotere duiker
plaatsen (500 mm ipv 400 mm)
71 Duiker verlagen van NAP 14.38/14.37 m+ naar NAP 14.37 m+. Grotere duiker
plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
56 De drempel van de stuw verlagen van 13,05 m+ NAP naar 12,85 m+ NAP.
14 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
16 Grotere duiker plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
17 Duiker verlaagd van NAP 13.20/13.25 m+ naar NAP 13.20 m+. Grotere duiker
plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
20 Duiker verlaagd van NAP 13.04/12.90 m+ naar NAP 13.03 m+. Grotere duiker
plaatsen (700 mm ipv 500 mm)
49 Duiker verhoogd aanleggen (BOK van NAP + 11.15 m naar NAP + 12.26 m
62 Grotere duiker plaatsen (800 mm ipv 600 mm)
22 Verwijderen van 2 duikers. Een van de te verwijderen duikers (afmeting: 1 meter
hoog x 1,75 meter breed) wordt gebruikt voor de duiker ten behoeve van het
onderhoud. De bodem van deze duiker wordt gelegd op 12,6 m+ NAP.
Extra noodoverlaat (duiker met terugslagklep) aan de noordzijde op een hoogte
van NAP 13.35 m+. Breedte is 2 meter. Profiel gelijk aan profiel bovenstrooms.
55 Stuw verbreden naar 2 meter en instellen op telemetrie.
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Berging

Duiker
Duiker

Profiel
Profiel
Profiel

Profiel

44 Afgraven van een waterschapsperceel voor het creëren van extra waterberging.
Vlakberging stroomt bovenstrooms van stuw Hamslag in, door middel van een
automatische stuw die stuurt op een benedenstrooms peil van NAP 13.75 m+.
Stuw is ingesteld op maximaal peil van NAP 14.1 m+. Benedenstrooms wordt
afvoer geknepen door middel van een duiker met een terugslagklep van 100 mm
rond met een bodemhoogte gelijk aan hoogte van het maaiveld van het
bergingsgebied (NAP 13.35 m+)
75 De duiker krijgt een terugslagklep waardoor het water alleen van noord naar
zuid/west kan stromen.
28 Twee haakse hoeken in de watergang vergraven. De huidige duiker kan gebruikt
worden voor de duiker in het wenselijke tracé (ervan uitgaande dat de duiker lang
genoeg is, is nu 12 m). Deze is 1500 mm rond. De bodem komt op een hoogte van
12.65 m + NAP.
61 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
63 Eenzijdig afgraven van schouwpad tot op NAP 14.00 m+.
64 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bodem van de
watergang wordt verlaagd naar NAP 14.00 m+. De bodembreedte gaat naar 0,5
meter. De insteekhoogte blijft gelijk, de insteekbreedte gaat van 4,2 meter naar
5,6 meter. De taluds krijgen een helling van 2:3.
65 Verruimen van het profiel zonder natuurvriendelijke oever. De bodem van de
watergang wordt verlaagd naar NAP 14.00 m+. De bodembreedte gaat naar 0,5
meter. De insteekhoogte blijft gelijk, de insteekbreedte gaat van 3,6 meter naar
5,57 meter. De taluds krijgen een helling van 2:3.

Bijlage 7 Bureauonderzoek Archeologie
Bijlage 8 (Historisch) Waterbodemonderzoek
Bijlage 9 Natuurtoets
Bijlage 10 Vergunningenscan
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Onderhoudswerkzaamheden
Ondergenoemde onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen in de uitvoering van het project.

•
•

•
•
•
•

Baggeronderhoud (tracés, bijlage 16);
Baggeren watergang vanaf Kippenschuur Bouwhuis tot nieuwe inlaat en duikers
schonen;
Duiker smalspoor schouwpad bij Garminge vervangen (tussen 26 en 34);
Duikerkruising Spekdiek herleggen en waterafvoer optimaliseren;
Watergangprofiel Bosweg duurzaam stabiliseren en herstellen;
Damwand/fundering bedieningingskast De Hullen vernieuwen.

Bijlage 7 van bijlage 1 bij agendapunt 3A, Projectplan Brongebied Oude Diep
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 15 mei 2018
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Samenvatting
In het brongebied van het Oude Diep (gemeente Midden-Drenthe) is regelmatig sprake van
wateroverlast maar ook watertekort/verdroging. Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen
deze problemen worden tal van maatregelen genomen om een robuust watersysteem te
ontwikkelen. Door Antea Group is een plan uitgewerkt om het gebied beter geschikt te maken
om toekomstige klimaatsveranderingen te kunnen opvangen. Onderdeel van het plan is het
verbreden van watergangen, vergoten van aanwezige duikers, plaatsen van stuwen en het op
enkele plaatsen afgraven van percelen om wateroverschotten te kunnen opvangen.
Op basis van de voorgestelde maatregelen die binnen het plangebied uitgevoerd gaan worden
dienen voor de start van de Waterwet procedure diverse vooronderzoeken uitgevoerd te
worden, waaronder archeologie. Aangezien voor de uitvoering van deze maatregelen op diverse
locaties binnen het brongebied van het Oude Diep graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn is door
Antea Group in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt
het effect van de voorgenomen ingrepen in het brongebied van het Oude Diep op archeologische
resten onderzocht.
In totaal beslaat het plangebied circa 4.500 ha. Het plangebied ligt in de gemeente MiddenDrenthe. Deze gemeente heeft een archeologische beleidskaart opgesteld waarop is aangegeven
wat de kans op het aantreffen archeologische resten is. Binnen het plangebied komen zones met
een hoge, middelhoge en lage verwachting voor. Daarnaast ligt een groot deel van het
plangebied in beekdalzones.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat ter hoogte van het beekdal vindplaatsen uit verschillende
perioden en van verschillende aard worden verwacht.
In de prehistorie kan het gaan om activiteiten die samenhangen met het gebruik van de beek
voor speciale activiteiten, zoals jacht of visserij. In de nabijheid van de huidige beek op de
overgang naar de hoger gelegen gronden zijn twee vuurstenen artefacten aangetroffen uit het
neolithicum: dit kunnen gebruiksvoorwerpen zijn die wijzen op de aanwezigheid van een
(tijdelijk) kampement, maar het kunnen ook depotvondsten (offergaven) zijn. Naast de specifieke
activiteiten in het beekdal kunnen op de hogere delen van de grondmorene / het dekzandreliëf
kampementen of woonplaatsen uit het mesolithicum - neolithicum tot en met de bronstijd
worden aangetroffen. Tot slot dient rekening gehouden te worden met eventuele vindplaatsen
uit het laat- paleolithicum ter hoogte van de mogelijke pingoruïnes ter hoogte van de Kanaalzijde
ZO.
De veldpodzolgronden die rondom het beekdal aanwezig zijn, waren niet de vestigingslocaties
voor bewoners in de (late) ijzertijd tot en met de middeleeuwen, maar er kan nog steeds sprake
zijn van depots, offergaven en ‘natte context’-vindplaatsen ter hoogte van het beekdal.
In de nieuwe tijd wordt het plangebied, op ruime afstand van de bewoonde delen van het
landschap, extensief in gebruik genomen ten behoeve van de veeteelt (hooi / weidegronden).
De geplande graafwerkzaamheden vinden grotendeels plaats ter hoogte van het beekdal van het
Oude Diep. In zijn algemeenheid kunnen de te verwachten vindplaatsen in het beekdal een zeer
kleine omvang hebben (puntlocaties). Dergelijke vindplaatsen zijn met (verkennend)
booronderzoek niet of nauwelijks op te sporen. Daarnaast blijkt uit een globale analyse van het
AHN dat er aanwijzingen zijn voor verstoring van de bodem, de loop van het Oude Diep is recht
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getrokken en percelen langs de huidige loop zijn (deels) geëgaliseerd en rechtgetrokken. Het is
dan ook waarschijnlijk dat in de directe zone rondom de huidige watergangen die verbreed
worden geen intacte bodem meer aanwezig is.
Overige graafwerkzaamheden buiten de beekdalzone worden verricht in zones waar zich
voornamelijk veldpodzolgronden hebben ontwikkeld die een middelhoge verwachting hebben op
het aantreffen van vindplaatsen.
In dit stadium van het onderzoek is nog niet bekend welke variant gekozen gaat worden en waar,
hoeveel en tot welke dieptes exact ontgraven gaat worden. Het advies is dan ook om, wanneer
bekend is welke variant gekozen is, eerst per ingreep aan te geven hoeveel vierkante meters en
tot welke diepte de bodem verstoord gaat worden. Dit kan als addendum bij dit
bureauonderzoek worden toegevoegd. Wanneer bekend is waar grondwerkzaamheden plaats
vinden kan op die plaatsen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd worden (zie hieronder).
Op deze wijze hoeft voor zones waar de ingrepen geen invloed hebben op het archeologisch
bodemarchief (bijvoorbeeld wanneer minder dan 0,3 m – maaiveld ontgraven wordt) geen
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd en wordt dubbel werk voorkomen.
Op basis van de bevindingen in het bureauonderzoek valt het advies voor vervolgonderzoek
uiteen in twee delen:
1) Beekdal
Er wordt geadviseerd om voor de zone van het beekdal een uitgebreide analyse van het
AHN2 uit te voeren voor die locaties die verstoord gaan worden. In de voorkeursvariant
betreft het de watergangtrajecten 2 t/m 11 zonder natuurvriendelijke oever en de
watergangen 13 t/m 19, 21 t/m 26, 34 t/m 37, 40 t/m 47 met natuurvriendelijke oever
en het af te graven perceel nabij Garminge. Uit de globale analyse in dit
bureauonderzoek blijkt al dat mogelijk delen van het stroomgebied verstoord zijn, maar
ook dat oude meanders van het Oude Diep nog herkenbaar aanwezig zijn. Een meer
gedetailleerde analyse kan inzicht geven in de aanwezigheid van eventuele
dekzandkopjes of andere fenomenen waar de kans op het aantreffen van archeologische
vindplaatsen groot is. Omdat mogelijk een groot deel van het beekdal verstoord is,
wordt geadviseerd om naast de AHN-analyse, een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen uit te voeren om de bodemopbouw en eventuele verstoringen in
kaart te brengen. Ook hiervoor geldt dat dit kan gebeuren zodra de exacte aard en
locatie van de ingrepen bekend is. Dit booronderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld om
vindplaatsen op te sporen, maar wel om zones met een verstoorde bodemopbouw uit te
sluiten van vervolgonderzoek. Op basis van dit onderzoek kan, in overleg met de
gemeente en provincie, besloten worden in welke zones vervolgonderzoek noodzakelijk
is.
2) Overige gebieden
Er wordt een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende
fase) ter hoogte van de zones met een middelhoge / hoge verwachting. Dit zijn zones die
buiten het beekdal liggen. Door middel van een booronderzoek kan inzicht worden
verkregen in de bodemopbouw en de intactheid van de bodem. Uitgaande van de
voorkeursvariant betreft het de trajecten 33, 2-8, 40 en 41.
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1

Inleiding
In het brongebied van het Oude Diep (gemeente Midden-Drenthe) worden tal van maatregelen
genomen om een robuust watersysteem te ontwikkelen. In het gebied is regelmatig sprake van
wateroverlast maar ook watertekort/verdroging. Door Antea Group is een plan uitgewerkt om
het gebied beter geschikt te maken om toekomstige klimaatsveranderingen te kunnen opvangen.
Onderdeel van het plan is het verbreden van watergangen, vergoten van aanwezige duikers,
plaatsen van stuwen en het op enkele plaatsen afgraven van percelen om wateroverschotten te
kunnen opvangen.
Door Antea Group is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd wordt waarbij het effect
van de voorgenomen ingrepen in het brongebied van het Oude Diep op archeologische resten
wordt onderzocht. In het onderzoek is het gehele gebied waarbinnen de maatregelen worden
uitgevoerd meegenomen. Op basis van de voorgestelde maatregelen die binnen het plangebied
uitgevoerd gaan worden dienen voor de start van de Waterwet procedure diverse
vooronderzoeken uitgevoerd te worden, waaronder archeologie.
In totaal beslaat het plangebied circa 4.500 ha. Het plangebied ligt in de gemeente MiddenDrenthe. Deze gemeente heeft een archeologische beleidskaart opgesteld waarop is aangegeven
wat de kans op het aantreffen archeologische resten is. Binnen het plangebied komen zones met
een hoge, middelhoge en lage verwachting voor. Daarnaast ligt een groot deel van het
plangebied in beekdalzones.
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij wordt de vraag gesteld:
Waar kunnen we wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt
gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten,
bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde
verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en
eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied.
Dit bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 4.0.
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2

Beschrijving onderzoekslocatie

2.1

Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied
anderzijds. Met het plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde
plannen betrekking hebben. Dat is het brongebied van het Oude Diep. Binnen het plangebied
worden specifieke ingrepen gepland die eventueel aanwezige archeologische resten kunnen
verstoren . Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een
goed beeld te krijgen van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. In dit geval is
het plangebied zelf circa 4.500 ha. groot en is dit voldoende om een goed beeld van de eventueel
aanwezige archeologische waarden te krijgen en het gespecificeerd verwachtingsmodel op te
stellen. Indien nodig wordt het onderzoeksgebied uitgebreid met zones rondom het plangebied.
Dit is van toepassing wanneer zones buiten het plangebied historisch en landschappelijk gezien
aansluiten op het plangebied en een noodzakelijke aanvulling op de archeologische verwachting
vormen.

2.2

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
Op dit moment kent het plangebied een vooral agrarisch gebruik (zie Afbeelding 2). Het betreffen
akker- en graslanden, doorsneden met watergangen, wegen en enkele dorpen: Mantinge,
Bruntinge, Balinge en Garminge. Daarnaast komen percelen met bos voor en enkele
natuurgebieden zoals het Scharreveld, Mantingerveld. De natuurgebieden bestaan uit heide, bos
of meertjes.

Afbeelding 2: Overzicht van het plangebied brongebied Oude Diep ten zuiden van Westerbork.
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Consequenties toekomstig gebruik
Binnen het plangebied worden diverse maatregelen genomen om de waterhuishouding in het
gebied beter bestand te maken voor perioden met watertekorten. Tegelijkertijd wordt het gebied
aangepast om ook in perioden van grote watertoevoer de wateroverlast te beperken. Een aantal
van deze ingrepen zal zorgen voor verstoring van de bodem en daarmee ook potentieel
verstoring van archeologische waarden.
Vooralsnog wordt in dit bureauonderzoek gekeken naar de effecten op het archeologisch
bodemarchief van de voorkeursvariant zoals opgesteld in het rapport ‘Inrichting robuust
watersysteem, verkenning maatregelen brongebied Oude Diep’.1 In de kaartenbijlage zijn de
overzichtstekeningen opgenomen met de voorgenomen maatregelen (407882-overzicht
waterhuishoudelijke maatregelen).
In de voorkeursvariant worden de profielen van diverse watergangen verbreed binnen de huidige
watergang inclusief maaipaden (maximaal 3 m verbreding). Voor de watergangtrajecten 2 t/m 11
is profielverruiming zonder natuurvriendelijke oever voorzien. Voor de watergangen 13 t/m 19,
21 t/m26, 34 t/m 37, 40 t/m 47 wordt het profiel verruimd inclusief natuurvriendelijke oever (zie
Afbeelding 3 voor profielen met en zonder natuurvriendelijke oever). In totaal betreft het circa
15 kilometer watergang waar gegraven gaat worden, waarbij voor het grootste dele van het
traject maximaal 3 m verbreed gaat worden en wordt gegraven tot maximaal de diepte van de
huidige watergang. De exacte diepte van de watergang kan per deeltraject verschillen, maar
betreft in de meeste gevallen waarschijnlijk meer dan 0,5 m onder maaiveld.
Op enkele locaties binnen het plangebied liggen langgerekte percelen langs de watergangen die
in eigendom zijn van het Drents Landschap en waar bredere stroken (15, 20 of 60 m) worden
afgegraven. Op traject 1 wordt 20 m afgegraven, op de trajecten 27, 28 en 29 wordt 15 m
afgegraven en op traject 20 wordt over een breedte van 60 m afgegraven (zie voor de locatie van
de trajecten kaartenbijlage 407882- overzicht waterhuishoudelijke maatregelen). De exacte
diepte van de afgravingen is in deze fase van het project nog niet bekend. Het betreffen
waarschijnlijk wel afgravingen waar dieper dan de huidige bouwvoor wordt afgegraven.
Het perceel ten noorden van de Hamslag / Hamsteeg (nummer 86 op de kaartenbijlage 407882overzicht waterhuishoudelijke maatregelen) wordt geheel afgegraven voor waterberging; de
diepte van de afgraving is op dit moment niet bekend. Het betreft een perceel van circa 4,7 ha.
Daarnaast worden binnen het plangebied diverse duikers en stuwen vervangen of bijgeplaatst.
De bodemverstoring van dergelijke ingrepen blijft beperkt tot enkele vierkante meters.

1

Zie Koskamp-Kielich et al. 2016 (conceptrapportage)
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Afbeelding 3: Voorbeeld van profieldoorsnede met profielverruiming van watergangen, zonder en met
natuurvriendelijke oever (ter hoogte van watergangtrajecten 1, 27, 28, 29 en 20 is een bredere verruiming
voorzien van resp. 15, 20 of 60 m).

2.3

Archeologisch beleid en regelgeving
De gemeente Midden-Drenthe beschikt over een archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart (2012).2 Op deze kaart ligt het plangebied in diverse zones (zie kaartbijlage
407882-AVK1). Het grootste deel van het plangebied valt binnen de zone van beekdalen.
Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen van groter dan 1000 m2 en dieper dan 0,3 m onder
maaiveld een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Overige gebieden waar bodemwerkzaamheden voorzien zijn liggen in zones met een middelhoge
en hoge archeologische verwachting. Daar is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij
ontwikkelingen groter dan 1000 m². Voor zones met een (middel)hoge verwachting wordt
geadviseerd in eerste instantie te starten met een archeologisch bureauonderzoek en
verkennend booronderzoek. De beekdalen zijn aangewezen als gebieden van provinciaal belang.
Bij ingrepen in beekdalen dient vooraf contact op te worden genomen met de provincie (via de
gemeente) om te overleggen over invulling van het eventueel noodzakelijke archeologische
onderzoek en de omgang met eventuele cultuurhistorische waarden.
Het plangebied valt grotendeels binnen het bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe.
Alleen de kernen Mantinge, Garminge en Balinge vallen binnen het bestemmingsplan De
Broestreek. In de bestemmingsplannen is het beleid zoals hierboven beschreven vertaald in
dubbelbestemmingen. Het gaat hier om het beleid voor zones met de bestemming Waarde
2

Tolsma en Marinelli 2012.
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Archeologie 2 (WA-2). Voor de zones waar ingrepen zijn voorzien (beekdalen en zones met een
(middel)hoge verwachting) vallen binnen de dubbelbestemming WA-2.

