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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In het Zuidelijk Westerkwartier ligt één van de laatste delen van het natuurnetwerk dat binnen
de provincie Groningen gerealiseerd moet worden. De ambitie is om in het Zuidelijk
Westerkwartier circa 2.100 hectare nieuwe natuur aan te leggen. De provincie Groningen en
waterschap Noorderzijlvest hebben de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier gevraagd een
advies voor een concept-inrichtingsplan te maken.
In het verleden is veel natuur verloren gegaan en zijn natuurgebieden versnipperd geraakt. Om
de natuur in Nederland te versterken realiseren de Nederlandse provincies het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door het natuurnetwerk worden
natuurgebieden uitgebreid en weer met elkaar verbonden. Dit vergroot de overlevingskansen
van planten en dieren.
De realisatie van het natuurnetwerk wordt deels gecombineerd met waterberging. Door de
klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op extreme regenval toe. Om
overstromingen vanuit de boezem te voorkomen moet het waterschap maatregelen treffen.
Binnen het natuurnetwerk zijn daarom drie waterbergingsgebieden aangewezen:
• het Dwarsdiep,
• Polder De Dijken-Bakkerom,
• De Drie Polders.
De ligging van de waterbergings-gebieden komt voort uit de studie Droge Voeten 2050. Met de
inrichting van deze waterbergingsgebieden wordt de regionale waterveiligheid voor een deel van
de provincie verbeterd. De drie gebieden die gecombineerd worden met waterberging hebben
prioriteit. De waterbergingsgebieden moeten uiterlijk op 1 januari 2020 inzetbaar zijn. Voor deze
gebieden zijn concept inrichtingsplannen opgesteld. De opbouw van de inrichtingsplannen is als
volgt:
1. Er is een concept inrichtingsplan opgesteld voor het Zuidelijk Westerkwartier,
onderdelen Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties.
2. Voor de acht natuurgebieden is een concept globaal inrichtingsplan opgesteld.
3. Voor de berging- en natuurgebieden De Drie Polders, Polder De Dijken-Bakkerom en het
Dwarsdiep (voorliggend rapport) is een concept gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld.
De acht natuurgebieden hebben geen waterbergingsopgave, enkel een natuuropgave. De ambitie
is dat het natuurnetwerk in de provincie Groningen in 2027 gereed is. Het betreft acht
deelgebieden in de driehoek Surhuisterveen – Zuidhorn – Roden:
• Doezumermieden en Polder de Kaleweg;
• Bombay;
• De Jouwer;
• ’t Faan;
• Matsloot en Pasop;
• Leekstermeergebied;
• Coendersborg en
• Steenhuis.
De ligging van deze natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier is aangegeven in figuur 1-1.
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Naast de hoofddoelen natuur en waterberging worden ook maatregelen op het gebied van
waterhuishouding, landbouw, landschap en recreatie waar mogelijk meegenomen in de
planvorming.

Figuur 1-1: Planbegrenzing natuurgebieden en combi natuurgebieden - waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier

1.2

Doelstelling
Dit rapport betreft de globale inrichtingsplannen voor de 8 natuurgebieden van het
Natuurnetwerk Nederland. Het is na vaststelling door de bestuurders de basis voor de verdere
uitwerking tot meer gedetailleerde plannen.

1.3

Totstandkoming
Deze globale inrichtingsplannen zijn, tegelijkertijd met de meer gedetailleerde inrichtingsplannen
voor de gebieden met een gecombineerde opgave voor natuur en waterberging, opgesteld in
opdracht van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest onder verantwoordelijkheid
van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. De Gebiedscommissie bestaat uit
vertegenwoordigers van belangengroepen in het gebied. De samenstelling van de
Gebiedscommissie is opgenomen in bijlage 2.
De inrichtingsplannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de inwoners van het gebied.
Tijdens deze sessies heeft de streek ideeën, wensen en aandachtspunten aangedragen voor de
inrichting van het gebied. Vervolgens zijn eerst globale plannen op hoofdlijnen uitgewerkt in de
vorm van verschillende alternatieven / varianten en inrichtingsschetsen. Deze plannen zijn
beoordeeld op specifieke projectdoelstellingen (NNN) en gerelateerde beleidsopgaven met
betrekking tot water, landschap en landbouw. De plannen zijn voorgelegd aan de
Gebiedscommissie. Op basis van deze info heeft de Gebiedscommissie per gebied een keuze voor
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het voorkeursalternatief gemaakt. Vervolgens zijn de voorkeursalternatieven uitgewerkt in de
concept inrichtingsplannen.

1.4

Procedure besluitvorming
Het advies voor het inrichtingsplan wordt door de Gebiedscommissie aangeboden aan de
provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest.
Nadat beide besturen het plan hebben vastgesteld wordt het gedurende 6 weken ter inzage
gelegd. Een ieder heeft tijdens deze periode de mogelijkheid om op het plan te reageren door
een zienswijze in te dienen.
Het inrichtingsplan wordt eventueel aangepast aan de zienswijzen en vervolgens door het
waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen vastgesteld. Tegen dit besluit staat geen
beroep bij een rechter open.