2.4

Landschappelijke situatie
Geologie
In Drenthe is de vorming van het huidige landschap met name in het Pleistoceen en het Holoceen
tot stand gekomen. Tijdens het Saalien bereikte het landijs het noordelijk deel van Nederland.
Nadat het ijs zich terugtrok, liet het in Drenthe een grondmorene achter. In verweerde vorm is dit
keileem, bestaand uit leem met grind en keien, dat plaatselijk wel 20 m dik kan zijn. De
afzettingen worden tot de formatie van Drenthe gerekend.
Het grootste deel van het plangebied ligt in het beekdal van het Oude Diep. De meeste beek- (of
stroom-)dalen zijn smeltwaterdalen uit het Saalien. De zeespiegel was nog laag en de
smeltwaterstromen hadden dus een sterk verval en de hoofdstromen konden wel 10 tot 20 m
diep zijn. De beken sneden zich in de ondergrond; ze liggen hierdoor relatief laag in het
landschap (circa 0 tot 11 m boven NAP). Hierdoor zijn het zandpakket en veelal de onderliggende
keileemlaag weggesleten. De beken zelf hadden oorspronkelijk een meanderend verloop en
waren constant aan verandering onderhevig. Hierdoor bestond een grote afwisseling in stroming,
afzettingen en oevervormen, waardoor het nu brede beekdalen zijn geworden. Ze zijn daarna
grotendeels opgevuld, onder invloed van sneeuwsmeltwater, met rivierafzettingen (formatie van
Boxtel) en vooral tijdens het Weichselien door de wind ook met dekzand.
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet, maar was er sprake
van een poolwoestijn. Doordat de Noordzee droog lag en door de geringe begroeiing van het
landschap werd veel zand door de wind verplaatst. Het pakket dekzand heeft in het algemeen
een dikte van 0,5 tot 2 m. Het afzetten van het dekzand gebeurde in fases. Zogenaamd Oud
Dekzand dateert uit het Pleniglaciaal (73.000‐ 13.000 jaar geleden), en Jong Dekzand uit het
Laatglaciaal (13.000‐11.000 jaar geleden). In Drenthe komt met name Jong Dekzand voor. Dit
zand is kalkloos en uniform van korrelgrootte. Vaak bevindt zich in Jong Dekzand een veenlaag of
een bodem uit het Allerød‐interstadiaal (12.700 tot 11.900 jaar geleden). Dit is een warmere
periode uit het Laat Weichselien (Laag van Usselo). Op veel plaatsen worden in deze laag
houtskool en stenen werktuigen aangetroffen. De afzetting van het dekzand heeft in Drenthe
gezorgd voor een sterke nivellering van het landschap. Diepe geulen en het geërodeerde
keileemlandschap waaiden grotendeels dicht met dekzand. Hierdoor werden grote
hoogteverschillen afgedekt. In het plangebied zijn rondom Mantinge en Balinge grote arealen
dekzand aanwezig.
In de permafrost van het Weichselien ontstonden ook zogenoemde pingo’s. Als gevolg van
opvriezend grondwater groeiden deze uit tot enorme ijslenzen. Na het afsmelten bleef een min
of meer ronde komvormige laagte over met een randwal die gevormd werd door het sediment
dat zijwaarts van de ijslens afgleed. Een dergelijk landschappelijk fenomeen heet een pingoruïne.
Behalve pingoruïnes kunnen in het plangebied of de omgeving van het plangebied andere
komvormige laagtes met een alternatieve ontstaanswijze voorkomen, zoals vennetjes en
uitblazingkommen.
Tijdens het Holoceen is sprake van een blijvende temperatuurstijging ten opzichte van het
Pleistoceen. Hierdoor smolten het landijs en de ijskappen en steeg de zeespiegel. Tevens
ontstond meer vegetatie in de vorm van dichte loofbossen. Door de zeespiegelstijging steeg ook
de grondwaterstand en stagneerde de afwatering. Er ontstonden in het licht golvende
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dekzandlandschap vochtige laagtes en moerassen waar sprake was van veengroei. In veel met
dekzand opgevulde beekdalen was eveneens sprake van veengroei. Deze veengroei breidde zich
steeds verder uit (Formatie van Nieuwkoop). Op basis van de bodemkaart is binnen het
plangebied in het beekdal van de Oude Diep grotendeels geen sprake van veengroei geweest.
Op de hogere pleistocene zandgronden, waar geen sprake is geweest van veengroei, komen
verschillende afzettingen voor. Zo kunnen beekafzettingen worden aangetroffen, bestaande uit
klei, leem of kleiig zand. Vanaf de ijzertijd krijgt de mens meer invloed op het landschap. Door
ontbossing ten behoeve van akkerland en weidegrond gaat het zand opnieuw stuiven en
ontstaan stuifduinen en landduinen (Kootwijk Laagpakket). Met name vanaf de middeleeuwen
vindt dit op grote schaal plaats.
Geomorfologie en AHN
Binnen het plangebied komen diverse geomorfologische eenheden voor (zie kaartbijlage 407882GEOMFout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Een groot deel van het plangebied ligt in het
beekdal van het Oude Diep. Op de bodemkaart blijkt dat binnen het beekdal grotendeels geen
veenvorming heeft plaatsgevonden. Het beekdal ligt in een zone van grondmorenevlakte, welving of –plateau. Tevens zijn nog enkele smeltwaterdalen aanwezig. Garminge en Balinge
liggen op een dekzandrug. Ten zuiden van Mantinge is een pakket dekzand afgezet. Tevens zijn
ten zuiden van Mantinge stuifduinen aanwezig.
Voor het plangebied is een eerste verkenning van het Actueel Hoogtebestand van Nederland
(AHN2) uitgevoerd. Enkele opvallende zaken worden hier kort belicht.3De dekzandruggen zijn
duidelijk zichtbaar als hoger gelegen eenheden in het kaartbeeld. Ook is het beekdal van het
Oude Diep waarneembaar als een lager gelegen deel. De voormalige beekloop van het Oude Diep
is op enkele percelen nog zichtbaar in het landschap (zie Afbeelding 4). Ten zuiden van Garminge
is te zien dat het beekdal smaller wordt en er langs de zuidelijke kant diverse hogere zones liggen
(zie Afbeelding 5). Dit kan een aanwijzing zijn voor een mogelijke oversteekplaats of voorde in het
beekdal. Ten zuiden van de watergang nabij Garminge zijn enkele hoger gelegen delen waar te
nemen, mogelijk betreffen dit dekzandkopjes.
Op basis van de beleidskaart van de gemeente Midden-Drenthe worden ten oosten van het
Linthorst Homankanaal ter hoogte van de te verbreden waterloop pingoruïnes verwacht. Op het
AHN-beeld zijn inderdaad laagtes in het kaartbeeld aanwezig, en lijkt de laagte ten zuiden van de
te verbreden watergang zelfs iets meer naar het noorden door te lopen, door de watergang
heen. In hoeverre het daadwerkelijk pingoruïnes betreffen of dat er sprake is van bijvoorbeeld
een ven is op basis van een bureaustudie niet goed aan te geven.

In het kader van de voorgenomen werkzaamheden binnen het beekdal, zodra de exacte aard van de ingrepen duidelijk
is, dient echter een grondiger analyse te worden uitgevoerd op perceel niveau en middels AHN2 naar bijvoorbeeld de
aanwezigheid van dekzandkopjes binnen het beekdal.
3
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Oude loop Oude Diep

Afbeelding 4: Uitsnede AHN in het westelijk deel van het plangebied waar de graafwerkzaamheden gaan
plaatsvinden (ten oosten van Linthorst Homankanaal) met daarop zichtbaar de oude loop van het Oude
Diep (bron: AHN-nl).

Versmalling in beekdal

Afbeelding 5: AHN-beeld van plangebied ten zuiden van Garminge waar een versmalling in het beekdal
waarneembaar is en ten zuiden hogere delen in het landschap aanwezig zijn (bron: AHN.nl).
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Afbeelding 6: AHN-beeld van plangebied ten westen van Kanaalzijde ZO met in paars de op de
beleidskaart bekende pingoruïnes (bron: AHN-nl).

Bodem en grondwater
Binnen het plangebied komen diverse bodemeenheden voor (zie Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.). Ter hoogte van het beekdal van het Oude Diep komen voornamelijk
beekeerdgronden voor in associatie met zandige beekdalgronden (code ABz, grijs op
bodemkaart, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Het is een associatie die met name in de
bovenloop van het Oude Diep voorkomt. Het grootste deel van deze associatie bestaat uit lemige
beekeerdgronden (code pZg23). Een deel hiervan is (zeer) ijzerrijk. Op minder dan 1,2 m onder
maaiveld is veelal verspoelde keileem aanwezig.
Binnen het beekdal van het Oude Diep komen enkele zones moerige eerdgronden voor; gronden
met een moerige bovengrond op zand (code vWz, donkerpaars op bodemkaart). De lemige
bovengrond bevat veelal meer dan 15% organische stof waardoor deze moerig is. Tussen de
moerige bovenlaag en de C-horizont is een donkergrijze tot bruine overgangslaag aanwezig.
De hoger gelegen gronden rondom de beekdalzone betreffen veelal veldpodzolgronden
bestaande uit lemig fijn zand (Hn23x) of leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21x, roze op de
bodemkaart). De toevoeging x geeft aan dat op 1,2 m onder maaiveld keileem wordt
aangetroffen. De veldpodzolgronden met leemarm zand zijn overwegend gevormd in dekzand, al
dan niet op keizand en/of keileem. Het betreffen veelal de jonge ontginningsgronden.
In het gebied komen tevens gooreerdgronden voor, bestaande uit fijn lemig zand (pZn23x, geel
op bodemkaart). Ook hier komt op minder dan 1,2 m onder maaiveld keileem voor. De gronden
liggen vooral aan de randen van stroomdalen als overgang tussen de veldpodzolgronden
enerzijds en de beekeerdgronden, moerige gronden of veengronden anderzijds.
Ter hoogte van Mantinge komt een enkeerdgrond voor bestaande uit leemarm of zwak lemig fijn
zand (zEZ21, bruin op bodemkaart). De opgebrachte humushoudende laag is veelal 0,5 tot 0,7 m
dik. De lemige gronden met moderpodzolen zijn als eerste in cultuur gebracht. Vervolgens
werden randen van de essen op gronden met een humuspodzol ontgonnen. Het onderscheid
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tussen (de uit bos ontgonnen) moderpodzolen en de (in latere tijd uit heide ontgonnen)
humuspodzolen is veelal duidelijk waarneembaar aan de bruine dan wel zwarte kleur van de
bovengrond. Ten zuiden van Mantinge komt een zone met haarpodzolgronden bestaande uit
leemarm zand voor (code Hd21, lichtroze op bodemkaart)

2.4.1

Bewoningsgeschiedenis, historisch kaartmateriaal en mogelijke verstoringen
Bewoningsgeschiedenis
Ten westen van het plangebied zijn duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van de mens
vanaf de prehistorie, het bekendst is de boomstamkano uit Eursinge (datering 8200 - 7600 voor
Chr.) In het beekdal van het Oude Diep zijn echter weinig vondstlocaties bekend. Het betreffen
vondsten die in het mesolithicum en neolithicum gedateerd worden (onder andere een
vuurstenen bijl en dolk). De vondsten wijzen er op dat het gebied bezocht is door mensen,
wellicht voor jacht of visserij. Het is echter de vraag of het gebied ook intensief gebruikt is in de
steentijd, gezien het geringe aantal vondsten dat bekend is. Dit geldt ook voor bewoning in latere
perioden. In en rondom het beekdal van het Oude Diep zijn vooralsnog weinig aanwijzingen voor
intensieve bewoning.
Ten noorden van het beekdal ontstaan in de late middeleeuwen de eerste esgehuchten of –
dorpen (Mantinge, Balinge, Garminge). De eerste vermelding van deze dorpen is in de veertiende
eeuw.4
Historisch kaartmateriaal
Op de Franse kaarten van het gebied (1811-1813) is langs de beek in het stroomdal (beekdal) van
het Oude Diep deels al sprake van verkaveling (Afbeelding 7). De gronden zijn in gebruik als hooiof weideland. Veelal zijn het gemeenschappelijke markegronden.5 Op de hoger gelegen gronden
komt voornamelijk heide voor. Op de kaarten zijn geen doorgaande wegen die door het beekdal
lopen.

4
5

Tolsma & Marinelli 2012.
Zie oorspronkelijke aanwijzende tafels via beeldbank.cultureelerfgoed.nl.
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Afbeelding 7: Uitsnede Franse kaart ten hoogte van Brunstinge (boven) en ten noorden van Drijber met
globale ligging van watergangen in rood die verbreed worden (Versfelt 2010).

Op de historische kaart van Huguenin (1819-1829) is de ontginning van het beekdal van het Oude
Diep aangegeven (Afbeelding 8). De verkaveling zoals op de Franse kaart te zien is ontbreekt. Ook
hier zijn de hoger gelegen gronden er om heen nog heide. Blijkbaar zijn sommige delen vrij
laaggelegen en is er wateroverlast van het Oude Diep. Ten noorden van het Oude Diep is
gedeeltelijk een dijk in het heideveld aangelegd om wateroverlast tegen te gaan (nu
waarschijnlijk deel van de huidige weg Hamslag). Van noord naar zuid door het beekdal loopt een
gegraven kanaal waarop verschillende beeklopen op uitmonden. Op de kaart zijn verder de essen
rondom Bruntinge, Mantinge en Garminge te zien. Het betreffen essen die op vrij schrale
dekzanden en premorale zandgronden liggen en vaak later (late middeleeuwen) gesticht zijn dan
de escomplexen op de keileemgronden.6

Oude Diep

Afbeelding 8: Uitsnede uit atlas van Huguenin (1819-1829) van brongebied Oude Diep ten westen van
Mantinge met globale ligging watergangen in rood waar verbreding plaatsvindt (bron: Versfelt en Schroor
2005).

Op latere topografische kaarten blijkt dat binnen het plangebied nog lange tijd de beekdalen als
weidegronden in gebruik zijn met daar om heen heidevelden. Pas vanaf circa 1920 worden de
6

Zie ook Spek 2004.
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heidevelden ontgonnen en in gebruik genomen als gras- of akkerland. Rond 1970 blijven enkele
(kleine) heidevelden over: Scharreveld, Vossenberg en Mantingerveld / Lentsche veld (zie
Afbeelding 9). De bewoning blijft voornamelijk geconcentreerd in de dorpen Mantinge,
Bruntinge, Balinge en Garminge. In de zones waar bodemingrepen zijn gepland zijn geen
gebouwen of woningen aanwezig op de historische topografische kaarten. Het betreft
voornamelijk de lager gelegen delen in het landschap, bewoning vindt plaats op de hoger gelegen
delen.
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Afbeelding 9: Uitsneden topografische kaarten rond 1900, 1950 en 1975 (van boven naar beneden) van
het stroomdal van het Oude Diep met ligging van tracé in rood van watergangen die worden verbreed.

Mogelijke verstoringen
Binnen het plangebied worden op basis van bovenstaande kaarten geen grote recente
verstoringen verwacht door bijvoorbeeld bebouwing. De loop van het Oude Diep is echter in de
vorige eeuw rechtgetrokken. Het is aannemelijk dat voor het rechttrekken van de beek
grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden
met de gebruikelijke verstoring door landbouwwerkzaamheden zoals ploegen.
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3

Bekende waarden

3.1

Archeologische waarden
Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
zijn de bekende archeologische waarden in het plangebied opgevraagd. Het betreft
archeologische monumenten (AMK-terreinen), archeologische waarnemingen (zoals vondsten)
en meldingen van eerdere archeologische onderzoeken (zie kaart 407882–ARCHIS in de
kaartenbijlage).
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Binnen het plangebied liggen drie AMK-terreinen. Ter hoogte van het Hamveld ligt de
Vossenberg, hier is een grafheuvel aanwezig (AMK-terrein 8617). Het betreft een terrein met een
heuvel uit het neolithicum/ijzertijd. De heuvel heeft een doorsnede van 18 m en een hoogte van
1,5 m.
Ten noordoosten van Garminge ligt een AMK-terrein met een hoge archeologische waarde (AMKterrein 9372). Er zijn hier mogelijk sporen van een klein urnenveld uit de late bronstijd en/of
ijzertijd aanwezig. Het urnenveld werd ontdekt bij ontginningen en in 1932 gedeeltelijk
opgegraven door A. van Giffen. Mogelijk bevinden zich nog sporen van het urnenveld ten
zuidoosten van het opgegraven gedeelte in het huidige AMK-terrein.
Ten zuiden van Garmingen ligt de Garminger / Balinger es. Ter hoogte van de Polweg ligt een
terrein van archeologische waarde met daarin sporen van een nederzetting uit de vroege ijzertijd
(monument 14303). In 1965 werd hier bij wegaanleg in een bermsloot een cultuurlaag/kuil
waargenomen, met daarin aardewerk uit genoemde periode. De kans is groot dat zich in de akker
onder de bouwvoor nog sporen in situ bevinden.
Voor de hierboven genoemde AMK-terreinen geldt dat er in de voorkeurstrategie geen
graafwerkzaamheden gepland ter hoogte van deze terreinen.
AMKnr

Waarde

8617 Zeer hoge archeologische
waarde

Complex

Van

Tot

grafheuvel

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

14275 archeologische waarde

Urnenveld

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

14303 archeologische waarde

Nederzetting,
onbepaald

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Tabel 1. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
Binnen het plangebied liggen tientallen vondstlocaties / waarnemingen. In het gebied zijn diverse
vondsten door particulieren gemeld die met name in de steentijd te dateren zijn (waarnemingen
21817 - 214822, 214826, 214830 – 214839, 238649, 239735, 239738, 239740, 239832, 300163,
302060, 302097, 302099, 302209). De meeste waarnemingen liggen in zones waar in de
voorkeursstrategie geen graafwerkzaamheden zijn gepland.
Twee waarnemingen liggen ter hoogte van de voorgenomen graafwerkzaamheden. Ter hoogte
van het Brunstinger Binnenveld is op een akkerland een bijl van grijze vuursteen aangetroffen die
in het neolithicum wordt gedateerd (waarneming 239832). De vondstlocatie ligt in het beekdal,
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met ten noordwesten de overgang naar de hoger gelegen grondmoreneplateau/-vlakte. Ten
zuiden van de vindlocatie wordt de watergang 60 m verbreed (zie profiel nummer 20 op
kaartbijlage voorkeursstrategie). Ter hoogte van de Stukkendiek ligt waarneming 239735, direct
ten noorden van de te verbreden watergang (ter hoogte van profiel 23 op kaartbijlage
voorkeursstrategie). Het betreft een dolk van geelbruin gepatineerde vuursteen (midden
neolithicum – neolithicum laat B). Ook hier is een overgang naar hoger gelegen
grondmoreneplateau/ruggen in het noorden (zie bijvoorbeeld kaartbijlage 407882 –
geomorfologie).
Waarnr

Complex

368 Onbekend

Begin

Eind

Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC

Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC

12168 Urnenveld

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

33608 Onbekend

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

33609 Onbekend

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum midden: 7100 - 6450 vC

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC

214758 Onbekend

214817 Nederzetting, onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214818 Nederzetting, onbepaald Mesolithicum midden: 7100 - 6450 vC

Nieuwe tijd C: 1850 - heden

214819 Nederzetting, onbepaald Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
214820 Nederzetting, onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214822 Onbekend

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC

Bronstijd: 2000 - 800 vC

214826 Onbekend

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

214830 Onbekend

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC

Bronstijd: 2000 - 800 vC

214831 Nederzetting, onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214832 Nederzetting, onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214833 Onbekend