1.5

Leeswijzer
Dit rapport heeft betrekking op de globale inrichtingsplannen voor de acht natuurgebieden. De
Drie Polders. Dit rapport is opgesteld door de werkgroep en projectgroep onder aansturing van
de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. In dit rapport zijn de inrichtingsmaatregelen per
gebied benoemd en globaal uitgewerkt. Tevens zijn aanbevelingen gedaan m.b.t. onderwerpen
die aandacht vereisen bij de verdere uitwerking van de plannen. Bij de uitwerking van de plannen
tot gedetailleerde plannen zullen deze onderwerpen onderzocht moeten worden.
De volgende hoofdstukken hebben elk betrekking op één natuurgebied. Paragraaf 1 t/m 3 van elk
hoofdstuk vormen de gebiedsbeschrijving met aspecten als hoogteligging, waterhuishouding,
landschap en natuur. In paragraaf 4 worden van toepassing zijnde beleidsopgaven beschreven. In
paragraaf 5 wordt de totstandkoming van het ontwerp met bijbehorende alternatieven,
varianten en randvoorwaarden beschreven. In paragraaf 6 worden de alternatieven tegen elkaar
afgewogen, wat resulteert in een voorkeursalternatief (paragraaf 7). Paragraaf 8 beschrijft de
maatregelen van het voorkeursalternatief op hoofdlijnen. Paragraaf 9 beschrijft de
vervolgstappen die nodig zijn bij de verdere uitwerking van het plan. Hoofdstuk 10 bevat de
literatuurlijst met verwijzingen naar de geraadpleegde documenten.
In de verklarende woordenlijst van bijlage 1 zijn specifieke technische termen nader toegelicht.
Bijlage 2 bevat de samenstelling van de Gebiedscommissie. Bijlage 3 de legenda die hoort bij de
in deze rapportage opgenomen schetsen.
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2

Doezumermieden en Polder de Kaleweg

2.1

Historie
Deelgebied Doezumermieden en Polder de Kaleweg ligt tussen Surhuizum (provincie Friesland)
en Doezum (provincie Groningen) in de gemeente Grootegast (figuur 2-1). Het plangebied wordt
aan de westzijde begrensd door het voormalige riviertje de Lauwers, die tevens de grens met de
provincie Friesland vormt. De Polder de Kaleweg en de grotendeels parallel hiermee lopende
Doezumertocht vormen de zuidelijke grens van het gebied.
De Doezumermieden is in de middeleeuwen in ontginning genomen vanaf de zijde van de
Lauwers. Een relict hiervan vormt de opstrekkende strokenverkaveling van het gebied in
zuid(oost)elijke richting. De Kaleweg betreft een middeleeuwse (veen)dijk die van oudsher de
weg vormt van Surhuisterveen naar Grootegast. De percelering sluit aan op die van deelgebied
Doezumermieden in het noorden.

Figuur 2-1 Begrenzing plangebied

De laaggelegen gebiedsdelen zijn eeuwenlang extensief gebruikt als hooiland (figuur 2-2). In de
20e eeuw zijn in de Doezumermieden petgaten gegraven met het oog op turfwinning. Veel van
deze petgaten zijn pas in de afgelopen decennia verland en begroeid met moerasbos. Alleen op
het dekzand van De Zanden en Peebos in het zuiden van het gebied was sprake van ander
landgebruik. Hier bevond zich, naast enkele keuterboerderijen en daglonerswoningen, tot de
Tweede Wereldoorlog het Peebos, een oud hakhoutbos.
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In de huidige situatie is ongeveer de helft van de Doezumermieden in eigendom van
Staatsbosbeheer. Ook zijn diverse percelen in particulier eigendom, dit betreft in veel gevallen
intensief beheerde agrarische graslandpercelen. Door het gebied lopen twee laarzenpaden,
Pettenpad en Melle’s pad. Recreanten worden hierbij vooral via maaistroken door het gebied
geleid. Net als in Doezumermieden heeft Staatsbosbeheer ook een groot deel van de gronden in
Polder de Kaleweg in eigendom. Hiernaast zijn diverse percelen in particulier bezit.

Figuur 2-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1960 (rechts)

2.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
Doezumermieden ligt op de overgang van het hoger gelegen dekzand van De Zanden en Peebos
naar het laaggelegen stroomdal van de Lauwers (figuur 2-3). Vanuit deze rivier werd in de
middeleeuwen een laag klei over het veen afgezet. Direct langs de rivier ligt een enigszins
verhoogde (oever)wal, maar ook elders in het gebied vindt de invloed van de zee zijn weerslag in
de bodemopbouw (figuur 2-4): in het stroomdal van de Lauwers bestaat deze uit kalkarme
kleigronden waarin periodiek hoge grondwaterstanden optreden (poldervaaggronden) en ter
hoogte van de Lauwers, in oostelijke richting gaat deze via klei-op-veen bodemtypen als kalkarme
drechtvaaggronden en knippoldervaaggronden over in veldpodzolgronden met een kleidek van
15-40 cm dikte op zand. In het zuidwestelijke deel bestaat de bodem uit waardveengronden met
een kleidek van maximaal 40 cm en het dekzand beginnend ondieper dan 120 cm, via moerige
podzolgronden met een kleidek en een moerige tussenlaag overgaand in laarpodzolgronden van
lemig fijn zand.
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Figuur 2-3 Hoogtekaart