Mesolithicum midden: 7100 - 6450 vC

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC

214836 Onbekend

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214837 Onbekend

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

214838 Onbekend

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

238649 Onbekend

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

239735 Onbekend

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC

239738 Onbekend

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

239740 Onbekend

Paleolithicum: tot 8800 vC

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

239832 Onbekend

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

300163 Onbekend

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

302209 Onbekend

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

IJzertijd midden: 500 - 250 vC

408333 Onbekend

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Nieuwe tijd C: 1850 - heden

421373 Onbekend

Paleolithicum: tot 8800 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

431328 Niet van toepassing

Paleolithicum: tot 8800 vC

Nieuwe tijd C: 1850 - heden

438009 Landbouw

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Nieuwe tijd: 1500 - heden

Tabel 2. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
Binnen het plangebied zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In het merendeel van de
onderzoeken is geen vervolgonderzoek geadviseerd vanwege een verstoorde bodemopbouw of
het ontbreken van archeologische indicatoren (onderzoeksmeldingen 8739, 14165, 28083,
29768, 36128, 50990, 51751, 56946, 58828, 59311).
Ter hoogte van de geplande werkzaamheden aan Kanaal Oostzijde is ten noorden van de
watergang, ter hoogte van het Kanaal Oostzijde 15, archeologisch onderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmeldingen 32623, 32821). Tijdens het onderzoek zijn intacte bodems in het dekzand
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aangetroffen. Alleen in het zuidelijk deel van het terrein zijn vervolgens megaboringen geplaatst
waarbij geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats zijn aangetroffen. In het noordelijk
deel zijn bodemingrepen niet toegestaan aangezien hier geen waardering heeft plaatsgevonden
(er zijn geen megaboringen geplaatst). Ter hoogte van de opnieuw aangelegde meanderende
loop van het Oude Diep, eveneens aan het Kanaal Oostzijde, is een archeologisch onderzoek
uitgevoerd in het natuurgebied De Vossenberg (onderzoeksmelding 43093). Uit de boringen blijkt
dat het gebied waarschijnlijk is herontgonnen en door het diepploegen veel leem in de
bovenliggende zandlagen is opgenomen. Er zijn geen intacte bodems aangetroffen.7 Ter hoogte
van de Hoogeveenseweg bij het Mantinger binnenveld (profiel 42 op kaartbijlagevoorkeurstrategie) is een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de watergang
(onderzoeksmelding 24353). Uit dit onderzoek blijkt dat onder de bouwvoor dekzand op keileem
ligt. Er is geen podzolbodem waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een archeologische
vindplaats aangetroffen.
OM-nr

Uitvoerder

Type onderzoek

Jaar uitvoering

7900 Oranjewoud BV

Archeologisch: booronderzoek

2004

8739 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2004

14165 De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2005

15282 De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2006

24353 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2007

28083 Grontmij

Archeologisch: booronderzoek

2008

29768 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2008

32821 MUG Ingenieursbureau BV

Archeologisch: booronderzoek

2009

33375 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: bureauonderzoek

2009

36128 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2009

43093 De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2002

43104 De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2002

47903 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: bureauonderzoek

2011

49417 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: begeleiding

2011

50990 De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2012

51751 Grontmij

Archeologisch: booronderzoek

2012

51751 Grontmij

Archeologisch: bureauonderzoek

2012

56946 Hamaland Advies vof

Archeologisch: booronderzoek

2013

58828 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2013

59311 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2013

Tabel 3. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

3.2

Ondergrondse bouwhistorische waarden
Binnen het plangebied zijn ter hoogte van Bruntinge twee historische boerderijen aanwezig
(Hoogeveenseweg 19 en 21). De boerderij aan de Hoogeveenseweg 21 betreft een monumentale
Drentse hoeve uit het einde van de 18e of begin 19e eeuw (monumentnummer 38748). De
boerderij aan de Hoogeveenseweg 19 is een boerderij onder een schilddak, daterend uit de 17e
eeuw (monumentnummer 38747). In de zones waar binnen de voorkeursstrategie
graafwerkzaamheden plaatsvinden zijn geen ondergrondse bouwhistorische waarden aanwezig.8

7
8

Jelsma en Tulp, 2002.
www.atlasleefomgeving.nl

Blad 18 van 24

Antea Group Archeologie 2016/182
Archeologisch bureauonderzoek
projectnummer 407882
27 januari 2017 revisie 00
Waterschap Drents Overijsselse Delta

4

Archeologische verwachting

4.1

Bestaande verwachtingskaarten
Provinciale verwachtingskaart
De provincie Drenthe heeft haar ruimtelijke belangen vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe
2010. Het gebied kent een generieke aardkundige waarde, hetgeen betekent dat de aardkundige
waarden gerespecteerd dienen te worden. Daarnaast is het archeologische belang van het
beekdal van het Oude Diep opgenomen in de genoemde omgevingsvisie. In de omgevingsvisie
wordt aangegeven dat in het geval van een archeologische verwachting op archeologische
kaarten (waaronder dus beekdalen) de provincie een sturende rol heeft op goede uitvoering van
archeologisch onderzoek.9
Gemeentelijke verwachtingskaart
Binnen het plangebied liggen diverse verwachtingszones op de archeologische verwachtings- en
beleidskaart van de gemeente Midden-Drenthe (zie kaartbijlage 407882-AVK1). De zones waar
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd liggen met name in het beekdal van het Oude Diep. Er
zijn echter ook graafwerkzaamheden voorzien in zones met een middelhoge en hoge
verwachting.
In het beekdal kan men in de prehistorie hebben gejaagd of aan visserij hebben gedaan. Vooral in
de nabijheid van hoger gelegen delen bood het beekdal ecologische voordelen voor vestiging of
exploitatie. Voor de nabijgelegen hoge delen (grondmorenewelvingen dan wel dekzandruggen of
– kopjes) geldt daarom een (middel)hoge verwachting voor laat-paleolithicum / mesolithicum en
neolithicum.
In het beekdal kunnen resten van voorden of bruggen, knuppelpaden en depotvondsten
aanwezig zijn uit vrijwel alle perioden. Voorden zijn vooral te verwachten in de buurt van
dekzandruggen. Enerzijds vormden de grondmorenewelvingen / dekzandruggen of –kopjes de
meest begaanbare delen van het landschap en anderzijds kan de beek zich hebben versmald op
het punt waar de deze zich door de dekzandrug sneed. De hogere delen van het
dekzandlandschap waren ook de eerste plaatsen in het heidegebied die na de middeleeuwen
werden geëxploiteerd. De esdorpen of –gehuchten Balinge, Garminge, Mantinge en Bruntinge
zijn hier voorbeelden van.

4.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de bevindingen in het bureauonderzoek kan een gespecificeerd verwachtingsmodel
voor het plangebied worden opgesteld.
Datering
Het grootste deel van het de voorgenomen werkzaamheden vindt plaats ter hoogte van het
beekdal van het Oude Diep. Daarnaast vinden graafwerkzaamheden plaats op de hoger
gelegen delen van het morene-/dekzandlandschap langs het beekdal. Voor deze zones geldt
een brede verwachting voor verschillende perioden vanaf het laat-paleolithicum tot aan de
middeleeuwen en nieuwe tijd. Op basis van de bekende vondsten in de omgeving geldt de

9

www.provincie.drenthe.nl
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hoogste verwachting hierbij voor (laat)-neolithicum en late middeleeuwen/nieuwe tijd (zie
voor nadere specificatie complextype).
Complextype
Op de dekzandruggen en grondmorenewelvingen is volgens de bodemkaart een podzolprofiel
ontwikkeld. Dit zijn de hoogste plaatsen in het landschap en hierop kunnen
vuursteenvindplaatsen voorkomen, zoals kampementen uit het laat paleolithicum –
mesolithicum of nederzettingen/huisplaatsen uit het neolithicum, bronstijd tot en met late
middeleeuwen/nieuwe tijd. Resten kampementen uit het laat paleolithicum kunnen ook ter
hoogte van pingoruïnes verwacht worden (ten westen van Kanaalzijde ZO).
Met name de overgangszones van het beekdal naar de hoger gelegen grondmoreneplateaus
(bijvoorbeeld ten westen van Bruntinge of ten zuiden van Mantinge liggen deze zones dicht bij
elkaar) zijn bewoningslocaties in het meso- / neolithicum tot en met de bronstijd te
verwachten (overgang twee verschillende landschappen).
De lage verwachting voor het aantreffen van (nederzettings)resten uit de late ijzertijd en
Romeinse tijd heeft te maken met dat in de late ijzertijd nog laag op de beekdalflanken wordt
gewoond, later op de hogere keileemgronden met moderpodzolen. Deze laatste komen in het
plangebied niet voor waar graafwerkzaamheden zijn gepland. Ook in de Romeinse tijd wordt
nog eerst (midden) op de beekdalflanken gewoond, maar later op de keileemplateaus, dus
verder van het beekdal af. De geplande graafwerkzaamheden vinden voornamelijk plaats in
het beekdal en niet zozeer op de flanken.
In de middeleeuwen liggen de nederzettingen boven aan de flanken van beekdalen, op de
keileem, op overgang van keileem naar dekzand. De essen liggen op lemige zandgronden met
moderpodzolen en vaak op enige diepte keileem. Voor de zones waar graafwerkzaamheden
zijn gepland is de verwachting laag op het aantreffen van nederzettingsresten uit de
middeleeuwen.
In het beekdal van het Oude Diep kunnen verschillende type ‘natte context’-vindplaatsen
voorkomen uit alle perioden (met de nadruk op neolithicum/bronstijd en late
middeleeuwen/nieuwe tijd), zoals voorden, bruggen, kadebeschoeiing, schepen, depots,
fuiken, etc. Hoewel er tot op heden in de omgeving weinig vindplaatsen bekend zijn uit de
periode bronstijd tot en met de middeleeuwen, kunnen deze wel worden verwacht.
Voorts zijn voor de periode late middeleeuwen en jongere perioden sporen van ontginning
(sloten, dijkjes) en sporen van extensief gebruik, zoals begrazing of maaien, te verwachten.
Omvang
Kampementen (vuursteenconcentraties) uit de periode laat-paleolithicum en mesolithicum
kunnen een zeer geringe omvang hebben (regulier 10 m2 - 100 m2). Nederzettingen of
huiserven uit het neolithicum kunnen een grotere omvang hebben (circa 100 m2 - 1000 m2).
Nederzettingen uit de bronstijd tot Romeinse tijd kunnen tot meer dan een hectare omvatten,
waarbij tevens een groot areaal aan landbouwgrond kan behoren (de kans op het aantreffen
van deze resten wordt laag ingeschat).
Een middeleeuwse en nieuwe tijd woonplaats, kampontginning of boerenerf kan sterk
variëren in omvang, waarbij eveneens landbouwgrond kan behoren.
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‘Natte context’-vindplaatsen en depotvondsten in het beekdal betreffen over het algemeen
puntlocaties.
Diepteligging
In het beekdal heeft zich op de meeste plaatsen geen veen ontwikkeld. Archeologische resten
worden dan ook direct onder de bouwvoor verwacht (vanaf circa 0,2-0,4 m onder maaiveld).
Ten zuiden van Mantinge doorsnijden de graafwerkzaamheden een beekdalzone met moerige
eerdgronden. Hier kunnen eventuele vondsten op een dieper niveau worden aangetroffen
onder de moerige laag. De exacte dikte van deze laag is niet bekend.
Op enkele plaatsen doorsnijden de toekomstige graafwerkzaamheden zones waar een
podzolbodem wordt verwacht. De top van het dekzand ligt hiermee op een diepte vanaf circa
0,4 m -mv.
Locatie
Op de plaatsen waar een podzolbodem zich heeft ontwikkeld en sprake is van grondmorene /
dekzandruggen (of –koppen) kunnen met name steentijdresten voorkomen (hoge
archeologische verwachting). Ook ter hoogte van randwallen van pingoruïnes worden resten
verwacht. Verder kunnen in het beekdal langs de huidige Oude Diep en ter plaatse van oude
meanders resten aanwezig zijn van het gebruik van de beek, zoals een voorde, brug,
beschoeiing, fuiken, etc.
Uiterlijke kenmerken
Vindplaatsen uit laat-paleolithicum tot en met het neolithicum bestaan uit vuurstenen
artefacten met indicaties van bewerking, waaronder productieafval, halffabrikaten,
vuurstenen werktuigen en productiegereedschap zoals geweiknoppen en klopstenen. Tevens
kan sprake zijn van bewerkte producten van andere natuurstenen, resten van haarden of
open vuur in de vorm van haardkuilen, verbrand vuursteen, verbrand natuursteen en
houtskool. De werktuigen en andere vondsten geven indicaties voor jacht, visserij,
voedselverzameling en voedselbereiding.
Eventuele nederzettingen en boerenerven op de hogere dekzandgebieden uit de bronstijd en
ijzertijd/Romeinse tijd (lage verwachting) kunnen worden herkend aan grondsporen zoals
paalkuilen, kuilen en sloten die tot in het zand zijn gegraven. Vondstmateriaal kan bestaan uit
vuursteen, aardewerk, huttenleem, bewerkt natuursteen, metalen voorwerpen etc.
Een depot of offergave is moeilijk herkenbaar omdat het een puntlocatie betreft. Het kan
bestaan uit een enkele vondst of een cluster van vondsten van bot, aardewerk, vuursteen,
(complete, al dan niet opzettelijk verbogen) metalen voorwerpen (zoals vuurstenen of
bronzen bijlen) en kan vanwege de natte of afgedekte context goed bewaard zijn gebleven.
Een voorde kan herkenbaar zijn aan een versmalling van het dal en mogelijke andere
aanpassingen om de oversteek te vergemakkelijken (mogelijk ten zuidoosten van Bruntinge).
Hierbij kan gedacht worden aan een grote hoeveelheid aangevoerde veldkeien en/of puin.
Mogelijke verstoringen
Binnen het plangebied worden op basis van bovenstaande kaarten geen grote recente
verstoringen verwacht door bijvoorbeeld bebouwing. De loop van het Oude Diep is echter in
de vorige eeuw rechtgetrokken. Het is aannemelijk dat voor het rechttrekken van de beek
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grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden
met de gebruikelijke verstoring door landbouwwerkzaamheden zoals (diep)ploegen.

5

Conclusies en advies

5.1

Conclusies
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat het grootste deel van de geplande graafwerkzaamheden
plaats vindt in het beekdal van het Oude Diep. Ter hoogte van het beekdal kunnen vindplaatsen
uit verschillende perioden en van verschillende aard worden verwacht. In de prehistorie kan het
gaan om activiteiten die samenhangen met het gebruik van de beek voor speciale activiteiten,
zoals jacht of visserij. In de nabijheid van de huidige beek op de overgang naar de hoger gelegen
gronden zijn twee vuurstenen artefacten aangetroffen uit het neolithicum: dit kunnen
gebruiksvoorwerpen zijn die wijzen op de aanwezigheid van een (tijdelijk) kampement, maar het
kunnen ook depotvondsten (offergave) zijn.
Naast de specifieke activiteiten in het beekdal kunnen op de hogere delen van het grondmorene
/ dekzandreliëf kampementen of woonplaatsen uit het mesolithicum - neolithicum tot en met de
bronstijd worden aangetroffen. Tot slot dient rekening gehouden te worden met eventuele
vindplaatsen uit het laat- paleolithicum ter hoogte van de mogelijke pingoruïnes ter hoogte van
de Kanaalzijde ZO (traject 63-68).
De veldpodzolgronden die rondom het beekdal aanwezig zijn, waren niet de vestigingslocaties
voor bewoners in de (late) ijzertijd tot en met de middeleeuwen, maar er kan nog steeds sprake
zijn van depots, offergaven en ‘natte context’-vindplaatsen ter hoogte van het beekdal.
In de nieuwe tijd wordt het plangebied, op ruime afstand van de bewoonde delen van het
landschap, extensief in gebruik genomen ten behoeve van de veeteelt (hooi / weidegronden).
Uit de globale analyse van het AHN blijkt dat ten zuidoosten van Bruntinge een versmalling in het
beekdal is geweest die mogelijk wijst op een oversteekplaats of voorde. Tevens zijn mogelijk
dekzandkopjes ten zuiden van Bruntinge aanwezig. Op enkele percelen nog oude lopen van het
Oude Diep te zien, maar blijkt ook dat de loop van het Oude Diep sinds de grote ontginningen
gekanaliseerd en verlegd is. Dit is ook te volgen op historisch kaartmateriaal uit de
opeenvolgende perioden in de 20e eeuw. Hierdoor kan de oorspronkelijke beekdalbodem binnen
grote delen geroerd zijn.
Uit de globale analyse van het AHN blijkt ook dat ten oosten van de Kanaalzijde ZO (profielen 6369) mogelijk sprake is van pingoruïnes in de directe nabijheid van de te verbreden waterloop.

5.2

(Selectie)advies
De geplande graafwerkzaamheden vinden grotendeels plaats ter hoogte van het beekdal van het
Oude Diep. In zijn algemeenheid kunnen de te verwachten vindplaatsen in het beekdal een zeer
kleine omvang hebben (puntlocaties). Dergelijke vindplaatsen zijn met (verkennend)
booronderzoek niet of nauwelijks op te sporen. Daarnaast blijkt uit een globale analyse van het
AHN dat er aanwijzingen zijn voor verstoring van de bodem, de loop van het Oude Diep is recht
getrokken en percelen langs de huidige loop zijn (deels) geëgaliseerd en rechtgetrokken. Het is
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dan ook waarschijnlijk dat in de directe zone rondom de huidige watergangen die verbreed
worden geen intacte bodem meer aanwezig is.
Overige graafwerkzaamheden buiten de beekdalzone worden verricht in zones waar
voornamelijk veldpodzolgronden zich hebben ontwikkeld en die een middelhoge verwachting
hebben op het aantreffen van vindplaatsen.
In dit stadium van het onderzoek is nog niet bekend welke variant gekozen gaat worden en waar,
hoeveel en tot welke dieptes exact ontgraven gaat worden. Het advies is dan ook om, wanneer
bekend is welke variant gekozen is, eerst per ingreep aan te geven hoeveel vierkante meters en
tot welke diepte de bodem verstoord gaat worden. Dit kan als addendum bij dit
bureauonderzoek worden toegevoegd.
Wanneer bekend is waar grondwerkzaamheden plaats vinden kan op die plaatsen archeologisch
vervolgonderzoek uitgevoerd worden (zie hieronder). Op deze wijze hoeft voor zones waar de
ingrepen geen invloed hebben op het archeologisch bodemarchief (bijvoorbeeld wanneer minder
dan 0,3 m – maaiveld ontgraven wordt) geen vervolgonderzoek te worden uitgevoerd en wordt
dubbel werk voorkomen.
Op basis van de bevindingen in het bureauonderzoek valt het advies voor vervolgonderzoek
uiteen in twee delen:
3) Beekdal
Het advies is om voor de zone van het beekdal een uitgebreide analyse van het AHN2 uit
te voeren voor die locaties die verstoord gaan worden. Het betreft in de
voorkeursvariant de watergangtrajecten 2 t/m 11 zonder natuurvriendelijke oever en de
watergangen 13 t/m 19, 21 t/m 26, 34 t/m 37, 40 t/m 47 met natuurvriendelijke oever
en het af te graven perceel nabij Garminge. Uit de globale analyse in dit
bureauonderzoek blijkt al dat mogelijk delen van het stroomgebied verstoord zijn, maar
ook dat oude meanders van het Oude Diep nog herkenbaar aanwezig zijn. Een meer
gedetailleerde analyse kan inzicht geven in de aanwezigheid van eventuele
dekzandkopjes of andere fenomenen waar de kans op het aantreffen van archeologische
vindplaatsen groot is. Omdat mogelijk een groot deel van het beekdal verstoord is,
wordt geadviseerd om naast de AHN-analyse, een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen uit te voeren om de bodemopbouw en eventuele verstoringen in
kaart te brengen. Ook hiervoor geldt dat dit kan gebeuren zodra de exacte aard en
locatie van de ingrepen bekend is. Dit booronderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld om
vindplaatsen op te sporen, maar wel om zones met een verstoorde bodemopbouw uit te
sluiten van vervolgonderzoek. Op basis van dit onderzoek kan, in overleg met de
gemeente en provincie, besloten worden in welke zones vervolgonderzoek noodzakelijk
is.
4) Overige gebieden
Er wordt een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende
fase) ter hoogte van de zones met een middelhoge / hoge verwachting. Dit zijn zones die
buiten het beekdal liggen. Door middel van een booronderzoek kan inzicht worden
verkregen in de bodemopbouw en de intactheid van de bodem. Uitgaande van de
voorkeursvariant betreft het de trajecten 33, 2-8, 40 en 41.
Antea Group
Heerenveen, januari 2017
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Bijlage 1: Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
e
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10 eeuw ontstaat er weer
enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.
Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.
Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.
Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.
Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.
Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoekoverig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.
Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVOo) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.
Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.
Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.
Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).
Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.
Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.
Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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1

Inleiding
In het brongebied van de Oude Diep (gemeente Midden-Drenthe) worden tal van maatregelen
genomen om een robuust watersysteem te ontwikkelen. In het gebied is regelmatig sprake van
wateroverlast maar ook watertekort/verdroging.
Het brongebied Oude Diep is ongeveer 4500 ha groot, met landbouw (akkerbouw en grasland) en
natuur, naast enkele dorpen. Het gebied ligt ten zuiden van Westerbork, en ten noorden van het
Linthorst Homan kanaal. Wateroverlast in mei 2014 is de aanleiding geweest voor modellering
van het watersysteem en uitvoering van enkele maatregelen in 2015.
Voor de korte termijn zijn aanvullende maatregelen voorzien om het systeem beter bestand te
maken tegen hoogwatersituaties. Daarnaast is een lange termijn perspectief aan de orde. Met
een aantal boeren in het gebied is overeengekomen verder te kijken dan alleen de wateroverlast
en toe te werken naar een robuuste klimaatbestendige verbetering van het watersysteem.
Door Antea Group is een plan uitgewerkt om het gebied beter geschikt te maken om toekomstige
klimaatsveranderingen te kunnen opvangen. Onderdeel van het plan zijn het verbreden van
watergangen, vergroten van aanwezige duikers, plaatsen van stuwen en het op enkele plaatsen
afgraven van percelen om wateroverschotten te kunnen opvangen.

1.1

Aanleiding
Aanleiding voor het uitvoeren van het historisch onderzoek is de voorgenomen inrichting van het
watersysteem brongebied Oude Diep. Eén van de aspecten die bij de inrichting van belang is, is
het mogelijke (financiële) risico dat de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem
kostenverhogend kan werken door mogelijke sanerende maatregelen of dure afvoer van
verontreinigde grond/waterbodem. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de mogelijke
(financiële) risico’s die dit met zich mee brengt in beeld te hebben.

1.2

Doel
Doel van het onderzoek is na te gaan of er op basis van de bekende gegevens locaties zijn waar
de (water)bodem mogelijk verontreinigd is (geraakt).
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Vooronderzoek
Bij toepassing van diverse onderzoeksprotocollen moet een hypothese worden opgesteld
omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele
verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te
worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). Voor waterbodems dient
het vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5717 (Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, november 2009). Het
vooronderzoek is uitgevoerd aan de hand van de checklist in bijlage A van de NEN 5717.
Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een vooronderzoek met een lichte
inspanning.
Het vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen.
Indien een direct aangrenzend perceel erg smal is, wordt ook het perceel hier weer aangrenzend
meegenomen. Dit om te inventariseren of eventuele mobiele verontreinigingen zich verplaatst
hebben naar de onderzoekslocatie. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het gedeelte
van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing
genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel te onderzoeken.
De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschaliger
gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet verder is dan 25 meter en
dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het vooronderzoek op een andere wijze
worden opgespoord.
Ook is informatie verzameld over de volgende aspecten:
•
voormalig gebruik
•
huidig gebruik
•
toekomstig gebruik
•
bodemopbouw en geohydrologie
Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie
is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. De volgende bronnen zijn
geraadpleegd:
•
Milieuarchief Gemeente Midden- Drenthe;
•
Bodemkwaliteitskaart gemeente Midden- Drenthe (23 mei 2011);
•
www.bodemloket.nl.
•
Archief Waterschap Drents Overijsselse Delta
•
www.topotijdreis.nl (kadaster)
•
http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/bodeminformatie.html
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Situatie

3.1

Terreinbeschrijving
Onderhavig historisch onderzoek heeft zich gericht op 5 tracés tussen Bruntinge, Garminge en
Mantinge. In totaal hebben de waterlopen een lengte van circa 21,5 km.
De directe omgeving bestaat voornamelijk uit landbouwgebied en natuurgebied. Daarnaast lopen
de provinciale wegen N381 en N374 door het gebied.
Huidig gebruik plangebied
Op dit moment kent het plangebied een vooral agrarisch gebruik (zie afbeelding 1). Het betreffen
akker- en graslanden, doorsneden met watergangen, wegen en enkele dorpen: Mantinge,
Bruntinge, Balinge en Garminge. Daarnaast komen percelen met bos voor en enkele
natuurgebieden zoals het Scharreveld, Mantingerveld. De natuurgebieden bestaan uit heide, bos
of meertjes.
Naast de blijvende landbouw is natuur een wezenlijk onderdeel van de huidige en toekomstige
inrichting.

Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met ligging plangebied (niet op schaal)

3.2

Historie van het gebied
Uit historische kaarten blijkt dat het gebied rond 1840 bestond uit natuur-/heidegebied met hier
en daar wat agrarische percelen. Bruntinge, Garminge en Mantine bestonden al. Rond 1900 zijn
er meer agrarische percelen in de omgeving gekomen, daarnaast bestond het gebied uit bossen,
heide en moerassen. De provinciewegen N374 en N381 zijn rond 1975 aangelegd.
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In bijlage 2 is een rapportage van Topotijdreis opgenomen bestaande uit luchtfoto’s en
kaartmateriaal van de periode 1830 – 2012 die een goede indruk geven van de ontwikkeling van
het gebied door de jaren heen.

3.3

Toekomstig gebruik
Binnen het plangebied worden diverse maatregelen genomen om het gebied beter bestand te
maken voor perioden met grote watertoevoer om wateroverlast te beperken . Tegelijkertijd
wordt ook gekeken naar de toekomstbestendigheid en robuustheid van het watersysteem met
betrekking tot watertekorten. .
In de voorkeursvariant worden de profielen van diverse watergangen verbreed en wordt een
natuurvriendelijke oever aangelegd In totaal betreft het circa 15 kilometer watergang waar
gegraven gaat worden, waarbij voor het grootste deel van het traject maximaal 2 m verbreed
gaat worden en wordt gegraven tot maximaal de diepte van de huidige watergang.
Op enkele locaties binnen het plangebied liggen langgerekte percelen langs de watergangen die
in eigendom zijn van het Drents Landschap en waar bredere stroken (15, 20 of 60 m) worden
afgegraven.
Het perceel ten noorden van de Hamslag/Hamsteeg (aangrenzend aan Hamslag 1) wordt geheel
afgegraven voor waterberging; de diepte van de afgraving is op dit moment niet bekend. Het
betreft een perceel van circa 4,7 ha. Daarnaast worden binnen het plangebied diverse duikers en
stuwen vervangen of bijgeplaatst.
In bijlage 1 is een kaartbijlage opgenomen van de trajecten waar waterhuishoudelijke
maatregelen worden getroffen. Op diezelfde kaart is ook het af te graven perceel zichtbaar
gemaakt.
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Historische gegevens

4.1

Bekende bodemonderzoeken
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken bij de gemeente
bekend:
•
Verkennend bodemonderzoek Hamslag 1 te Bruntinge, Tukkers d.d. 18-03-1998, kenmerk
ASS/98/1258/31207;
•
Verkennend bodemonderzoek Hoogeveenseweg 23 te Bruntinge, Eco Reest d.d. 19-091997, kenmerk ER-970902;
•
Verkennend bodemonderzoek Mantingerdijk te Mantinge, Arcadis d.d. 22-10-2003,
kenmerk X.110203.000225.001
Op afbeeldingen 2a t/m 2c zijn de locaties van de onderzoeken weergegeven op een luchtfoto.

Afbeelding 2a. Locatie verkennend bodemonderzoek Hamslag 1 te Bruntinge.

Afbeelding 2b. Locatie verkennend bodemonderzoek Hoogeveenseweg 23 te Bruntinge.

Blad 5 van 11

Historisch (water)bodemonderzoek brongebied Oude Diep
Brongebied Oude Diep
projectnummer 0407882.00
25 januari 2017 revisie 00
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Afbeelding 2c. Locatie verkennend bodemonderzoek Mantingerdijk te Mantinge.
De locatie van de Hamslag 1 ligt aangrenzend met het perceel waar vermoedelijk grondverzet zal
plaatsvinden. Uit de gegevens van het rapport blijk dat in de bovengrond een licht verhoogd
gehalte aan EOX is aangetroffen. In het grondwater is chroom licht verhoogd aangetoond.
Uit het onderzoek dat heeft plaatsgevonden aan de Hoogeveenseweg 23 te Bruntinge blijkt dat in
de grond geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen. In het grondwater zijn zink en chroom ligt
verhoogd gemeten. Het uitgevoerde onderzoek heeft op circa 30m afstand van onderhavige
onderzoekslocatie plaatsgevonden.
Ter plaatse van de Mantingerdijk te Mantinge is een indicatief onderzoek uitgevoerd vanwege de
geplande aanleg van een fietspad. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond voldoet aan de
voormalige kwaliteitsklasse ‘Categorie 1’. Dit betekend dat er hooguit licht verhoogde gehalten
zijn gemeten. De verhoogd gemeten componenten betreffen PAK, kwik en minerale olie. De
ondergrond valt in de voormalige kwaliteitsklasse ‘Categorie 1 of 2’. Onbekend is welke gehalten
daadwerkelijk zijn gemeten. Het onderzoek is op enkele meters afstand van de huidige
onderzoekslocatie uitgevoerd.

4.2

Verwijderde tanks
Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat aan de Hamslag 1 te Bruntinge een brandstoftanks
aanwezig is (geweest). Onbekend is of de tank op de genoemde locatie zijn verwijderd door een
gecertificeerd bedrijf. Uit het bodemonderzoek blijkt dat er geen verhoogde gehalten zijn
aangetroffen in de bodem. Gezien de afstand (minimaal 20m) wordt verwacht de aanwezigheid
van de tank geen invloed heeft (gehad) op de kwaliteit van de (water)bodem ter plaatse van de
onderzoekslocatie.

4.3

Calamiteiten
Uit een inventarisatie van de milieudossiers van de gemeente zijn geen calamiteiten naar voren
gekomen die een eventuele bodemverontreiniging kunnen hebben veroorzaakt.
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4.4

Bodemkwaliteitskaart
Het grootste deel van de Oude Diep ligt volledig in de zone ‘Buitengebied’ van de
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Midden Drenthe. De kwaliteit van zowel de boven- als de
ondergrond voldoen in deze zone aan de Achtergrondwaarden. Het overige gedeelte is
geclassificeerd als klasse ‘Wonen’. De kwaliteit van de grond hier voldoen aan de kwaliteitsklasse
‘Wonen’.
In de bodemkwaliteitskaarten wordt de gemiddelde bodemkwaliteit van grotere gebieden
vastgelegd. Plaatselijk kan de bodemkwaliteit hiervan afwijken zoals bij verdachte locaties,
wegbermen, boerenerven e.d. In bijlage 5 is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente MiddenDrenthe opgenomen.

4.5

Bodemloket
In afbeelding 3a en 3b is het nieuw in te richten tracé van de Oude Diep in het bodemloket
weergegeven (rode lijn).

Afbeelding 3a: Overzicht Bodemloket
Bron: www.bodemloket.nl
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Afbeelding 3b: Overzicht Bodemloket
Bron: www.bodemloket.nl

Uit het bodemloket blijkt dat in voor het grootste gedeelte langs of ter plaatse van het
onderzoekstracé geen gegevens bekend zijn op bodemloket. Ter plaatse of in de nabije omgeving
van het tracé zijn 3 bodemonderzoeken uitgevoerd. De uitdraaien van het bodemloket
betreffende deze locaties zijn opgenomen in bijlage 3. De bekende onderzoeken zijn dezelfde
onderzoeken die ook door de gemeente Midden- Drenthe zijn aangeleverd:
•
•
•

Verkennend bodemonderzoek Hamslag 1 te Bruntinge, Tukkers d.d. 18-03-1998,
kenmerk ASS/98/1258/31207;
Verkennend bodemonderzoek Hoogeveenseweg 23 te Bruntinge, Eco Reest d.d. 19-091997, kenmerk ER-970902;
Verkennend bodemonderzoek Mantingerdijk te Mantinge, Arcadis d.d. 22-10-2003,
kenmerk X.110203.000225.001

Voor informatie over de resultaten van de onderzoeken wordt verwezen naar paragraaf 4.1
‘Bekende bodemonderzoeken’.

4.6

Waterbodem
Bij het waterschap Drents Overijsselse Delta is informatie opgevraagd over de milieuhygiënische
kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodem binnen het te onderzoeken gebied. Uit de
inventarisatie van het waterschap is gebleken dat er geen informatie over de kwaliteit bekend is.

4.7

Puntbronnen
Nabij het begin van de Oude Diep bevindt zich een gemaal. Gemalen zijn mogelijk verdacht op
het voorkomen van asbest en HBO- tanks. De afstand tot het gemaal is circa 10m. Verwacht
wordt dat de aanwezigheid van het gemaal geen invloed heeft (gehad) op de kwaliteit van de
waterbodem.
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Daarnaast bevinden zich in de betreffende watergangen op meerdere locaties duikers en vaste
dammen. Deze zijn verdacht op het voorkomen van asbest. In bijlage 4 is een controlelijst
opgenomen. Op de controlelijst staat aangeven naar welke puntbronnen zijn gekeken en welke
zijn aangetroffen.
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Conclusies en aanbevelingen
In het brongebied van de Oude Diep (gemeente Midden-Drenthe) worden maatregelen genomen
om een robuust watersysteem te ontwikkelen. Het brongebied Oude Diep is ongeveer 4500 ha
groot, met landbouw (akkerbouw en grasland) en natuur, naast enkele dorpen.
Door Antea Group is een plan uitgewerkt om het gebied beter geschikt te maken om toekomstige
klimaatsveranderingen te kunnen opvangen. Onderdeel van het plan zijn het verbreden van
watergangen, vergoten van aanwezige duikers, plaatsen van stuwen en het op enkele plaatsen
afgraven van percelen om wateroverschotten te kunnen opvang.
Aanleiding voor het uitvoeren van het historisch onderzoek is de voorgenomen inrichting van het
watersysteem brongebied Oude Diep. Eén van de aspecten die bij de inrichting van belang is, is
het mogelijke (financiële) risico dat de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem
kostenverhogend kan werken door mogelijke sanerende maatregelen of dure afvoer van
verontreinigde grond/waterbodem. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de mogelijke
(financiële) risico’s die dit met zich mee brengt in beeld te hebben.
Doel van het onderzoek is na te gaan of er op basis van de bekende gegevens locaties zijn waar
de (water)bodem mogelijk verontreinigd is (geraakt).

5.1

Landbodem
Uit het vooronderzoek is gebleken dat op 3 plekken nabij de onderzoekslocatie in het verleden
onderzoek is uitgevoerd. Ter plaatse van de onderzochte percelen zijn enkel licht verhoogde
gehalten aan EOX, PAK, kwik en minerale olie aangetroffen. In het grondwater zijn plaatselijk licht
verhoogde concentraties aan zink en chroom aangetroffen.
Uit het onderzoek dat heeft plaatsgevonden aan de Mantingerdijk te Mantinge is naar voren
gekomen dat er verhoogde gehalten in de grond zijn aangetroffen. Nadere informatie over het
onderzoek ontbreekt. Het is dus onbekend welke stof hier verhoogd is gemeten.
Het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden, valt op basis van de bodemkwaliteitskaart in de
zone Achtergrondwaarde.