Figuur 2-4 Bodemkaart
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Langs de Lauwers liggen diverse petgaten. Deze zouden zijn ontstaan door winning van veen
(turf), maar het is niet ondenkbaar dat kleiwinning met het oog op het verbeteren van de
structuur van de zandgronden in het Zuidelijk Westerkwartier hier ook een rol heeft gespeeld
(Van der Mei, 2016). Uit het Dinoloket blijkt dat de dikte van het kleipakket langs de Lauwers
varieert van enkele decimeters tot circa 1,30 m. Tussen dit kleidek en het pleistocene zand is nog
een veenpakket aanwezig. In de ondergrond van de dekzandrug van Peebos bevindt zich keileem.
In een groot deel van het gebied, zowel in de Doezumermieden als in Polder de Kale Weg, komt
weinig of geen keileem voor (Terwisscha & Rus, 2012). Buiten het gebied, bij Peebos, liggen
enkele dobbes.
Landschappelijk bestaat Polder de Kaleweg uit een laaggelegen centraal deel, overgaand in met
houtwallen begrensde graslandpercelen op de dekzandrug van De Zanden en Peebos in het
noorden en de glaciale welving van Opende in het zuiden. Op de geomorfologische kaart bestaat
het open centrale deel van Polder de Kaleweg uit een ontgonnen veenvlakte met in het
westelijke deel (langs de Lauwers) klei en petgaten. Bodemkundig bestaat dit gebied uit
waardveengronden met een kleidek van maximaal 40 cm en het dekzand beginnend ondieper
dan 120 cm nabij de Lauwers, in het centrale deel van de polder overgaand in koopveengronden
met een venige kleilaag op zand (beginnend ondieper dan 120 cm onder maaiveld) en in het
oostelijke deel naar madeveengronden met een dunne, veraarde venige bovenlaag op zand. Op
de overgang naar de zandgronden in het noorden en zuiden bevinden zich moerige podzol- en
eerdgronden. Op de hoogst gelegen delen van het gebied in het uiterste noorden en zuiden
komen laarpodzolgronden van lemig fijn zand voor. Binnen deelgebied Polder de Kaleweg liggen
enkele dobbes en bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog.
De maaiveldhoogtes variëren van enkele decimeters onder NAP ter hoogte van de petgaten tot
ruim +1,5 m NAP op de dekzandrug van De Zanden en Peebos.
Waterhuishouding
Het plangebied maakt deel uit van het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De
Doezumermieden ligt vrij voor de boezem, en hier wordt een vast peil gehanteerd van NAP –
0,52 m (figuur 2-5). In het noordelijkste deel van de Doezumermieden wordt een peil gehanteerd
dat afgestemd is op landbouwkundig gebruik met een zomerpeil van NAP - 1,00 m en een
winterpeil van NAP – 1,50 m.
In de Polder de Kaleweg staat een groot deel van het gebied eveneens op boezempeil (NAP –
0,52 m). Het oostelijke deel heeft een aangepast peil, met jaarrond een streefpeil van NAP - 1,22
m. In enkele percelen van Staatsbosbeheer binnen dit peilvak wordt het peil in de sloten opgezet
door zoveel mogelijk water vast te houden. Het peil wordt daarbij opgezet tot NAP – 0,70 m. Aan
de westzijde ligt een onderbemaling waar een vast peil van NAP – 1,00 m wordt gehandhaafd.
In de Doezumermieden en Polder de Kaleweg is nog sprake van kwelinvloed. In de
Doezumermieden gaat het om toestroom van lokaal grondwater. In de Polder de Kaleweg is er
sprake van regionale kwel. Op veel plaatsen komt de kwel niet meer aan de oppervlakte, maar is
deze alleen nog in de sloten merkbaar. Stagnerend regenwater in de laaggelegen gebiedsdelen
zorgt voor verdunning van de met het kwelwater aangevoerde basen. Kwelafhankelijke
natuurwaarden kunnen zich daardoor niet ontwikkelen.
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Figuur 2-5 Overzicht peilgebieden (in het oosten van Polder de Kaleweg is een vast streefpeil van NAP – 1,22 m van
toepassing)

2.3

Natuur- en landschapswaarden
Het gebied bestaat uit een afwisseling van agrarische graslandpercelen en natuurgebied. Het
betreft een zeer gevarieerd gebied met een afwisseling van landschappelijke eenheden: het
Lauwersdal, petgaten in diverse verlandingsstadia, moeras(bos), divers beheerde
graslandpercelen en de overgang naar het dekzand met perceelsscheidingen van elzensingels
(met name in de natuurgebieden).
In enkele percelen van Staatsbosbeheer is in 2010 een vegetatiekartering uitgevoerd (Van der
Goes & Groot, 2011). De vegetatie in het gebied is zeer divers. De meest bijzondere vegetaties
zijn in de petgatgebieden langs de Lauwers aangetroffen. Hier bevinden zich petgaten in
verschillende stadia van ontwikkeling: van open water, rietland, veenmosrietland,
wilgenbroekbos tot en met het eindstadium elzenbroekbos. Soorten als Kleine valeriaan, Ronde
zegge, Krabbenscheer, Waterdrieblad, Geelgroene zegge, Waterkruiskruid en diverse
kranswieren geven het belang en de potentie van het gebied aan.
Verspreid over de Doezumermieden komen kleine percelen met vochtige schraalgraslanden voor.
Aan de oostzijde van het gebied ligt een complex van een aantal kleinschalige percelen met goed
ontwikkelde kleine zeggenvegetaties, met onder andere Sterzegge, Blauwe zegge, Zwarte zegge,
Waternavel en Poelruit). De minst afvoerende veengebieden langs de Lauwers herbergen
veenmosrietlanden. Deze zijn vaak nog niet optimaal ontwikkeld, omdat veel potentiële
standplaatsen worden ingenomen door wilgenstruweel. De graslanden wat verder zuidelijk van
de Lauwers bezitten over het algemeen een graslandvegetatie van wat voedselrijkere
omstandigheden. In deze graslanden komen voornamelijk glanshaverhooilanden en aanverwante
typen voor, waarbij vooral Grote vossenstaart abundant aanwezig is. Meer naar het zuiden toe in
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de omgeving van Peebos komen op een keileemondergrond fraaie kamgrasweiden voor. Polder
de Kaleweg bestaat voor een groot deel uit overstromingsgrasland, witbolgrasland en graslanden
met Grote vossenstaart. De percelen met overstromingsgrasland zijn daarbij redelijk voedselrijk.
Van der Goes & Groot (2011) geven aan dat vergelijking met een eerdere kartering uit 2003 wijst
op een verschraling van het gebied en een toegenomen invloed van regenwater op de vegetatie.
Het optreden van Pijpenstrootje en Vlottende bies is vermoedelijk het gevolg van enerzijds een
verschralingsbeheer, maar anderzijds ook een afname van basenrijke kwel in tenminste een
gedeelte van het gebied. Toch komen in de petgatgebieden nog steeds trilveenvegetaties voor.
Vermoedelijk als gevolg van inklinking van de venige bovenlaag zijn in het westelijk deel van
Polder de Kaleweg een aantal percelen hol komen te liggen, waarbij de randzone langs de sloten
nu hoger ligt dan het centrale deel. Hierdoor blijft langdurig regenwater staan op deze percelen,
hetgeen tot een verzuring van de bovenlaag leidt. Soorten van basenrijke kwel kwamen in 2010
voor, zij het minder dan in 2003. Pitrus vormt met name een probleem in de oostelijke, minder
voedselrijke, helft van de Polder de Kaleweg. In de Doezumermieden lijkt Pitrus eveneens te zijn
toegenomen in de matig vochtige tot natte graslanden (Van der Goes & Groot, 2011).
In het verleden vormden de graslanden van Polder de Kaleweg een belangrijk weidevogelgebied.
Sinds 1985 wordt door Staatsbosbeheer een gericht weidevogelbeheer gevoerd. Dit heeft ertoe
geleid dat, na een periode van een sterke afname van de weidevogelpopulatie, deze zich sinds
het einde van de jaren ’90 in Polder de Kaleweg weer enigszins lijkt te herstellen (Pot en Blaauw,
2011). Desalniettemin moet geconstateerd worden dat weidevogels ook uit dit gebied, op een
klein aantal percelen na, vrijwel verdwenen zijn.