5.2

Waterbodem
Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geen informatie bekend over de kwaliteit van het
oppervlaktewater en de waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Gebleken is dat op meerdere plekken asbestverdachte puntbronnen binnen de onderzoekslocatie
aanwezig zijn (duikers en vaste dammen).
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5.3

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek kan het volgende geconcludeerd
worden:
Er zijn geen duidelijk verdachte bronlocaties aanwezig ter plaatse van de locaties waar
mogelijk werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Op basis van de bodemkwaliteitskaart is sprake van een gebied waarbij de bodem
voldoet aan de achtergrondwaarde. Wegbermen en watergangen zijn hiervan
uitgesloten.
Van de waterbodem zijn geen gegevens bekend. Wel zijn er in het plangebied diverse
kunstwerken aanwezig die mogelijk verdacht zijn op aanwezigheid van bodemvreemde
materialen (duikers/dammen).
Op basis van de bodemkwaliteitskaart is grondverzet mogelijk zonder aanvullend onderzoek;
uitgangspunt hierbij is dat de grond binnen het gebied waarop de bodemkwaliteitkaart van
toepassing is toegepast wordt. Bij afvoer van de grond buiten dit gebied is grondonderzoek
noodzakelijk. Wegbermen vallen niet binnen de zone Achtergrondwaarde; indien
graafwerkzaamheden in de wegbermen plaatsvinden is bodemonderzoek noodzakelijk.
Er zijn geen gegevens bekend van de waterbodem. Onbekend is of het hoeveel slib in de
watergangen aanwezig is. Afhankelijk van de maatregelen zal mogelijk slib vrijkomen.
Geadviseerd wordt om de kwaliteit/kwantiteit van de waterbodem te bepalen teneinde de
mogelijkheden van de eventueel vrijkomende baggerspecie te bepalen.
Daarnaast zijn er meerdere verdachte locaties binnen de watergangen aanwezig, zoals duikers en
dammen. Afhankelijk van de maatregelen wordt geadviseerd om de samenstelling/kwaliteit van
de bodem ter plaatse te bepalen.
Met de resultaten van het (water)bodemonderzoek kan tevens een inschatting gemaakt worden
van de bij de werkzaamheden benodigde veiligheidsmaatregelen in relatie tot werken in de
grond. Tevens kan worden bepaald of vrijkomende waterbodem op het aangrenzende perceel
mag worden verspreid of dat dit afgevoerd dient te worden.
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Bijlagen

Bijlage 1. Tracékaarten

Bijlage 2. Topotijdreis

Bijlage 3. Bodemloket

-

Verkennend bodemonderzoek Hamslag 1 te Bruntinge, Tukkers d.d. 18-03-1998, kenmerk ASS/98/1258/31207;

-

Verkennend bodemonderzoek Hoogeveenseweg 23 te Bruntinge, Eco Reest d.d. 19-09-1997, kenmerk ER-970902;

-

Verkennend bodemonderzoek Stukkendiek 3 te Bruntinge, Eco Reest d.d. 08-02-1999, kenmerk ER 9900112;

-

Verkennend bodemonderzoek Mantingerdijk te Mantige, Arcadis d.d. 22-10-2003, kenmerk X.110203.000225.001

Bijlage 4. Controlelijst

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5717 (november 2009). Hierbij de relevante aspecten
volgens de onderstaande controlelijst geïnventariseerd. De controlelijst is normatief doch sommige onderdelen
zijn in dit onderzoek als niet relevant beschouwd. Dit is bij het betreffende onderdeel gemotiveerd.
In het kader van dit vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Milieuarchief Gemeente Midden- Drenthe
- Bodemkwaliteitskaart gemeente Midden- Drenthe
- Bodemloket
- Archief Waterschap Drents Overijsselse Delta
- Topotijdreis
- Digitale bodeminformatiekaart Provincie Drenthe
Definieer de onderzoekslocatie
Meerdere watergangen en percelen in het brongebied Oude Diep
Bepaal het doel van het waterbodemonderzoek
Doel van het onderzoek is na te gaan of er op basis van de bekende gegevens locaties zijn waar de
(water)bodem mogelijk verontreinigd is (geraakt).
Bepaal het watertype
Niet van onderzocht in verband met relevantie
Bepaal huidige en historische waterhuishoudkundige functie
Afvoer van water en waterberging
Bepaal of er sprake is van een gegraven of natuurlijke watergang
Gegraven
Achterhaal Beschikbare gegevens met betrekking tot de verontreinigingssituatie (eerder uitgevoerd
waterbodemonderzoek en bodemverwachtingenkaart)
Onderzocht, gebleken is dat er geen informatie bekend is over de kwaliteit
Achterhaal historische en huidige verontreinigingsbronnen zoals:
• Puntbronnen en mogelijke verontreinigende parameters (riooloverstorten, lozingspunten van inrichtingen
enz.)
Uit informatie is gebleken dat zich binnen het onderzoeksgebied meerdere vaste dammen en duikers
bevinden.
•

Diffuse bronnen en mogelijke verontreinigende parameters (bestrijdingsmiddelen, zinken dakgoten en
dergelijke)
Er zijn geen noemenswaardige diffuse bronnen aangetroffen.

•

Facultatief: de kwaliteit van het aangevoerde water en zwevende stof en mogelijke verontreinigende
parameters
Niet geïnventariseerd, hierover is geen informatie bekend.

Achterhaal informatie over sedimentatie en erosie:
• De dikte en de opbouw van de waterbodem (mits nodig voor de onderzoeksdoelstelling)
De dikte en opbouw is niet bekend.
•

De stroming (bijvoorbeeld stroomsnelheden, stromingspatronen, beïnvloeding door getijdestromen (mits
nodig voor de onderzoeksdoelstelling)
De dikte en opbouw is niet bekend.

•

De sedimentatiesnelheid (mits nodig voor de onderzoeksdoelstelling)
De dikte en opbouw is niet bekend.

Achterhaal welke relevante menselijke activiteiten zijn uitgevoerd (ondermeer de laatste
baggerwerkzaamheden)
Waterschap is opdrachtgever en onderhoudsplichtige. Uit de informatie van het Waterschap is gebleken dat er
geen informatie beschikbaar is hierover.
Achterhaal het te baggeren profiel
Waterschap is opdrachtgever en onderhoudsplichtige. Uit de informatie van het Waterschap is gebleken dat er
geen informatie beschikbaar is hierover.
Inspecteer de locatie, voor verificatie bekende informatie en/of aanvullende informatie
Geen aanvullende informatie opgeleverd.
Definieer eventuele deellocaties (op onderzoeksinspanning, puntbronnen, watertypen, onderzoeksdoelen
enz.)
Lichte onderzoeksinspanning
Bepaal de horizontale afbakening van de deellocatie(s)
Wordt nader bepaald bij het uitvoeren van het veldwerk.

Bepaal per onderscheiden deellocatie de onderzoeksinspanning
Wordt nader bepaald bij het uitvoeren van het veldwerk.
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Advies
Waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens om het brongebied van het Oude Diep
bestendiger te maken tegen wateroverlast. Het project kan worden uitgevoerd indien de
werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet natuurbescherming en het beleid van het
Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde
soorten en beschermde gebieden in de invloedsfeer van het projectgebied en de effecten hierop.
Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit hoofdstuk is het advies gegeven dat
voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde Natuurtoets. Tevens is aangegeven of volgens de
Nederlandse wetgeving vervolgstappen aan de orde zijn.

Conclusies: Beschermde gebieden
In (de directe nabijheid van) het projectgebied zijn Natura 2000-gebieden en NNN-gebied
aanwezig. Significant wezenlijke effecten op deze gebieden moeten voorkomen worden.
Aanwezig binnen de invloedssfeer?
Effecten beschermde gebieden?
Vereiste vervolgstappen aan de orde?

Ja
Nee
Nee

Conclusies: Beschermde soorten
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming zwaar beschermde soorten aanwezig zijn
en/of mogelijk verwacht worden in het projectgebied:
Vogels: buizerd, sperwer, boomvalk, havik, ransuil, sperwer, wespendief.
Zoogdieren: gewone dwergvleermuis.
Amfibieën: heikikker.
In Tabel 1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten
heeft voor het voorliggende project. Aangegeven is of een nader onderzoek nodig is, of er sprake
is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming, of dit middels maatregelen voorkomen
kan worden en of bij de uitvoering van het project een ontheffing nodig is. In Hoofdstuk 5 van
deze Natuurtoets staat de onderbouwing voor de gegeven conclusies.
Omschrijving
Nader onderzoek Ontheffing
Vervolgstappen
nodig?
noodzakelijk
Vogels
Buizerd
Sperwer
Boomvalk
Havik
Ransuil
Sperwer
Wespendief
Zoogdieren
Gewone
dwergvleermuis

Mogelijk
jaarrond
beschermde
nesten in
projectgebied

Ja

Mogelijk

Nader
onderzoek
uitvoeren

Mogelijk
essentiële
vliegroutes in
projectgebied

Ja

Mogelijk

Nader
onderzoek
uitvoeren

Amfibieën
Heikikker

Bevestigde
aanwezigheid in
projectgebied

Ja

Mogelijk

Nader
onderzoek
uitvoeren
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Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage I staat
het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig
vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk
voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.
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1

Inleiding
Aanleiding
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het voornemen om het brongebied van het Oude
Diep bestendiger te maken tegen wateroverlast.
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met beschermde planten- en
diersoorten en met beschermde gebieden. Er dient onderzocht te worden of de geplande
ingrepen effect hebben op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet
natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen niet zonder
ontheffing plaatsvinden indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden
en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden. Dit wordt
gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets
beschreven. In Figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven.

Figuur 1-1 Ligging van het projectgebied (rood omkaderd). Bron: PDOK viewer.

Projectvoornemen
1.2.1

Activiteit
Het Waterschap is voornemens om binnen het projectgebied diverse maatregelen uit te voeren
waardoor het gebied beter bestendig gaat zijn tegen wateroverlast. Zie Figuur 1.2 voor een
impressie en het ontwerp van de maatregelen.
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Figuur 1-2. Schets projectvoornemen Oude Diep. Bron: Antea Group, 2016.

Binnen het projectgebied worden de volgende maatregelen uitgevoerd, welke een invloed
kunnen hebben op de aanwezige ecologie:
1. Aanpassen sloten. Diverse sloten binnen het brongebied worden aangepast of gedempt.
Hierdoor zal het brongebied werken als retentiegebied voor water. Door deze maatregel zal
het grondwaterpeil stijgen. In droge periodes zal het grondwater minder snel wegzakken. Het
brongebied zal het water ook vertraagd afgeven aan het Oude diep. Bij grote
neerslaghoeveelheden wordt het water niet meer snel afgevoerd via landbouwsloten.
Hierdoor zijn grote afvoerpieken in het oude diep verleden tijd. Bij droogte zal nog een
tijdlang vertraagde afvoer plaatsvinden vanuit de retentie van het brongebied.

Natuurtoets
Inrichting robuust watersysteem Brongebied Oude Diep
projectnummer 407882
20 december 2016 revisie 00
Waterschap Drents Overijsselse Delta

2. Behouden of uitbreiden van beschaduwing. In de weiden rond de oude eikenbossen zijn de
houtwallen een typerend onderdeel van het landschap. Op veel plekken zijn deze al hersteld.
Door de houtwallen ook toe te passen langs de overblijvende sloten, worden deze
watergangen beschaduwd (inval blad en takken, drukken van de temperatuur).
3. Aanpassen landbouwkundig beekprofiel naar ‘klimaatbestendige natuurlijker beekprofiel’.
Op de grootste delen van de lengte van de bovenloop moet het beekprofiel worden
aangepast. Door het toepassen van een ‘klimaatbestendige natuurlijker beekprofiel’ ontstaat
er een ecologisch passend beekprofiel dat de landbouwfunctie blijft bedienen. De beek wordt
teruggebracht in omvang tot een kleiner beekprofiel dat zoveel mogelijk een stromend
karakter heeft. Door de stroming en deels beschaduwing houdt het stromingsprofiel in het
smalle beekje zichzelf open. Wanneer de beek toch dicht groeit, kan het water via de
‘hoogwaterbedding’ weg stromen. Opschot van bomen zoals wilgen is toegestaan, daar waar
het hydrologisch of beheerstechnisch niet mogelijk is, wordt het verwijderd. De beek wordt
zoveel mogelijk ‘niet recht’ aangelegd in het profiel. Per stuwpand worden er minimaal twee
diepere kuilen aangebracht in het nieuwe beekloopje. Samen met de duikers onder de wegen
bieden de kuilen overwinterings- en schuilplekken voor vis. De nieuw ingerichte beek biedt
meer en beter geschikte leefhabitat voor beekflora en beekfauna voor de grote variatie in
maatvoering van de beek en stromingssnelheden van het water.
4. Aanpassen begroeiing langs beek. Een nu aanwezige bomenrij wordt zoveel mogelijk
verwijderd. Langs delen van het nieuwe beekje wordt opschot van bijvoorbeeld wilgen
toegestaan. Zie figuren 1-3, 1-4 en 1-5 voor geschikte locaties van verwijderen bestaande
eiken, en toestaan van opschot struweel.
5. Afronden vispassage LH kanaal Oude diep. In een voorgaand project rond inrichting van het
Oude diep is een voorbereiding gemaakt voor het vispasseerbaar maken van het Linthorst
Homankanaal. Bi het afronden van de werkzaamheden aan deze vispassage wordt rekening
gehouden dat in de nabije toekomst de vispassage geen belemmering vormt voor de
toegenomen afvoer bij volledig aankoppelen van de bovenlopen ( geen water meer direct het
Linthorst Homankanaal in). Dit is overigens pas mogelijk wanneer benedenstrooms
knelpunten voor vergroten van de afvoer zijn opgelost.
6. Vispassages. Er zijn 3 stuwen niet passeerbaar voor vissen op weg naar het brongebied: deze
stuwen worden vispasseerbaar gemaakt op zo’n wijze dat vissen zich kunnen verplaatsen
langs de stuwen.
7. Faunapasseerbaar maken kruispunten met wegen. In de bovenloop van het Oude diep wordt
op 3 locaties een weg gekruist. In dit project wordt geanalyseerd in hoeverre elk van deze
wegkruisingen een migratieknelpunt vormt en hoe dit knelpunt opgelost kan worden
(Waterschap DOD, 2016).
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Op diverse plaatsen langs de Oude Diep worden bomen gekapt. Op onderstaande kaarten
(figuren 1-3 t/m 1-5) is met een groene lijn langs de bestaande watergang aangegeven waar in
potentie ruimte is voor het kappen van de huidige eikenbomen. De natuurdoeltype van deze
watergang wordt vervangen door het type ‘klimaatbestendige natuurlijk beekprofiel’. De
inrichting is vooral gericht op een ideale ligging op het zuiden zodat de schaduw van struweel op
het eektraject zelf valt (Waterschap DOD, 2016).

Figuur 1-3. Westelijk beektraject aansluitend op kruising met Linthorst Homankanaal. Bron: Waterschap
DOD, 2016.

Figuur 1-4. Middelste deel van de beekloop tot de kruising met de Hoogeveense weg. Bron: Waterschap
DOD, 2016.

Figuur 1-5. Oostelijke deel van de beekloop tot en met de kruising Wijsterseweg. Bron: Waterschap DOD,
2016.
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Het is momenteel nog niet duidelijk welke sloten zullen worden aangepast voor dit project. Op
plaatsen waar deze worden aangepast, zal dit gebeuren op 1.5m van de slootkant tot aan de
sloot zelf. Het doel is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, waarbij het creëren van
natuurwaarde voorop staat.
Het projectgebied wordt voor deze Natuurtoets afgebakend tot de locaties waar bekend van is
dat er ingrepen gaan plaatsvinden welke een effect kunnen hebben op de aanwezige
natuurwaarden:
Het meanderende deel van de Oude Diep waar de beek in het Linthorst Lohmankanaal
uitloopt;
De akker welke gebruikt wordt voor berging van water (lichtblauw gearceerd in figuur 1-2)
De akker waar graafwerkzaamheden plaats gaan vinden (punt 48, oranje gekleurd, figuur 12).

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen
ingreep met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het
Natuurnetwerk Nederland) en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing/vergunning
noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
Welke in het kader van de Wnb (zwaar) beschermde soorten (en/of vaste rust- en
verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wnb een ontheffing
aangevraagd te worden?
Komen in de beïnvloedingszone van het projectgebied beschermde natuurgebieden
voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de
vorm van een uitwerking- of een compensatieplan opgesteld te worden?
Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de
leeswijzer).

Leeswijzer
De Natuurtoets is als volgt opgebouwd:
De Natuurtoets begint met de belangrijkste conclusies gedestilleerd uit de resultaten
van voorliggende Natuurtoets;
Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het projectvoornemen;
Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets;
Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de
beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het projectgebied;
Hoofdstuk 5 toetst de activiteiten aan de natuurwetgeving en het NNN.

Natuurtoets
Inrichting robuust watersysteem Brongebied Oude Diep
projectnummer 407882
20 december 2016 revisie 00
Waterschap Drents Overijsselse Delta

2

Wettelijk kader Wet natuurbescherming
Algemeen
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) vervangt per 1 januari 2016 de Boswet, Flora- en
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In voorliggende
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de Boswet.
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving.

Soortbescherming
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat
om de volgende drie categorieën:
1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I
uit Verdrag van Bonn;
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de
nationale wetgeving.
Soorten van de Vogelrichtlijn
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen,
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit
laatste verbod geldt niet, indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding (zie artikel 3.1 in tekstkader in de bijlage).
Soorten van de Habitatrichtlijn
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden (zie ook tabel E in de bijlage).
Andere soorten
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage A en B van de Wnb, zie ook bijlage
tabel A en B. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van
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dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren.
Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen
en ontwortelen van planten. In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten
toegestaan. Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld
waarin voor een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling
geldt, verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling
op basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. Indien
bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient gewerkt
te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het mogelijk
om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De grond
waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de bijlage voor een uitgebreide
toelichting.

Gebiedsbescherming
2.3.1

Natura 2000
Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden.

2.3.2

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

Procedure
Bij een overtreding van verbodsbepalingen dient een vergunning beschermde gebieden of een
ontheffing beschermde soorten aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet
natuurbescherming is sprake van één rechtsdocument waarmee zowel vergunning
(gebiedsbescherming) als ontheffing (soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is
de provincie waar de activiteit (grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld
aan de omgevingsvergunning, ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de
provincie. Over de ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd
gezag kan de beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken.
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Methodiek
Algemeen
Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:
1.
2.

Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;
Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

Bureauonderzoek
Afbakening beschermde soorten
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1),
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). Bij
vogels zal met name specifieke aandacht geschonken worden aan soorten die een jaarrond
beschermd nest hebben. Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een
Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I
Verdrag van Bonn) en moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden
effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze
effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb.
‘Andere’ beschermde soorten die zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel A en B in
de bijlage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de
provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende
project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen
van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van
instandhouding worden gegarandeerd.
Bronnen
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in
en rond het projectgebied, wordt Telmee en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
geraadpleegd. Hierbij wordt nagegaan of er in de periode 2011-2016 beschermde soorten zijn
aangetroffen in of nabij het projectgebied. Daarnaast worden indien relevant ook regionale
bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5
kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het
projectgebied. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting
gemaakt of de betreffende soorten in het projectgebied voor zouden kunnen komen.
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ of
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het projectgebied t.o.v. van
het NNN is de provinciale website geraadpleegd.
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in december 2016 een memo geschreven over de
ecologie in de bovenloop en het brongebied van Oude Diep. Deze memo wordt gebruikt als bron
voor deze Natuurtoets.
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Terreinbezoek
Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten aannemelijk gesteld kan
worden op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de
hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige
beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna
mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en
habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen
van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke
gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen
belangwekkende soorten opgetekend.
Op 13 december 2016 is vanaf circa 09.30 een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig
ecoloog van Antea Group bij bewolkt weer met een temperatuur van circa 6 C°
(www.buienradar.nl). Tijdens het terreinbezoek zijn de relevante gebieden binnen het
projectgebied te voet belopen en is een algehele impressie van de rest van het gebied verkregen
te auto.

Effectbeoordeling en advies vervolgtraject
Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te
volgen procedure inzake de natuurwetgeving.
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Resultaten
Gebiedsbeschrijving
Het projectgebied ligt in Midden Drenthe, gelegen tussen de dorpen Mantinge, Garminge
Bruntinge, Westerbork en Orvelte.
De Oude Diep bestaat enerzijds uit een brede watergang direct aan agrarische gebieden gelegen,
en anderzijds uit een meanderende watergang in een natuurgebied. In het meanderende deel
zijn bosschages bestaande uit dichte opstanden met jonge berk direct aan de stroom gelegen. Bij
de agrarische gebieden staan bomenrijen van onder andere eik en els, enkele meters van de
stroom verwijderd. Zie figuur 4-1.

Figuur 4-1. Impressie van Oude Diep.

In de omgeving van het meanderende deel van de stroom zijn natuurgebieden gelegen,
waaronder de Vossenberg. Dit gebied bestaat uit natte graslanden met pitrus, pijpenstrootje en
veenpluis en bosgebied met eik en beuk. Zie figuur 4.2.
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Figuur 4-2. Impressie van natuurgebied rondom het meanderende deel van oude Diep.
Op diverse locaties binnen het projectgebied zijn graafwerkzaamheden gepland. Daarnaast is er een akker
welke gebruikt gaat worden voor de berging van water. Deze twee gebieden zijn op onderstaande foto’s
weergegeven.

Figuur 4-3. Locatie 86 en locatie 48, resp. berging op maaiveld en graafwerkzaamheden gepland.