2.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
Uit de provinciale ambitiekaart voor het Natuur Netwerk Nederland (Natuurbeheerplankaart
2017) blijkt dat een flink aantal percelen van het NNN-gebied nog tot natuur moet worden
omgevormd. De ambitie voor de percelen in de Doezumermieden die al een natuurfunctie
hebben bestaat uit vochtig hooiland (N10.02), afgewisseld met het beheertype zoete plas in de
open petgaten (N04.02) en moeras (N05.01), veenmosrietland en moerasheide (N06.01) en
hoog- en laagveenbos (N14.02) ter plaatse van de diverse verlandingsstadia van de petgaten. In
de richting van het dekzand van De Zanden en Peebos gaat deze ambitie over in kruiden- en
faunarijk grasland (N12.02) met op diverse plaatsen elzensingels (L01.03).
Polder de Kaleweg wordt in het Natuurbeheerplan van de Provincie aangewezen als
weidevogelkerngebied. De provinciale ambitiekaart geeft overwegend de ambitie vochtig
weidevogelgrasland (N13.01) en vochtig hooiland (N10.02) met ter hoogte van de (verlande)
petgaten de ambities zoete plas (N04.02) en veenmosrietland en moerasheide (N06.01). Op de
overgang naar het hoger gelegen dekzand is de ambitie kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
De hier aanwezige landschapselementen bestaan uit elzensingels (L01.03), struweelhaag
(L01.06), een knip- of scheerheg (L01.05), een hakhoutbosje (L01.11) en enkele poelen (L01.01).
De omgeving van het plangebied is vanuit het ANLB begrensd als leefgebied Droge dooradering
en Natte dooradering.
KRW
De zuidoostgrens van Polder de Kale weg wordt gevormd door de Doezumertocht. De
Doezumertocht is daarbij onderdeel van het waterlichaam Zuidoost Friesland, vaarten zonder
scheepvaart. De waterkwaliteit van de Doezumertocht is beoordeeld als onvoldoende volgens de
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KRW-maatlat. Dit wordt toegeschreven aan een te intensief onderhoud in de zomer, waardoor de
ontwikkeling van vegetatie in de watergang achterblijft (Wetterskip Fryslân, 2016). Op dit
moment zet het waterschap voor dit gebied in op optimalisatie van beheer en onderhoud. Mocht
op termijn (na 2021) blijken dat dit onvoldoende resultaat oplevert, dan zal het waterschap
mogelijk alsnog delen gaan verbreden om zo meer ruimte te creëren voor waterplanten en
natuurvriendelijke oevers. In grote delen van Polder de Kaleweg ligt de Doezumertocht
ingeklemd tussen kades, wegen en bebouwing, waardoor verbreding hier veelal niet realistisch is.
Op dit moment maakte dit geen onderdeel uit van de meerjarenprogrammering van Wetterskip
Fryslân. Indien na 2021 duidelijk wordt dat deze maatregel noodzakelijk is, zal bij de nadere
uitwerking van het inrichtingsplan opnieuw beoordeeld moeten worden of deze maatregel
relevant is om mee te nemen.