Beschermde soorten
4.2.1

Resultaten bureauonderzoek
Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het projectgebied in het verleden
diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in
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Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I
(onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming. De soorten zijn weergegeven in tabel 4.1.
Tabel 4.1. Overzicht voorkomende beschermde soorten op basis van de bureaustudie
(Habitatrichtlijn (HR), Vogelrichtlijn (VR) lijsten A en B behorende bij artikel [3.10[ ),
aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van het projectgebied (NDFF en Telmee,
2011-2016).
Soortgroep
Soort
HR
VR
A/B
Boomvalk
X
Vogels *
Buizerd
Gierzwaluw
Havik
Huismus
Ransuil
Sperwer
Wespendief
Das
Zoogdieren
Eekhoorn
Gewone dwergvleermuis
Heikikker
Amfibieën
Drijvende
Flora
waterweegbree
* Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het projectgebied een functie
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden
in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

4.2.2

Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen
Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de
eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied.
Aangezien het projectgebied een beperkte omvang heeft en het verspreidingsgebied van een
aantal soorten niet tot aan het projectgebied loopt, zijn niet alle biotoop-kritische
(sub)soortgroepen relevant. Zo zijn er onder andere op basis van het terreinbezoek geen effecten
(overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb) aan de orde op de beschermde
(sub)soortgroepen: reptielen, vlinders, libellen en overige soortgroepen (kevers, kreeftachtigen,
weekdieren, mieren en slakken). Er is voor deze soort(groep)en geen essentieel leefgebied in het
projectgebied. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.
Vogels (Verdrag van Bern (bijlage I en II), Verdrag van Bonn (bijlage I))
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een aantal vogelsoorten waargenomen in de omgeving van het
projectgebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verwijdering of
aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd.
Tijdens het veldbezoek zijn buizerd en sperwer waargenomen. Doordat het projectgebied een
variëteit aan habitats zoals bebossing, weilanden, bomenrijen en akkers bevat, biedt het
daarnaast een geschikt leefgebied voor boomvalk, havik, ransuil, sperwer en wespendief. Tijdens
het veldbezoek zijn meerdere vogelnesten aangetroffen in de te kappen bomenrijen, welke
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mogelijk van deze beschermde vogelsoorten zijn. Hun voorkomen binnen het projectgebied kan
niet worden uitgesloten.
De gierzwaluw nestelt in (hoge) bebouwing in donkere holtes in ventilatieschachten, spleten in
muren, onder dakpannen en in kerktorens (RVO, 2014a). Evenals de gierzwaluw, nestelt de
huismus ook voornamelijk in en rondom stedelijk gebied (RVO, 2014b). Vanwege het gebrek aan
bebouwing binnen het projectgebied, kan het voorkomen van de gierzwaluw en huismus binnen
het projectgebied worden uitgesloten.
Tijdens het terreinbezoek is aan het einde van de Oude Diep een afgraving in de beekwand
ontdekt, waar potentieel ijsvogels in kunnen nestelen (zie figuur 4.4, linkerzijde). Er zijn gaten in
die beekwand aangetroffen, welke kunnen duiden op het gebruik door ijsvogels.

Figuur 4-4. Locatie mogelijke ijsvogelverblijfplaats. Rechts: Bron Globespotter (2016).

Zoogdieren
De das leeft in gebieden die bestaan uit een combinatie van diverse biotooptypen. Vaak zijn dit
zowel hooggelegen als laaggelegen gronden die op korte afstand van elkaar liggen, in meestal
kleinschalige akker- en weidelandschappen met voldoende bosjes, houtwallen, singels en
heggen. De belangrijkste kenmerken van het habitat zijn: groot voedselaanbod, goed
vergraafbare bodem, voldoende dekking en weinig verstoring (RVO, 2014c). In onderstaande
figuur zijn de waarnemingen van das nabij het projectgebied weergegeven (bron: NDFF, 2016):

Figuur 4-5. Aanwezigheid das in het projectgebied, groen gearceerd. Bron: NDFF, 2011-2016.
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Disclaimer: Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden
verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en
houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, komen ze ook in
bebouwd gebied. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en
loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is
(zoogdiervereniging.nl). De aanwezige bomenrijen zijn geschikt als leefgebied voor eekhoorn. Het
voorkomen van eekhoorn binnen het projectgebied kan niet worden uitgesloten.
Gewone dwergvleermuis is een vleermuissoort welke vooral in gebouwen, in spouwmuren,
achter betimmering en daklijsten, of onder dakpannen wordt gevonden (vleermuisnet.nl). Er zijn
geen gebouwen aanwezig binnen het projectgebied, wel zijn er lijnvormige elementen in het
landschap welke kunnen dienen als vliegroute. Hoewel er geen andere vleermuissoorten in de
NDFF of Telmee zijn ingevoerd, biedt het projectgebied een geschikte locatie voor meerdere
vleermuissoorten. Het voorkomen van de gewone dwergvleermuis en andere vleermuissoorten
binnen het projectgebied kan niet worden uitgesloten.
Amfibieën
De heikikker is een soort die erg kritisch is ten aanzien van zijn habitat. De habitat waar de
heikikker wordt aangetroffen is in grote lijnen te kenschetsen als schraal, ietwat ruig en vochtig.
Het bestaat vooral uit heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. Daarbij komt de
heikikker voor in relatief voedselarme, zwak zure, wateren (RVO, 2014e). Op onderstaande figuur
is het voorkomen van de heikikker binnen het projectgebied weergegeven. Het voorkomen van
heikikker binnen het projectgebied kan niet worden uitgesloten.

Figuur 4-6. voorkomen heikikker binnen het projectgebied. Bron: NDFF, 2011-2016.Disclaimer: Deze
informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden
of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.
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Vissen
Uit de bureaustudie is gebleken dat er geen beschermde vissoorten in het projectgebied
voorkomen. Tijdens het terreinbezoek zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Effecten
op deze soorten zijn uitgesloten. Ook in de omgeving, waaronder de sloten die niet zijn
meegenomen binnen dit projectgebied maar wel binnen het projectvoornemen vallen, komen
geen beschermde vissoorten voor. Bij toekomstige ingrepen in die sloten zijn effecten op
beschermde vissoorten dus uitgesloten.
Flora
Drijvende waterweegbree groeit in stilstaand of zwak stromend, matig voedselrijk water in heideen veenstreken (soortenbank.nl). De Oude Diep biedt geen geschikte habitat voor drijvende
waterweegbree. Het voorkomen van drijvende waterweegbree binnen het projectgebied kan
worden uitgesloten.

4.2.3

Samenvatting beschermde soorten
Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een (zwaarder)
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het
projectgebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.
Tabel 4.2: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het projectgebied.

Soortgroep

Vogels

Zoogdieren

Amfibieën

Soort
Buizerd
Sperwer
Boomvalk
Havik
Ransuil
Sperwer
Wespendief
Das
Eekhoorn
Gewone
dwergvleermuis
Heikikker

Beschermingsregime

Aanwezigheid

Jaarrond
beschermde
nesten

Bevestigd

Art. 3.10
Art. 3.10
HR Art. 3.5

HR Art. 3.5

Bevestigd

Bevestigd
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Beschermde gebieden
Natura 2000-gebieden
In directe nabijheid van het projectgebied bevindt zich de Natura 2000-gebieden Mantingerbos
en -weiden en het Mantingerveld, en op korte afstand bevinden zich het Dwingelderveld (4
kilometer ten westen) en het Elperstroomgebied (3 kilometer ten noorden).

Figuur 4-7. Weergave Natura 2000-gebieden. Bron: Natura 2000-viewer.

Het brongebied van Oude Diep ligt grotendeels in het N2000 gebied Mantingerbos en -weiden.
In het beheerdocument van dit gebied wordt het oude eikenbos met hulst en bijzondere
ondergroei genoemd als te beschermen natuurgebied. De oude weidegronden rondom de
bossen dienen als waardevol landschappelijk element en hebben een belangrijke functie in de
(grond)waterhuishouding van de oude boscomplexen.
Het Mantingerbos en -weiden heeft momenteel last van verdroging door een zakkende
grondwaterpeil, waardoor de vegetatie deels dreigt te verdwijnen. Doordat het gebied geen
groot areaal beslaat heeft de vegetatie geen mogelijkheden om uit te breiden naar gunstigere
standplaatsen. De omliggende agrarische gebieden met vele sloten verlagen het grondpeil en de
afvoer van water (Waterschap DOD, 2016).
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Figuur 4-8. Impressie van het Mantingerbos.

Natuurnetwerk Nederland
In het projectgebied zijn meerdere NNN-gebieden aanwezig, met verscheidene natuurdoeltypen,
zoals weergegeven op figuur 4.6.

Figuur 4-9. NNN-gebieden in het projectgebied. Bron: Natuurdoeltypenkaart Drenthe.
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Rondom het Oude Diep betreffende geplande werkzaamheden het kappen van bomen welke
direct aan de watergang gelegen zijn. De natuurdoeltypen in dat gebied zijn 3.42 natte heide,
3.38 bloemrijk grasland, 3.65 eiken- en beukenbos van lemige zandgronden en 4-3.64 bos van
arme zandgronden (zie figuur 4.7).

Figuur 4-10. NNN gebieden rondom de Oude Diep. Bron: Natuurdoeltypenkaart Drenthe

Op een plek binnen het projectgebied is het voornemen water te bergen op het maaiveld. Direct
hieraan grenzend bevind zich een NNN gebied met natuurdoeltype 3.65 eiken- en beukenbos van
lemige zandgronden (zie figuur 4.8).

Figuur 4-11. Ligging akker welke gaat dienen voor waterberging (rood gearceerd) t.o.v. NNN gebieden.
Bron: Natuurdoeltypenkaart Drenthe.

Binnen het projectgebied zijn graafwerkzaamheden gepland ten oosten van Eursinge. Er valt
geen NNN-gebied binnen dit deel van het projectgebied, zie figuur 4.9.
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Figuur 4-12. Locatie graafwerkzaamheden (rood gearceerd) t.o.v. NNN gebieden. Bron:
Natuurdoeltypenkaart Drenthe.

Binnen het gehele projectgebied worden sloten verbreed. De exacte locatie hiervan is nog niet
bekend. Dit houdt in dat deze maatregelen mogelijk binnen NNN gebieden vallen.
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Toetsing
In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het project gegeven. In paragraaf 5.2 worden de
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In paragraaf 5.3 wordt het project
getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).
Indien vervolgstappen aan de orde zijn is dit per (sub)paragraaf in een blauw tekstkader
weergegeven.

Effectbepaling project
Tijdens de uitvoering van dit project worden verscheidene werkzaamheden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden kunnen tijdelijke en permanente effecten hebben op de aanwezige omliggende
natuur.
De volgende biotopen worden beïnvloed door de geplande werkzaamheden:
Rondom het meanderende gedeelte van de Oude Diep worden bomen gekapt;
Er vinden graafwerkzaamheden plaats op een akker;
Een akker wordt ingericht zodat hier berging van water kan plaatsvinden.

Toetsing effect op beschermde soorten
5.2.1

Vogels
Beschermingsregime vogelsoorten artikel 3.1
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet
natuurbescherming. Het is dan ook te allen tijde verboden om nesten, rustplaatsen en eieren van
vogels opzettelijk te vernielen en te beschadigen (artikel 3.1 lid 2). Daarnaast is het verboden om
vogels opzettelijk te verstoren (lid 4). Het verbod op verstoren van de vogels is niet van
toepassing wanneer de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding
van de soort (artikel 3.1 lid 5, zie ook Bijlage I) en wanneer het nest functioneel blijft. De
vrijstelling op lid 4 geldt alleen voor vogels die vallen onder artikel 3.1 (Vogelrichtlijn) en geldt
niet voor vogels die ook genoemd staan in artikel 3.5.
Met de meeste broedvogels van artikel 3.1 kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening
worden gehouden door kap- en graafwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa
maart tot en met juli1) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. In het geval van het
eventueel kappen van de bomen in het projectgebied, is het van belang dat dit buiten de
broedperiode van vogels uitgevoerd wordt. In gebruik zijnde nesten mogen immers niet
aangetast of verwijderd worden.
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het projectgebied
vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het projectgebied gecontroleerd te
worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Wanneer vastgesteld
wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het projectgebied of de directe omgeving,
1

Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is
afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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wordt het projectgebied niet vrijgegeven indien de werkzaamheden de nesten negatief
beïnvloeden. De werkzaamheden dienen dan te worden uitgesteld tot nadat het nest niet meer
in gebruik is.
Beschermingsregime vogelsoorten artikel 3.1 en jaarrond beschermde nesten
Voor vogelsoorten die vallen onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming geldt een ander
beschermingsregime. Het is te allen tijde verboden om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen
van vogels te vernielen en te beschadigen (artikel 3.5 lid 4). Binnen deze groep hebben sommige
vogels jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen. Binnen het projectgebied betreft dit:
buizerd, sperwer, boomvalk, havik, ransuil, sperwer en wespendief.
Binnen het projectgebied worden diverse bomen gekapt waar mogelijk nestgelegenheden van
vogels met jaarrond beschermde nesten zich bevinden. Door het kappen van bomen kunnen
deze nestgelegenheden aan worden getast, wat een overtreding van verbodsbepalingen van de
Wet natuurbescherming kan betekenen. Binnen het projectgebied dienen de bomenrijen langs
het Oude Diep (zie figuur 1-3) nader te worden onderzocht.
Tijdens het veldbezoek zijn mogelijk nestplaatsen van ijsvogel aangetroffen. IJsvogel gebruikt het
gehele jaar door hetzelfde nest, waardoor een aantasting van de nestgelegeheid een overtreding
van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kan betekenen. Binnen het projectgebied
dient de locatie waar de potentiele ijsvogelnesten zijn aangetroffen (zie figuur 4-4) nader te
worden onderzocht.
Nader onderzoek: vogels
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar de
aanwezigheid van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van jaarrond beschermde soorten
noodzakelijk.

5.2.2

Zoogdieren
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 en 3.10)
In de omgeving van het projectgebied is recent een aantal zwaar beschermde zoogdiersoorten
waargenomen welke onder de Habitatrichtlijn vallen. Het betreft das, eekhoorn en gewone
dwergvleermuis.
De geplande werkzaamheden omvatten onder andere het verwijderen van bomenrijen. Hoewel
deze een onderdeel kunnen vormen van het leefgebied van de eekhoorn, zijn er voldoende
alternatieven in de buurt in de vorm van bos, waardoor de werkzaamheden geen effecten op
essentieel leefgebied van de eekhoorn. Negatieve effecten op de eekhoorn kunnen worden
uitgesloten.
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De waarnemingen van das bevinden zich op enige afstand van de locatie waar de bomen
verwijderd gaan worden. Er zijn geen dassenburchten in het gebied aangetroffen, het betreft
waarnemingen van losse individuen. De werkzaamheden kunnen een tijdelijk effect hebben op
aanwezige das binnen het projectgebied. Door de aard van de werkzaamheden, worden er echter
geen negatieve effecten verwacht.
Vleermuizen
Vleermuizen worden foeragerend verwacht binnen het projectgebied. Vleermuizen zijn zwaar
beschermde soorten en staan vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In het kader van de
Wet natuurbescherming is daarom een aantal verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen
neergelegd die in principe niet overtreden mag worden door onder andere een ruimtelijke
ontwikkeling. De bomen in welke in het kader van de werkzaamheden worden verwijderd, zijn
niet geschikt als verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis. De bomen kunnen echter wel
deel uitmaken van essentiële vliegroutes. In de soortenstandaard van het RVO staat: “Rond
zonsondergang vliegen gewone dwergvleermuizen uit om te foerageren. Ze benutten beschutte
trajecten om de foerageergebieden te bereiken. Ze kiezen zoveel mogelijk lijnvormige structuren
en vliegen bij voorkeur uit de wind en uit het licht (straatverlichting, verlichting van gebouwen et
cetera). Veelal wordt langs deze structuren ook gefoerageerd, het gaat dan bijvoorbeeld om
bomenrijen, watergangen met opgaande begroeiing en groene erfafscheidingen” (RVO 2014,
pag. 14). Door de toekomstige verwijdering van vegetatie is mogelijk sprake van het verstoren en
aantasten van vliegroutes van vleermuizen.
Indien daadwerkelijk (essentiële) vliegroutes aanwezig zijn, is dit afhankelijk van de ingreep
(zonder aanvullende maatregelen) in overtreding met de wet. Een dergelijke aantasting,
verstoring of vernietiging is in strijd met de Wet natuurbescherming.
Nader onderzoek: vleermuizen
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik
en de functie bomen welke gekapt gaan worden in het projectgebied voor vleermuizen in het
projectgebied noodzakelijk. Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op
verschillende manieren. Daarom is het nodig om een het projectgebied meerdere malen
verspreid over het actieve seizoen van de soorten (tussen april en oktober) te bezoeken voor
het vleermuisonderzoek.
Indien het projectgebied een relevant onderdeel uitmaakt (in de vorm van essentiële vliegroutes)
van het leefgebied van vleermuizen dienen vervolgstappen ondernomen te worden (het nemen
van mitigerende maatregelen en het (mogelijk) aanvragen van een ontheffing).