2.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
In de huidige situatie bestaat het gebied uit een afwisseling van natuurpercelen en percelen in
landbouwkundig gebruik. De potenties van het gebied voor versterking van de natuur- en
landschapswaarden zijn groot. Opheffen van de verdroging vormt daarbij een belangrijke
randvoorwaarde. Doezumermieden en Polder de Kaleweg zijn beide aangemerkt als TOP-gebied
verdroging. Uit onderzoek van Hunzebreed & Terwisscha (2010) is gebleken dat de verdroging via
voornamelijk interne maatregelen kan worden opgeheven. Er is sprake van een sterke toestroom
van regionale kwel in met name de lage delen van Polder de Kaleweg. Door sloten te
verondiepen tot greppels kan de kwel weer tot bovenin het maaiveld reiken, terwijl (zuur)
regenwater wel afgevoerd kan worden. In combinatie met de nog verspreid in het gebied
aanwezige bijzondere vegetatietypen is de verwachting dat over grote oppervlaktes hoge
natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd.
Op basis van de schetssessie met de omgeving zijn voor Doezumermieden en Polder de Kaleweg
schetsen voor de inrichting van het gebied opgesteld.
Basisschets: Landschapsherstel en soortenrijke graslanden
De basisschets is weergegeven in figuur 2-6. In de Doezumermieden richt de inrichting zich op
het versterken van het huidige kleinschalige landschap door herstel van de elzensingels en
aanvulling van uitgedunde singels. Daarmee wordt het karakter van de ontginningslinten
versterkt. Langs de Lauwers worden een aantal nieuwe petgaten gegraven om jonge
verlandingsstadia tot ontwikkeling te brengen. Lokale kwel wordt optimaal benut voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle vegetaties. In het bovenste deel van de Lauwers
wordt een fluctuerend peil ingevoerd, zodat in de Doezumermieden af en toe inundatie
optreedt.
Voor het deelgebied Polder de Kaleweg richt de ontwikkeling zich op vernatting van het
gebied. Door sloten te verondiepen wordt gebiedseigen water vastgehouden en kan
toestromend kwelwater beter worden benut. Om het kwelwater tot bovenin het maaiveld te
brengen wordt het peil in Polder de Kaleweg daarbij fors verhoogd. In de wintermaanden
staan de lage delen van het gebied plas-dras; in de zomer mogen de peilen ondiep
wegzakken. Hiermee worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor botanisch
soortenrijke graslanden, waarbij dotterbloemhooilanden, vochtige hooilanden en natte
schraallanden elkaar afwisselen. Naar de hogere gronden ontstaan overgangen naar
kruidenrijke graslanden. Naast botanisch waarden wordt ook een gunstig biotoop gecreëerd
voor uiteenlopende vogelsoorten van open gebieden, waaronder kritische weidevogels als
watersnip, zomertaling en slobeend.
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De wat hoger gelegen graslanden bieden mogelijkheden voor een bijdrage in het beheer van
het gebied door agrariërs. Op de lagere gronden zal vanwege de natte omstandigheden
aangepast materieel noodzakelijk zijn.

Figuur 2-6 Basisschets

Alternatief 1: successie naar broekbossen in Polder de Kaleweg
Het alternatief beperkt zich tot het deelgebied Polder de Kaleweg. In de lage delen van dit
gebied wordt een successiereeks op gang gebracht waarbij in eerste instantie moerassen en
grote zeggenvegetaties ontstaan. Door middel van natuurlijke successie neemt het aandeel
struweel geleidelijk toe waarbij in de loop van meerdere decennia uiteindelijk broekbossen
zullen ontstaan (figuur 2-7). Dankzij de toestroom van regionale kwel zijn deze zeer
soortenrijke, met een kenmerkende ondergroei van zeldzame bosplanten, zoals diverse
zeggesoorten maar ook Gewone dotterbloemen. In deze gebiedsdelen kan beheer
grotendeels achterwege blijven.
Rondom deze broekbossen ontstaan graslandtypen die vergelijkbaar zijn met de basisschets.
Gunstige leefomstandigheden worden gecreëerd voor een rijk dierenleven, zoals grote
aantallen moeras- en struweelvogels, amfibieën, libellen, dagvlinders en andere insecten. Ook
zoogdieren als Waterspitsmuis en Bever profiteren hiervan.
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Figuur 2-7 Schets alternatief 1 successie naar broekbos in Polder de Kaleweg

Variant op alternatief 1: Kleinschalig broekbos in Polder de Kaleweg
De hoeveelheid broekbos die uiteindelijk ontstaat is afhankelijk van het beheer. Als variant op
alternatief 1 is voorgesteld om verspreid enkele kleinschalige broekbosjes tot ontwikkeling te
laten komen (figuur 2-8).

Figuur 2-8 Schets alternatief 1 variant kleinschalig broekbos

Blad 12 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

2.6

Beoordelingsmatrix
De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt voor elk deelgebied per
criterium een toelichting gegeven op deze afweging:
Doezumermieden
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal
Polder de Kaleweg
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
2

Resultaat
Basisschets
0,6

0,1

-

-

0,1

1

0,1

0,1

-

-

0,1

2

0,2

1

0,9

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
2

Resultaat
Basisschets

Resultaat
Alternatief 1

0,3

0,6

0,1

-

-

-

-

0,1

2

2

0,2

0,2

0,1

-

-

-

-

0,1

2

1

0,2

0,1

0,7

0,9

1
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Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Vernatting van het gebied, in combinatie met de hoogteverschillen in het gebied, leidt tot
ontwikkeling van soortenrijke, vochtige graslanden met gradiënten naar drogere varianten op de
hogere delen van het plangebied. Door het graven van petgaten kunnen nieuwe
verlandingsstadia op gang gebracht worden. Dit is een element dat nu ontbreekt in de petgaten.
Het verschil tussen beide alternatieven voor Polder de Kaleweg betreft vooral de ontwikkeling in
de lage delen. Dankzij de toestroom van regionaal kwelwater is deze polder kansrijk voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle dotterbloemgraslanden of broekbossen met hoge
botanisch waarden. Bij beide schetsen zijn de potenties voor ontwikkeling van hoogwaardige
natuurwaarden groot. Bij alternatief 1 is de diversiteit zowel op ruimtelijk schaal binnen het
gebied als in de loop van de tijd het grootst. Bij dit alternatief kunnen de laagste delen zich
ontwikkelen tot een combinatie van moeras en broekbos, met daaromheen een zone van natte
graslandtypen, inclusief dotterbloemgraslanden. Ook voor zeer kritische vogelsoorten als
watersnip, zomertaling en slobeend vormt dit een aantrekkelijk biotoop. De toestroom van
regionale kwel naar deze grotendeels onbewoonde polder vormt daarbij een unieke kans om
broekbossen te ontwikkelen met tal van zeldzame plantensoorten in de ondergroei. De
ontwikkeling en vervolgens tot volle wasdom komen van het broekbos is daarbij een geleidelijk
proces van enkel tientallen jaren. Het gebied zal daardoor de komende decennia zeer geleidelijk
van karakter veranderen. Alternatief 1 heeft daarom een hogere score gekregen dan de
basisschets.
KRW-doelen
Het plangebied grenst aan KRW-waterlichaam de Doezumertocht. Vanuit de KRW worden er
geen inrichtingsmaatregelen voorzien voor dit deel van het waterlichaam. Op dit onderdeel is
daarom geen score gegeven.
Deltaprogramma zoet water
Met de herinrichting wordt neerslag beter vastgehouden in het gebied. Dit draagt bij aan het
lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Daarbij wordt veel kwel
vastgehouden. Bovendien heeft het gebied een grote omvang. Daarom is voor dit onderdeel voor
beide alternatieven een 2 als score gegeven.
NBW wateroverlast
Er is geen NBW opgave voor dit gebied.

Blad 14 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
In het deelgebied Doezumermieden richt de inrichting zich vooral op het landschapsherstel. Dit
alternatief is daarom beoordeeld met score 2.
In Polder de Kaleweg leidt de ontwikkeling naar open graslanden in het centrale deel tot een
versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten van het gebied, met een duidelijke relatie
tussen hoogteligging en functie/inrichting. De openheid van het gebied, waardoor de hogere
zandruggen in het gebied zeer duidelijk herkenbaar zijn in het weidse landschap, is een unieke
kwaliteit van dit gebied. De basisschets is daarom beoordeeld met score 2. Bij alternatief 1 zal het
centrale, laaggelegen deel van Polder de Kaleweg in de loop van de tijd juist een meer besloten
karakter krijgen. Dit alternatief is daarom beoordeeld met de score 1.
Daarbij moet opgemerkt worden dat deze beoordeling afhankelijk is van de landschappelijke
waarden die meegewogen worden. De tegenstelling tussen hoog en besloten versus laag en open
is met name het gevolg van de wijze waarop mensen het landschap hebben ingericht en gebruikt.
Ontwikkeling van broekbossen past van nature goed bij lage, natte delen die in de winter
inunderen.
Overige aspecten:
• Recreatie: Bij de schetssessies zijn verschillende wensen aangegeven voor wandelpaden.
Nieuwe wandelpaden in Polder de Kaleweg kunnen het blote voeten pad ontlasten,
door meer mogelijkheden te bieden om korte wandelingen te maken.
• Recreatie: De bestaande en nieuwe paden kunnen aangesloten worden op het grotere
wandel- en fietspadennetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier door verbindingen te
maken in noordelijke en zuidelijke richting.
• Recreatief: In de schetssessie is voorgesteld om in de Doezumermieden een uitkijktoren
te plaatsen.
• Landbouw: De wat drogere graslanden bieden mogelijkheden voor agrariërs om het
natuurgebied te beheren. Op de lagere gronden zal aangepast materieel noodzakelijk
zijn. In polder de Kaleweg is bij alternatief 1 de oppervlakte aan graslanden kleiner dan
in de basisschets.
• Bestaande bebouwing: de verbetering van de ontwatering van de bebouwing langs de
Peebos kan meegenomen worden bij de planuitwerking.
• Koppelkansen met andere opgaven: Wetterschip Fryslân heeft de volgende opgaven:
1. Binnen het gebied Polder de Kaleweg herstelwerkzaamheden uitvoeren langs
een aantal regionale keringen en hoge gronden voor 2020. Wetterskip Fryslân
stemt met de Provincie af of de herstelmaatregelen gecombineerd kunnen worden
met de herinrichting van het gebied en over het tijdstip van de uitvoering;
2. Binnen het gebied Doezumermieden het herstel van het kadetraject ten
zuidwesten van de bestaande hoofdwatergang (omgeving Melle’s Pad). Wetterskip
Fryslân stemt met de Provincie af of de herstelmaatregelen gecombineerd kunnen
worden met de herinrichting van het gebied en over het tijdstip van de uitvoering;
3. Het verbreden van bestaande hoofdwatergangen om de ecologische kwaliteit te
verbeteren (KRW-opgave);
4. Samenvoegen van twee peilvakken binnen Polder de Kaleweg.
De opgaven 2, 3 en 4 maken momenteel geen deel uit van de meerjarenprogrammering. Bij de
start van de uitwerking van het plan zal bekeken worden of deze opgaven nog van
toepassingen zijn in combinatie met het inrichtingsplan.
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2.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om in te stemmen met de basisschets voor de Doezumermieden. Bij de
uitwerking van de plannen moet waar nodig maatwerk worden toegepast.
Ook voor Polder de Kaleweg is het advies van de Gebiedscommissie om in te stemmen met de
basisschets, omdat:
•
Polder de Kaleweg één van de weinige plekken is waar het mogelijk is om natuur te
ontwikkelen die onder invloed staat van regionale kwel. In zowel de basisschets als in
het alternatief is er sprake van bijzondere natuur;
• Het verschil tussen beide schetsen wordt bepaald door het beheer van het gebied;
• Het open karakter van de polder is een belangrijk kenmerk van de polder. Ook al zal de
verandering in alternatief 1 geleidelijk gaan, het heeft wel invloed op het karakter en de
beleving van het gebied. De Gebiedscommissie kiest voor openheid van het gebied.
Bij de schetssessie zijn wensen naar voren gebracht voor wandelpaden en voor een uitkijktoren.
Deze wensen zullen nader worden beschouwd bij de verdere uitwerking.