5.2.3

Amfibieen
In het projectgebied is recent een zwaar beschermde amfibiesoorten waargenomen (heikikker).
Door de kleine actieradius van de meeste amfibieën, vormt het projectgebied daarbij een
(mogelijk) essentieel leefgebied voor de individuen. Deze soort kent een vermelding op lijst A en
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
Indien het projectgebied en de bouwwegen leefgebied betreft van zwaar beschermde amfibieen reptielsoorten, vinden er als gevolg van het project mogelijk effecten plaats in het leefgebied
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van de zwaar beschermde soorten en mogelijk op de individuen zelf. In de Wnb staan een aantal
verbodsbepalingen om deze beschermde soorten specifieker te beschermen.
Indien de soorten aanwezig zijn dan worden als gevolg van de werkzaamheden binnen de
systeemgrenzen en als gevolg van het bouwverkeer mogelijk verbodsbepalingen uit de Wnb
overtreden. Om te voorkomen dat verbodsartikelen overtreden worden, moet allereerst
inzichtelijk gemaakt worden welke zwaar beschermde amfibie- en reptiel soorten (en in welke
aantallen) voorkomen binnen de systeemgrenzen.
Nader onderzoek: heikikker
Er dienen vervolgstappen uitgevoerd te worden, zoals het uitvoeren van nader onderzoek naar
beschermde amfibiesoorten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de relevante soorten en de
mogelijke effecten hierop, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
Indien zwaar beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn en een inschatting van aantallen
gegeven kan worden, dan gelden de onderstaande vervolgstappen.
Vervolgstappen
Indien zwaar beschermde soorten aanwezig zijn, moeten soortspecifieke maatregelen uitgevoerd
worden. Per soort kunnen de te nemen maatregelen verschillend zijn. Voorbeelden van
soortspecifieke maatregelen behelzen:
- Werken (gebied ongeschikt maken) buiten de kwetsbare perioden van de soorten en/of;
- Mogelijk mitigeren leefgebied/analyse uitvoeren in hoeverre dit aan de orde is gezien het doel
van het project;
- Zorgvuldig afvangen en overplaatsen van de soorten naar geschikt habitat in de omgeving;
- Terrein afzetten met amfibie/reptielkerend scherm;
- Compensatiegebied aanbieden;
- Werken onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de beschermde soorten.
Door deze soortspecifieke maatregelen worden de meeste overtredingen op de
verbodsbepalingen voorkomen. Enkel zal – bij blijk van aanwezigheid - sprake zijn van een
tijdelijke verstoring van het leefgebied van de soorten en mogelijk ook verstoring op de soorten
zelf. Onder bepaalde voorwaarden kan voor een dergelijke overtreding een ontheffing verleend
worden door het bevoegd gezag. Om deze reden dient dan voor de soort een
ontheffingsaanvraag opgesteld te worden waarin onder andere de maatregelen, de gunstige
staat van instandhouding en de belangen voor het project uiteengezet worden.
Aangezien de gunstige staat van instandhouding van de soorten waarschijnlijk niet in het geding
komt (dit wordt nader beschouwd als de soorten en aantallen inzichtelijk zijn gemaakt) en de
werkzaamheden ten behoeve van de lokale en regionale biodiversiteit worden uitgevoerd, zal het
bevoegd gezag naar alle waarschijnlijkheid de ontheffing voor het overtreden van de
verbodsbepaling, onder voorwaarden, verlenen. De werkzaamheden kunnen dan met in
achtneming van deze voorwaarden, doorgang vinden.
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Effecten op beschermde gebieden
5.3.1

Effecten op Natura 2000-gebieden
Het plangebied ligt direct naast Natura 2000-gebieden Mantingerbos en -weiden, het
Mantingerveld, en op korte afstand van het Dwingelderveld en het Elperstroomgebied. Er zijn
werkzaamheden in het Mantingerbos en –weiden of het Mantingerveld gepland, maar
mogelijkerwijs worden wel sloten direct naast deze gebieden gelegen aangepast. Waterschap
DOD schrijft hierover: “Maatregelen in het brongebied zijn gericht op het creëren van een echt
brongebied voor het Oude Diep. Mits goed uitgevoerd werken de maatregelen ook mee aan het
verbeteren van de instandhouding van de N2000 doelen zelf” (2016, pag. 3). De maatregelen zijn
erop gericht om het grondwaterpeil in het gebied te verhogen, door middel van het aanpassen
en dempen van sloten. Dit heeft een gunstig effect op het Mantingerbos en –weiden.
In het Mantingerveld staan jeneverbesstruwelen. Deze percelen zijn gevoelig voor
stikstofdepositie (zie figuur 4.5). De geplande werkzaamheden, zijnde kappen van bomen,
aanpassen van watergangen en berging van water op maaiveld, hebben effecten op de
stikstofdepositie binnen het Mantingerveld.
Er is geen effect op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden en daarom is er geen
aanleiding om te verwachten dat er op Natura 2000-gebieden op grotere afstand nog effecten
zullen optreden. Een vervolgonderzoek vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de
orde.

5.3.2

Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor wat betreft de NNN is bij aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie.
Voor een NNN-gebied geldt dat de wezenlijke waarden en kenmerken van dat gebied niet mogen
worden aangetast. Als ecologische (wezenlijke) waarden en kenmerken van een NNN-gebied
gelden de omvang, de verbindende functie en de kwaliteit in de vorm van de natuurbeheertypen
zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan.
Bij voorliggend project zijn er in het plangebied wezenlijke kenmerken en waarden aanwezig (in
de vorm van het natuurbeheertype 3.42 natte heide, 3.38 bloemrijk grasland, 3.65 eiken- en
beukenbos van lemige zandgronden en 4-3.64 bos van arme zandgronden. Door de geplande
werkzaamheden rondom de Oude Diep gaan geen grote oppervlakte bos verloren en door het
herstel van de beekloop word de natuurlijkheid van het gebied opgehoogd. Door de berging op
het maaiveld kan het eiken- en beukenbos vernatten. De aard van de werkzaamheden hebben
echter geen wezenlijke invloed op het natuurdoeltype en er is geen bestemmingsplanwijziging
nodig. De aanwezige bostypes worden aangepast naar een bostype wat passender is binnen de
natuurdoeltypes. Er is gene sprake van ruimtebeslag of andere NNN-beperkende factoren.
Ook significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN in de
nabijheid van het project kunnen worden uitgesloten. De ontwikkeling in het projectgebied heeft
geen effect op de directe omgeving van het projectgebied. Vanuit dit oogpunt zijn er voor NNN
geen belemmeringen.
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Bijlage I: Wettelijk kader
Soortbescherming
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet
is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de
wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk
is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke
ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder
voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke
vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd.

Verbodsbepalingen soortbescherming
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de
Wnb. In het tekstkader van deze bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven.
Het gaat om de volgende drie categorieën:
-

soorten van de Vogelrichtlijn;
soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I
uit Verdrag van Bonn;
‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale
soorten.

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie
Tabel A van deze bijlage voor de vogelsoorten en Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting
van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan.
Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in
tabel C en D van deze bijlage.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland broeden. Info
tabel: Ingekorte lijst vogelsoorten Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is ingekort door alleen die vogels
op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002)
en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn uit de lijst
verwijderd.
Appelvink
Baardman
Beflijster
Bergeend
Bergfluiter
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Bruine kiekendief
Buizerd
Casarca
Cetti's zanger
Draaihals
Duinpieper
Dwergmeeuw
Dwergstern
Engelse kwikstaart
Europese kanarie
Fitis
Fluiter
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Geoorde fuut
Glanskop
Goudhaan
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Griel
Groene specht
Groenling

Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet
Grote stern
Grote zilverreiger
Havik
Heggenmus
Hop
Huiszwaluw
IJsvogel
Kerkuil
Klapekster
Klein waterhoen
Kleine barmsijs
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kleine zilverreiger
Kleinst waterhoen
Kluut
Kneu
Koereiger
Koolmees
Kortsnavelboomkruiper
Kraanvogel
Krekelzanger
Kruisbek
Kuifmees
Kwak
Kwartelkoning
Lepelaar
Matkop
Middelste bonte specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Noordse stern
Oehoe
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Paapje
Pestvogel
Pimpelmees
Poelruiter
Porseleinhoen

Purperreiger
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Rode wouw
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Rouwkwikstaart
Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Smelleken
Snor
Sperwer
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Velduil
Visarend
Visdief
Vuurgoudhaan
Wespendief
Wielewaal
Winterkoning
Witbandkruisbek
Witte kwikstaart
Witwangstern
Woudaap
Zeearend
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

Tabel B. Soorten
(niet zijnde vogels) die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
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Amfibieën

Insecten-dagvlinders

Insecten-haften
Insecten-kevers

Insecten-libellen

Insecten-nachtvlinders

Reptielen

Sporenplanten-bladmossen
Sporenplanten-varens
Vissen
Weekdieren

Zaadplanten

geelbuikvuurpad
heikikker
kamsalamander
knoflookpad
rugstreeppad
vroedmeesterpad
poelkikker
moerasparelmoervlinder
apollovlinder
boszandoog
donker pimpernelblauwtje
grote vuurvlinder
pimpernelblauwtje
tijmblauwtje
zilverstreephooibeestje
oeveraas
brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
juchtleerkever
vermiljoenkever
mercuurwaterjuffer
bronslibel
gaffellibel
gevlekte witsnuitlibel
groene glazenmaker
noordse winterjuffer
oostelijke witsnuitlibel
rivierrombout
sierlijke witsnuitlibel
teunisbloempijlstaart
dikkopschildpad
kemp's zeeschildpad
lederschildpad
soepschildpad
gladde slang
muurhagedis
zandhagedis
geel schorpioenmos
tonghaarmuts
kleine vlotvaren
steur
houting
bataafse stroommossel
platte schijfhoren
liggende raket
drijvende waterweegbree
groenknolorchis
kruipend moerasscherm
zomerschroeforchis

Zoogdieren-landzoogdieren

Zoogdieren-vleermuizen

Zoogdieren-zeezoogdieren

Zoogdieren-zeezoogdieren

Nederlandse naam
hamster
otter
bever
hazelmuis
lynx
noordse woelmuis
wilde kat
wolf
baardvleermuis
bechsteins vleermuis
bosvleermuis
brandts vleermuis
franjestaart
gewone grootoorvleermuis
grijze grootoorvleermuis
grote hoefijzerneus
grote rosse vleermuis
ingekorven vleermuis
kleine dwergvleermuis
kleine hoefijzerneus
laatvlieger
meervleermuis
mopsvleermuis
noordse vleermuis
rosse vleermuis
ruige dwergvleermuis
tweekleurige vleermuis
vale vleermuis
watervleermuis
gewone dwergvleermuis
walrus
bultrug
gewone vinvis
bruinvis
dwergpotvis
gestreepte dolfijn
gewone dolfijn
gewone spitsdolfijn
grijze dolfijn
kleine zwaardwalvis
narwal
orka
tuimelaar
witflankdolfijn
witsnuitdolfijn
noordse vinvis
potvis
butskop
dwergvinvis
griend
spitsdolfijn van gray
witte dolfijn
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a. Soorten met een asterisk (*) zijn
opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in alle provincies, behalve NoordBrabant, vrijgesteld. Soorten met een asterisk (***) zijn alleen in Limburg - voor een deel van het jaar - vrijgesteld.
Zoogdieren
Aardmuis*
Boommarter
Bosmuis*
Bunzing**
Damhert
Das
Dwergmuis*
Dwergspitsmuis*
Edelhert
Eekhoorn***
Egel*
Eikelmuis
Gewone bosspitsmuis*
Gewone zeehond
Grote bosmuis
Grijze zeehond
Haas*
Hermelijn**
Huisspitsmuis*
Konijn*
Molmuis
Ondergrondse woelmuis*
Ree*
Rosse woelmuis*
Steenmarter***
Tweekleurige bosspitsmuis*
Veldmuis*
Veldspitsmuis
Vos*

Waterspitsmuis
Wezel**
Wild zwijn
Woelrat*
Amfibieën
Alpenwatersalamander
Bruine kikker*
Gewone pad*
Kleine watersalamander*
Meerkikker*
Middelste groene kikker*
Vinpootsalamander
Vuursalamander
Reptielen
Adder
Hazelworm***
Levendbarende hagedis***
Ringslang
Vissen
Beekdonderpad
Beekprik
Elrits
Europese rivierkreeft
Gestippelde alver
Grote modderkruiper
Kwabaal
Dagvlinders
Aardbeivlinder
Bosparelmoervlinder
Bruin dikkopje
Bruine eikenpage

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder
Gentiaanblauwtje
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote vuurvlinder
Grote weerschijnvlinder
Iepenpage
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kommavlinder
Pimpernelblauwtje
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Veenbesblauwtje
Veenbesparelmoervlinder
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Zilveren maan
Libellen
Beekkrombout
Bosbeekjuffer
Donkere waterjuffer
Gevlekte glanslibel
Gewone bronlibel
Hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
Speerwaterjuffer
Kevers
Vliegend hert

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c
Planten
Akkerboterbloem
Akkerdoornzaad
Akkerogentroost
Beklierde ogentroost
Berggamander
Bergnachtorchis
Blaasvaren
Blauw guichelheil
Bokkenorchis
Bosboterbloem
Bosdravik
Brave hendrik
Brede wolfsmelk
Breed wollegras
Bruinrode wespenorchis
Dennenorchis
Dreps
Echte gamander
Franjegentiaan
Geelgroene wespenorchis
Geplooide vrouwenmantel
Getande veldsla
Gevlekt zonneroosje
Glad biggenkruid
Gladde zegge

.

Groene nachtorchis
Groensteel
Groot spiegelklokje
Grote bosaardbei
Grote leeuwenklauw
Honingorchis
Kalkboterbloem
Kalketrip
Karthuizeranjer
Karwijselie
Kleine ereprijs
Kleine Schorseneer
Kleine wolfsmelk
Kluwenklokje
Knollathyrus
Knolspirea
Korensla
Kranskarwij
Kruiptijm
Lange zonnedauw
Liggende ereprijs
Moerasgamander
Muurbloem
Naakte lathyrus
Naaldenkervel
Pijlscheefkalk

Roggelelie
Rood peperboompje
Rozenkransje
Ruw parelzaad
Scherpkruid
Schubvaren
Schubzegge
Smalle raai
Spits havikskruid
Steenbraam
Stijve wolfsmelk
Stofzaad
Tengere distel
Tengere veldmuur
Trosgamander
Veenbloembies
Vliegenorchis
Vroege ereprijs
Wilde averuit
Wilde ridderspoor
Wilde weit
Wolfskers
Zandwolfsmelk
Zinkviooltje
Zweedse kornoelje
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10
§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Artikel 3.1
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel
1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen
of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Artikel 3.5
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij
het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen.
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten
Artikel 3.10
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te
beschadigen of te vernielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden,
bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid,
onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een
bepaald gebied, of
h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de
huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of
roerende zaken bevinden.
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Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader hieronder staat het
wetsartikel uitgeschreven.
Artikel 1.11
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en
voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied,
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan
maakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze
wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of
redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden
uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten
en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland.

Vrijstelling en ontheffingen
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes
onderscheiden.

Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van
de verbodsbepalingen in artikel 3.10. Provincie Noord-Brabant verleent bijvoorbeeld geen
vrijstelling voor een aantal soorten marterachtigen.
Naast dat het type vrijgestelde soorten verschilt per provincie, kan de grond waarop de
vrijstelling geldt ook variëren tussen provincies. De vrijstelling hoeft dus niet in alle situaties van
toepassing te zijn. Zo geldt de vrijstelling op basis het voorkomen of bestrijden van ‘…onnodig
lijdende zieke of gebrekkige dieren’ alleen in Flevoland en Utrecht. Vrijstelling op basis van
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.
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Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie
waarin het voornemen plaatsvindt.

Opzettelijk storen van vogels
In artikel 3.1.5 is een bepaling opgenomen ten aanzien van het verstoren van vogels. In het
artikel is opgenomen dat verstoring van vogels is toegestaan mits deze geen wezenlijke invloed
heeft op de staat van instandhouding van de soort. Dit houdt in dat de
activiteit/projectvoornemen doorgang kan vinden als zo’n soort in de buurt tot broeden komt.
Een nest mag overigens nooit vernield of beschadigd worden.
Mogelijk zou dit eveneens kunnen betekenen dat verblijfplaatsen ongeschikt kunnen worden
gemaakt onder de voorwaarde dat onderbouwd is dat er geen effect is op de instandhouding van
de soort. Het zal echter nog steeds nodig zijn, voorafgaand aan de verstoring met inachtneming
van de gewenningsperiode, compenserende maatregelen (zoals bijvoorbeeld het aanbieden van
nestkasten) te treffen om te kunnen spreken van “verstoring” (in plaats van vernietiging van
nesten). Dit is van belang bij de bescherming van de huismus, gierzwaluw en eventueel de roek,
aangezien deze soorten vaak gebruik maken van het nest waar zij het jaar daarvoor ook in
hebben gebroed.
Een heel aantal algemene vogels vallen echter ook onder artikel 3.5, doordat zij opgenomen zijn
in Bijlage II van Bern. Zie tabel D. Neem bijvoorbeeld de koolmees en roodborst. Deze soorten
mogen niet verstoord worden, ook niet als de staat van instandhouding het zou toelaten.
Daardoor zullen veel activiteiten alsnog buiten het broedseizoen moeten plaatsvinden, gewerkt
moeten worden volgens een gedragscode of zou er een ontheffing moeten worden aangevraagd.

Vrijstelling onder gedragscode
Een andere manier om vrijstelling te krijgen is door te werken volgens een goedgekeurde
gedragscode. Hierin staan gedragsregels om schade aan beschermde dieren en planten zoveel
mogelijk te voorkomen bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. De goedgekeurde
gedragscodes staan op de website van RVO vermeld (https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overigeorganisaties). Let hierbij op dat voor soorten genoemd in artikel 3.1 en 3.5 ‘ruimtelijke inrichting
of ontwikkeling’ geen geldige ontheffingsgrond is en deze activiteit daardoor niet valt onder de
gedragscode. Hiervoor dient alsnog een ontheffingsaanvraag te worden ingediend.

Ontheffingen
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.
Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:
Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en
Er is sprake van een in de wet genoemd belang.
In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd.
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen
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worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren.
Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie (artikel 3.1, 3.5 en
3.10)

Ontheffingsgronden

VRsoorten
(Artikel
3.1)

HR-soorten,
Bonn en Bern
(Artikel 3.5)

Andere
soorten
(Artikel
3.10)

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing

X

X

X

2. Leiden niet tot verslechtering van de staat van
instandhouding

X

X

X

3. Opsomming van:
- volksgezondheid en openbare veiligheid

X

X

X

- veiligheid van luchtverkeer

X

Nee

X

- ter voorkoming van schade aan gewassen, vee,
bossen, visserij

X

X

X

- ter bescherming van Flora en Fauna

X

X

X

- voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en
herinvoeren van soorten / teelt

X

X

X

- dwingende reden van groot openbaar belang, met
inbegrip van sociale of economische aard en met
inbegrip van voor milieuwezenlijke gunstige effecten

Nee

X

X

- ruimtelijke inrichting of ontwikkeling

Nee

Nee

X

- schade en overlast, ter beperking omvang
populatie, ter bestrijding van lijden en ziekte,
bestendig beheer en onderhoud, algemeen belang

Nee

Nee

3.10 2a-g

Procedures
Procedure ontheffingsaanvraag
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft
aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn
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vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een
gedragscode.
Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is?
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren.
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen.
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.

Overgangsrecht
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor
omgevingsvergunningen en vvgb’s.
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen,
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die
later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN).
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In
2014 werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’.
Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt
ruimte voor recreatie.
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).
Netwerk van gebieden
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de
Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:
bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde
robuuste verbindingen;
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare
nieuwe natuur in te richten vóór 2027.

Natura 2000-gebieden
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te
herstellen.
De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor
de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.
Bestaand gebruik
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een
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vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2.
Overgangsrecht
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht,
gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften
gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.
Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro,
bestemmingsplannen).
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden
afgegeven met voorschriften en beperkingen.
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Zutphenseweg 31D
7418 AH DEVENTER
Postbus 321
7400 AH DEVENTER
T. +31 6 20606920
E. judith.slagt@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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Activiteit
1

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

Opsteller: Hans Gockel
Datum: 29-11-2016
Versie: concept

Wettelijke basis
Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder d

Bijlage 10 bij bijlage 1 van agendapunt 3A, Projectplan Brongebied Oude Diep
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 15 mei 2018

Vergunningplicht

Soort

Bevoegd
gezag

Aanvrager

Beslistermijn

Bezwaar-/
beroepstermijn

Uitrit aanleggen of veranderen

Gemeente
OG of ON
Midden Drenthe

8 weken

6 weken

Omgevingsvergunning
Uitrit aanleggen of veranderen

Mogelijk
benodigd

Provincie
Gemeente

ON

8 weken

6 weken

Provinciale verordening /
Gemeentelijke verordening

Vergunning/ontheffing conform APV of provinciale Mogelijk
verordening
benodigd

Provincie
Gemeente

ON

8 weken

6 weken

De algemene plaatselijke verordening (APV) / provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van het plaatsen > Zie APV/Provinciale verordening
van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In de gevallen dat bv bouwstoffen of
een bouwkeet op of aan de weg worden geplaatst is een ontheffing benodigd.

Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k
Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder g

Omgevingsvergunning
Kappen

Mogelijk
benodigd

Gemeente
ON
Midden-Drenthe

8 weken

6 weken

Binnen het project worden bomen gekapt. Voor het kappen van de volgende bomen dient een
'omgevingsvergunning kappen' aangevraagd te worden indien deze binnen de bebouwde kom liggen.
Voor de overige bomen geldt een Boswetmelding.

Omgevingsvergunning
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Mogelijk
benodigd

Gemeente
ON
Midden-Drenthe

8 weken

Provinciale verordening /
Gemeentelijke verordening
3

4

Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Kappen van bomen of vellen van houtopstand

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond

Ja

Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder e

De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij de
gemeente of provincie. In artikel 2.6 van de APV van Midden-Drenthe is bepaald dat een vergunning benodigd is,
aangezien: "Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding
daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg."
Dit is van toepassing aangezien ter plaatse van wegkruisingen duikers/overkluizingen e.d. zijn voorzien.
De algemene plaatselijke verordening (APV) / provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van de aanleg,
aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. Het is
onbekend of er bijvoorbeeld een bouwterrein met tijdelijke uitrit benodigd is ten behoeve van het uitvoeren van
werkzaamheden.

Bijlagen

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Provinciale verordening /
Gemeentelijke verordening
2

Motivatie

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond

> Situatietekening/plattegrond
> Gegevens bomen (aantal, soort en
Ø)

Gemeentelijke verordening (APV)
5

Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of
beheersverordening

Wabo
Ex. art 2.1 lid 1 onder c
(bestemmingsplan)
Ex. art 2.12 lid 2 (inpassingsplan)

6 weken

Mogelijk benodigd indien de aannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden tijdelijke voorzieningen nodig
heeft. Momenteel nog niet duidelijk of dit van toepassing is, dit zal moeten blijken uit het werkplan van de
aannemer.

Wet op de ruimtelijke ordening
Ex. art 3.2 Wro (tijdelijke ontheffing
bestemmingsplan)
Ex. art 3.26 lid 4, art 3.28 lid 4
(inpassingsplan)
Ex. art 3.38 lid 6
(beheersverordening)
6

Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van
bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit omgevingsvergunningplichtig zijn

Wabo
Ex. art. 2.1 lid 1 onder b

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Ja

Gemeente
OG
Midden-Drenthe

8 weken

6 weken

Gemeente Midden-Drenthe
Bestemmingsplan: Buitengebied Midden Drenthe
Op basis van het huide detailniveau is niet bekend of alle aanpassingen binnen het bestemmingsplan passen.
In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een aanlegvergunning.
Gedacht kan worden aan Archeologie, Leidingen, Ecologische hoofdstructuur etc.
In ieder geval geldt ter plaatse van af te graven waterschapsperceel de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 2'.
Uit voorschrift 33.4 a1 volgt vergunningplicht voor: het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen,
ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm.

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Evt. bodemrapport (bij waarden)
> Evt. werkplan bij
leidingen/hoogspanning

Omgevingsvergunning
Bouwen

Mogelijk
benodigd

Gemeente
OG of ON
Midden-Drenthe

8 weken

6 weken

Voor zover bekend worden geen bouwwerken gerealiseerd. Mocht dit toch het geval zijn, dan is een
omgevingsvergunning Bouwen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van bruggen, duikers of een grote
stuw. Mogelijk geldt een vrijstelling op basis van het BOR, bijlage 2, artikel 2, lid 18: een bouwwerk ten behoeve van
een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het
openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
1°. niet hoger dan 3 m, en
2°. de oppervlakte niet meer dan 15 m2.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012
> Foto's
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Bodemrapport
> (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3
Bouwbesluit 2012)
> Geluidonderzoek (art. 8.4
Bouwbesluit 2012)
> Sporadisch Wet Bibob

8 weken
26 weken

6 weken

Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een waterstaatswerk
((snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen en dijken). Dit kan gaan om allerhande typen werkzaamheden van
tijdelijke of permanente aard.

> Situatietekening/plattegrond
> Evt. verkeersmaatregelenplan

Wet ruimtelijke ordening
Ex. art 3.3 (bestemmingsplan)
Ex. Art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4
(inpassingsplan)
Ex. Art 3.38 lid 3
(beheersverordening)
Ex. Art 3.7 lid 3
(voorbereidingsbesluit t.b.v.
bestemmingsplan)
7

Bouwen van een bouwwerk

Wabo
Ex. art 2.1 lid 1 onder a
Bor (vrijstellingen)
Bijlage 2, ex. art 2 en art 3
Bouwbesluit 2012

8

Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken

Wet beheer
rijkswaterstaatswerken
'droog'
Ex. art 2

Vergunning Wbr 'droog'

Nee

Rijkswaterstaat

9

Verkeersmaatregelen aan wegen.

Wegenverkeerswet
Ex. art 12 van het BABW

Verkeersbesluit BABW

Mogelijk
benodigd

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

ON

8 weken

6 weken

10

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegenverkeerswet
Artikel 87 RVV

Ontheffing RVV

Mogelijk
benodigd

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

ON

3 weken

n.v.t.

11

Werkzaamheden aan vaarwegen waardoor tijdelijk de
vaarroute wordt gestremd of een andere vaarroute wordt
gecreëerd

Provinciale
Scheepvaartwegenverordening

Ontheffing/vrijstelling
Scheepvaartwegenverordening

Nee

Vaarwegbeheerd
er

8 weken

6 weken

Datum afdruk: 20-11-2017

Met een tijdelijke vrijstelling mag je voor een vastgestelde periode (maximaal 10 jaar) een bouwwerk oprichten, een > Ruimtelijke onderbouwing
werk uitvoeren of een perceel gebruiken op een wijze die eigenlijk niet in het bestemmingsplan past.
> Situatietekening/plattegrond

Er zijn geen rijkswegen in het plangebied gelegen.
Voor tijdelijke werkzaamheden of permanente wijzigingen van verkeerssituaties kan een verkeersbesluit benodigd
zijn. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, momenteel is dit niet
bekend, derhalve mogelijk van toepassing. (indien langer dan 13 weken)
Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt
overtreden. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden, momenteel is dit niet
bekend, derhalve mogelijk van toepassing.

> Aanvraagformulier

De provincie Drenthe kent geen vaarwegen in beheer bij de provincie.

> Zie Provinciale verordening
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> Situatietekening/plattegrond
> Verkeersplan
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Projectmanager: W. van Boekel

Activiteit

Opsteller: Hans Gockel
Datum: 29-11-2016
Versie: concept

Wettelijke basis

Vergunningplicht

Soort

Nee

Bevoegd
gezag

Aanvrager

8 weken (voor
eenvoudige
activiteiten)

Bezwaar-/
beroepstermijn
6 weken

Motivatie

Bijlagen

12

Aanleggen of veranderen van spoorwegen

Spoorwegwet
Ex. art 19

Spoorwegwetvergunning

13

Diversen (zie besluit mer bijlage onderdeel C en D)

Diversen (zie besluit mer bijlage
onderdeel C en D)

opstellen MER/aanmeldnotitie mer/vormvrije mer Mogelijk
beoordeling
benodigd

Provincie
Gemeente

14

Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige
inrichting

Wet milieubeheer
Ex. art 8.41 lid 1

Melding algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
Type B

Gemeente
ON
Midden-Drenthe

4 weken

n.v.t.

15

Handelen in afwijking van PMV voor gebruik van gesloten
stortplaats, grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied

Wet milieubeheer
Ex. art 1.3a

Ontheffing van regels PMV
Ja
Voor zover ontheffing voor gesloten stortplaatsen,
grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden

Provincie

8 weken
26 weken

6 weken

De provinciale milieuverordening (PMV) beschermt o.a. stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en
> Beschouwing
stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten.
> Situatietekening/plattegrond
De locatie ligt binnen de provincie Drenthe. Binnen deze provincie geldt de Provinciale Omgevingsverordening
Drenthe
De werkzaamheden vallen binnen het stiltegebied (er is geen duidelijke kaart, zo te zien valt het plangebied voor een
groot deel in het stiltegebied.).
Voor de volgende werkzaamheden dient te ontheffing te worden aangevraagd:
o.a. graafwerkzaamheden met machines e.d.
Er is geen kaartmateriaal met de ligging van gesloten stortplaatsen gevonden.
Voor zover bekend ligt het plangebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

8 weken

6 weken

De algemene plaatselijke verordening (APV) beschermt de aspecten die de gemeente wenst te beschermen. Voor
bescherming van hun bewoners tegen geluidoverlast is in de APV onder artikel 4.1 opgenomen dat het verboden is
buiten een inrichting (....) handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder
wordt veroorzaakt.
Voor de volgende werkzaamheden dient de ontheffing te worden aangevraagd indien deze buiten de dagperiode
plaatsvinden:
graaf/grondverzetwerkzaamheden en eventueel voor werken in de avond- of nachtperiode.

> Situatietekening/plattegrond
> Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk)
geluidsoverlast tijdens
werkzaamheden.

Mogelijk
benodigd

ProRail

Beslistermijn

OG

Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Als vuistregel geldt daarvoor een gebied van 11 > Beschouwing
meter vanaf de spoorlijn. Naast tekeningen dient te worden nagevraagd bij de regionale juridische afdeling van
> Situatietekening/plattegrond
ProRail welke informatie moet worden aangeleverd.
> Bodemonderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
Er loopt geen spoor in of in de nabijheid van het plangebied.
> Evt. buitendienststelling

Besluit mer kent een aantal grenzen ten aanzien van waterhuishouding waarvoor een mer of mer-beoordeling
> Mer / m.e.r. -beoordeling
benodigd is.
Indien benodigd wordt deze gekoppeld aan het projectplan.
De noodzaak hiervoor dient nog gecontroleerd te worden.
Ter illustratie: Besluit mer, bijlage onderdeel C of D, nummer 19.1. De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken
voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden die tot doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen,
met uitzondering van overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater.

Provinciale Milieuverordening

Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor bijv. oprichten van het > Inrichtingstekening/plattegrond
werkterrein kan het nodig zijn een Melding Activiteitenbesluit in te dienen.
> Evt. Nulsituatie bodemrapport
> Evt. Akoestisch onderzoek
> Evt. Luchtonderzoek
> Evt. Geuronderzoek

16

Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden

Algemene Plaatselijke verordening Ontheffing geluid

Mogelijk
benodigd

Gemeente
Midden-Drenthe

17

Indien sprake is van ontgrondingen

Ontgrondingenwet

Ontgrondingenwetvergunning

Mogelijk
benodigd

Provincie

OG

8 weken
26 weken

6 weken

De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. De
Ontgrondingenwet is nader uitgewerkt in de provinciale omgevingverordening Drenthe (hoofdstuk 8)
Er is vrijstelling voor (art. 8.1):
Het verbod van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet geldt niet voor de hierna genoemde werkzaamheden,
die zijn of omvatten:
a. het aanleggen, onderhouden en verwijderen van waterstaatswerken door of op last van Rijk, waterschap of
provincie, het uitvoeren van door
het bevoegde gezag goedgekeurde bodemsaneringen en het uitvoeren van werken door of op last van de provincie
Drenthe;
b. het aanleggen en wijzigen van watergangen, deel uitmakend van een stelsel van waterlopen, voor zover deze een
bovenbreedte van niet
meer dan 6 m, een bodembreedte van niet meer dan 3 m en een diepte van niet meer dan 3 m beneden het
maaiveld ter plaatse hebben of
zullen verkrijgen;
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan geldt dat voor deze ontgronding een vergunningplicht geldt.

> Check Mer
> Beschouwing / inrichtingsplan
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Archeologisch rapport
> Stabiliteitsberekeningen
> Grondstromenplan
> Evt. natuurwaarden

Melding Wet bodembescherming

Mogelijk
benodigd

Provincie
(enkele grote
gemeenten)

ON

15 weken

6 weken

Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden
gedaan op grond van de Wet bodembescherming. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt dat er sprake is van
verontreiniging, dan dient een melding Wet bodembescherming te worden ingediend.

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan

Provinciale
Ontgrondingenverordening

18

Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden
moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in
verontreinigde grond

Wet bodembescherming
'droog'
Ex. art 28 Wbb

19

Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden
moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in
verontreinigde grond

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) BUS Melding

Mogelijk
benodigd

Provincie
(enkele grote
gemeenten)

ON

5 weken

n.v.t.

Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding in het kader
van het Besluit Uniforme Saneringe (BUS-melding) te worden gedaan. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt
dat er sprake is van verontreiniging, dan dient een BUSmelding te worden ingediend.

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan

20

Toepassen van grond en bouwstoffen

Wet bodembescherming
'droog'

Ja

Via
AgentschapNL
naar bevoegd
gezag

ON

5 werkdagen

n.v.t.

Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Evt. Tekeningen toepassingslocatie

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Datum afdruk: 20-11-2017

Melding Besluit bodemkwaliteit

© 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Pagina 2 van 3

Goedkeuring | Vrijgave

Projectnummer: 407882
Project: Waterschap Drents Overijsselse Delta - Inrichting Oude Diep
Projectleider: H. Koskamp
Projectmanager: W. van Boekel

Opsteller: Hans Gockel
Datum: 29-11-2016
Versie: concept

Activiteit
21

22

23

Handelen in beschermd natuurgebied

Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en
diersoorten

Kappen van bomen of vellen van houtopstand

Wettelijke basis

Vergunningplicht

Soort

Natuurbeschermingswet 1998
Hoofdstuk III, Titel 2
Ex. art 16 (natuurmonument)
Ex. art 19d (natura-2000 gebied)
Ex. art. 2, sub e van het Besluit
vergunningen
Natuurbeschermingswet 1998

Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd
natuurgebied Natuurmonument of Natura-2000
gebied

Flora en faunawet
Ex. art 75, lid 3
Hoofdstuk V, Titel 3, afdeling 2a

Flora- en faunawetontheffing

Boswet
Ex. art 2

Boswetmelding

Mogelijk
benodigd

Bevoegd
gezag

Aanvrager

Provincie of Min OG
EL&I

Beslistermijn
26 weken

Bezwaar-/
beroepstermijn
6 weken

Motivatie
De Natuurbeschermingswet beschermt de aanwezigheid van beschermde natura-2000 gebieden. Handelingen in of
in de nabijheid van natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te
vragen.

Bijlagen
> Voortoets
> Passende beoordeling (bij negatief
effect)

De werkzaamheden vinden plaats in (de directe nabijheid van) natura-2000 gebied Mantingerzand.
Uit de voortoets moet blijken of een Natuurbeschermingswetvergunning benodigd is.

Mogelijk
benodigd

Mogelijk
benodigd

Rijk (Min. EZ)

Rijk (Min. EZ)

OG

16 weken
8 weken voor
spoed

ON

4 weken

6 weken

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van beschermde dier- en plantsoorten.

> Natuurtoets
> Activiteitenplan (bij negatief effect)

Uit de conclusie van de natuurtoets moet blijken of een ontheffing Flora- & Faunawet benodigd is.

n.v.t.

De Boswet reguleert de kap van bomen buiten de 'bebouwde kom Boswet' zoals deze is vastgesteld door de
gemeente. De Boswet kent daarop enkele uitzonderingen.

> Situatietekening/plattegrond
> Gegevens bomen (aantal are en
soorten)

Binnen het project worden bomen gekapt, momenteel zijn details niet bekend. Voor het kappen van bomen 'buiten
de bebouwde kom boswet' dient een boswetmelding gedaan te worden indien het (op hoofdlijnen) een oppervlakte
van meer dan 10 are betreft of een lijnbeplanting van meer dan 20 bomen. Voor volledige details zie de Boswet.
24

Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken

Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten
Artikel 2, WION.

Graafmelding

Ja

Dienst Kadaster

25

Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen

Telecommunicatiewet
Gemeentelijke
telecommunicatieverordening

Instemmingsbesluit

Mogelijk
benodigd

26

Slopen

Bouwbesluit 2012

Melding
Slopen

Mogelijk
benodigd

ON

uiterlijk 20 dagen
voor aanvang
werkzaamheden

n.v.t.

Gemeente

8 weken

n.v.t.

Gemeente
ON
Midden Drenthe

4 weken

n.v.t.

Bouwverordening
(Woningwet afdeling 2)

Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de > Situatietekening
geplande werkzaamheden in de ondergrond.
> Evt. huisaansluitingen
> Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen aanvangen met de graafwerkzaamheden.
Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u om werkzaamheden uit te mogen voeren een
> evt. machtiging leidingexploitant
instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de gemeente.
> bodemonderzoek
Als er werkzaamheden bij dit soort kabeld wordt uitgevoerd, dan moet deze instemming verkregen worden..
> werktekeningen
> verkeersplan
Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet
worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd.
De sloopmelding moet worden gedaan voor het slopen van de volgende (bouw)werken:
Diverse stuwen en wellicht voor te verwijderen duikers.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012
> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Evt. asbestonderzoek
> Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3
Bouwbesluit 2012
> Geluidonderzoek (art. 8.4
Bouwbesluit 2012)

27

Uitvoeren van handelingen in watersystemen

Waterwet
Ex. art 6.2
Ex. art 6.3
Ex. art 6.4
Ex. art 6.5

Watervergunning

Mogelijk
benodigd

Waterschap
Provincie

OG of ON

8 weken, 13
weken
26 weken

6 weken

Voor zover maatregelen niet in het projectplan zijn meegenomen, is een watervergunning mogelijk benodigd.

Indieningsvereisten conform paragraaf
6.6 Wtr, onder meer
> Tekening van handelingen op of
nabij waterstaatswerken
> Rioleringstekening
> Detailtekening in- en
uitstroomvoorzieningen
> Overzicht afvalwaterstromen
> Overzicht stoffen/producten
> Evt. Immissietoets
> Evt. berekening warmtevracht
> Evt. info zuiveringtechnische
voorzieningen

28

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of
vanwege de beheerder

Waterwet
Ex. art 5.4, eerste lid, Wtw

Projectplan

Ja

Waterschap

OG

26 weken

6 weken

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een
daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger
worden opgenomen.

Indieningsvereisten conform 5.4 lid 2
Wtw
> Projectplan
(tenminste: beschrijving werk, wijze
uitvoering, te treffen voorzieningen,
gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen)

Melding Besluit bodemkwaliteit

Ja

Via
AgentschapNL
naar bevoegd
gezag

ON

5 werkdagen

n.v.t.

Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

Indieningsvereisten conform art. 42
Bbk
> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Bodemkwaliteitsgegevens
> Evt. tekening toepassingslocatie

Melding lozen buiten inrichtingen

Ja

Waterschap DOD ON

5 werkdagen
4 weken
26 weken

n.v.t.

Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ontgewenste
handelingen in de directe omgeving. De melding dient te worden gedaan voor de volgende activiteiten:

Indieningsvereisten conform art. 1.10
ev Blbi:
> Situatietekening/plattegrond
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Bemalingsrapport
> Kwaliteitsverklaring lozing

Projectprodedure
Ex. art. 5.5 Wtw

29

Toepassen van grond en bouwstoffen in waterbodem

65

Lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting) in een Waterwet
oppervlaktewater
Besluit lozen buiten inrichtingen
Ex. art 3.1 t/m 3.19

Datum afdruk: 20-11-2017

Waterwet
Besluit bodemkwaliteit

> Eventueel lozen van grondwater als gevolg van bemaling van sleuven/bouwputten --> grondslag artikel 3.2 Lozen
onttrokken grondwater (anders dan 3.1);
Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten, paragraaf 3.5
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