2.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het streefbeeld te realiseren is het vanuit landschapsherstel gewenst om nieuwe elzensingels
aan te planten en gaten in bestaande singelstructuren op te vullen. Voor de Doezumermieden
wordt tevens gedacht aan het uitgraven van een aantal nieuwe petgaten langs de Lauwers.
Om de gebieden te vernatten zal het peil in de Lauwers opgezet worden. Onderzocht moet
worden hoeveel deze peilstijging moet bedragen en hoe deze gerealiseerd kan worden.
Terwisscha van Scheltinga & Rus (2010) zijn in hun analyse uitgegaan van opzet van het peil met
zo’n 30 cm opgezet worden (Terwisscha van Scheltinga & Rus, 2010) op te kunnen zetten.
Daarnaast zijn de nodige interne aanpassingen aan de waterhuishouding noodzakelijk. Op basis
van de doorgerekende scenario’s in het hydrologisch onderzoek (Terwisscha van Scheltinga &
Rus, 2010) moet daarbij worden gedacht aan het verondiepen van sloten in de lage delen van de
Doezumermieden en Polder de Kaleweg tot maximaal 50 cm onder maaiveld; het waterpeil in de
overige sloten in Polder de Kaleweg wordt verhoogd, in combinatie met het opheffen van
onderbemalingen. De watergang aan de noordoostzijde van de Doezumermieden, op de huidige
scheiding tussen natuur en landbouw, snijdt diep in de ondergrond in. Een mogelijkheid is om
deze watergang te verplaatsen naar de buitengrens van het NNN-gebied; de huidige watergang
kan dan worden verondiept.
Ten behoeve van de afwatering wordt een nieuwe verbinding gerealiseerd tussen de
Doezumertocht en de Lauwers.
De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 1.346.000 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Doezumermieden;
• ca. € 579.200,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Polder De Kaleweg.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.
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2.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van het inrichtingsplan tot een gedetailleerd ontwerp is het
noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
•
•
•

•

•

•

•

Onderzoek naar de wijze waarop de afwatering van de woningen in het gebied, specifiek
voor de Peebos, gewaarborgd blijft;
Effecten van de voorgenomen hydrologische maatregelen op de omgeving onderzoeken
en zo nodig mitigerende/compenserende maatregelen nemen;
Onderzoek naar de wijze waarop de voeding van de Lauwers ten behoeve van het
opzetten van het peil van het gedeelte van de Lauwers grenzend aan het plangebied kan
worden gerealiseerd;
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
De boezemwateren in het plangebied zijn deels voorzien van kades om inundatie te
voorkomen. Onderzocht moet worden of de functie boezemwater in het natuurgebied
gehandhaafd moet worden. Als dat niet het geval is, dan zouden de kaden verwijderd
kunnen worden. Aandachtspunt daarbij is tevens de betekenis van de boezemwateren
voor afwatering van de bebouwing in het gebied (o.a. Peebos, waterschapsloot aan de
noordkant van het gebied);
Onderzoek naar de historische verkavelingsstructuur en oorspronkelijke reliëf van de
landbouwpercelen, met name in de Doezumermieden, in combinatie met onderzoek
naar de huidige bodemgesteldheid door middel van boringen en bodemanalyses om
inzicht te verkrijgen tot welke diepte het bodemprofiel verstoord is en de mate waarin
het veen veraard. Op basis van dit onderzoek bepalen op welke wijze deze percelen het
beste ingericht kunnen worden om de gewenste natuurwaarden te ontwikkelen en
tevens het historische cultuurlandschap, inclusief het reliëf binnen percelen, weer in de
oude staat terug te brengen;
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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3

Bombay

3.1

Historie
Plangebied Bombay ligt tussen de Doezumertocht en Lutjegast in de gemeente Grootegast
(figuur 2-1). In het oosten grenst het plangebied aan de Grootegastermolenpolder. Deze polder is
in 2012 heringericht, waarbij poelen en petgaten zijn gegraven en water beter in het gebied
wordt vastgehouden.
De Bombay is na de ontginning gebruikt als extensief beheerde natte hooi- of graslanden. Dit
gebruik komt op historische kaarten tot uitdrukking in het toponiem meeden (Hoogemieden)
(figuur 3-2). De naam Bombay verwijst naar de schepradpoldermolen bij de knik in de
Doezumertocht, die in 1878 werd geplaatst ten behoeve van bemaling van de polder. Van het
begin van de 20e eeuw tot eind jaren zestig hebben enkele woningen in het gebied gestaan. In de
jaren zestig zijn op beperkte schaal, met name aan de oostzijde van het plangebied, een aantal
kleine percelen samengevoegd. Het historische verkavelingspatroon is grotendeels nog intact.
Het overgrote deel van de Bombay is in eigendom van Staatsbosbeheer; hiernaast zijn enkele
percelen (circa 10,2 hectare) in eigendom bij Stichting Dotterbloem. Deze stichting richt zich op
particulier natuurbeheer. Het oostelijke gedeelte van het plangebied is in particulier beheer: de
hier gelegen graslanden en sloten worden intensief beheerd ten behoeve van agrarisch gebruik.

Figuur 3-1 Begrenzing plangebied
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Figuur 3-2 Historische situatie rond 1910

3.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
De Bombay ligt ten zuidwesten van de glaciale rug van Lutjegast. Het gebied is naar verhouding
vlak en laaggelegen (figuur 3-3), met maaiveldhoogtes tussen NAP - 0.75 en NAP - 0,50 m met
uitzondering van een lichte verhoging (dekzandrug) in het zuiden (circa NAP + 0,00 m). Bombay
ligt bodemkundig op de overgang naar het zeekleigebied. In deze laaggelegen polder bestaat de
bodem overwegend uit veengronden, waarop in de middeleeuwen vanuit het Lauwersbekken
een kleidek is afgezet (figuur 3-4). In de noordwestelijke hoek van de polder ontbreekt veen: hier
bevinden zich drechtvaaggronden, bestaande uit kalkarme, zware kleigrond, met het pleistocene
dekzand op een diepte van 40 tot 120 cm onder maaiveld. Elders bestaat de bodem uit
waardveengronden op veen of zand en weideveengronden op zand. Het veenpakket is als gevolg
van de ontginningen, inklinking en oxidatie niet zo dik meer: het onderliggende dekzand bevindt
zich veelal op een geringe diepte (<120 cm –mv). Langs het westen en oosten van de polder
bestaat de bodem uit moerige podzolgronden met een kleidek. Op het hoogstgelegen gedeelte
van de polder ontbreekt veen en bestaat de bodem uit een veldpozolgrond van lemig fijn zand.
Keileem ontbreekt in Polder Bombay grotendeels (Rusticus, 2011). De diepe ondergrond bestaat
uit zandig of kleiig materiaal van de Formatie van Peelo.
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Figuur 3-3 Hoogtekaart

Figuur 3-4 Bodemkaart
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Waterhuishouding
Polder Bombay maakt deel uit van bemalingsgebied Bombay van Wetterskip Fryslân. De polder
watert af op de Friese Boezem. Het winterpeil in de polder bedraagt jaarrond NAP - 1,25 m
(figuur 3-5). Met een aantal stuwen in de polder kan het waterpeil in de kern van het plangebied
opgezet worden (Rusticus 2011). In de zomer wordt water ingelaten vanuit de Doezumertocht.
Voordat dit water het plangebied bereikt, doorkruist het landbouwgebied. Er zijn twee inlaten
waarmee het water direct vanuit de Doezumertocht ingelaten kan worden op het kerngebied.
In het grootste deel van Bombay wordt op de Stiboka-bodemkaart (1985) grondwatertrap II
aangegeven; langs de oost- en westzijde komt grondwatertrap III voor. Metingen van peilbuizen
uit de periode 1994 tot en met 1997 geven een grondwaterstand aan van nabij maaiveld in de
winter (Rusticus, 2011). In het voorjaar/zomer zakt het peil vrij snel weg tot 60 a 70 cm onder
maaiveld. Recente meetdata zijn niet beschikbaar.
In het gebied zijn geen peilbuizen met een diep filter geplaatst, waardoor informatie met
betrekking tot het voorkomen van diepe kwel ontbreekt. Bij de vegetatiekartering uit 2010 zijn in
de sloten diverse soorten gevonden die indicatief zijn voor de toestroom van lokale kwel
(Rusticus 2011; Van der Goes & Groot, 2011); In het kerngebied zijn nog enkele soorten aanwezig
die indicatief zijn voor regionale kwel. Mogelijk dat dit relicten zijn van de vroegere situatie
waarin de omstandigheden voor deze soorten beter waren. De huidige praktijk wijst erop dat niet
teveel verwacht moet worden van de toestroom van regionale kwelwater (mondelinge
mededeling Staatsbosbeheer

Figuur 3-5 Overzicht peilgebieden. Sinds enkele jaren wordt in de Bombay een vast peil gehandhaafd van NAP – 1,25 m.
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3.3

Natuur- en landschapswaarden
De natuur- en landschapswaarden van Bombay concentreren zich in de westelijke helft van de
polder. In het noordwesten liggen enkele (uitgegraven, deels weer verlande) petgaten met
veenmosrietland en moerasbos. Hieromheen liggen agrarisch beheerde (deels raai-)graslanden
(pacht) met (fragmenten van) houtsingels. Vrijwel het hele gebied heeft een onregelmatige
strokenverkaveling. In 2000, 2004 en 2010 (Rusticus, 2011) en 2011 (Van der Goes & Groot,
2011) zijn in Bombay vegetatiekarteringen uitgevoerd.
Over de vegetatie in het kerngebied van de polder zeggen Van der Goes & Groot (2011) het
volgende:
De sloten in dit gebied bezitten een goede waterkwaliteit en worden blijkbaar nog gevoed
door kwel, gezien de aanwezigheid van soorten als Holpijp, Pijlkruid, diverse fonteinkruiden
en Naaldwaterbies. De gegraven petgaten in het kerngebied ontwikkelen zich maar
langzaam, maar aan de randen is een rietzoom aanwezig en lokaal zijn Drijvend fonteinkruid
en/of Tenger fonteinkruid aangetroffen. De bospercelen bestaan uit elzenbos, maar de
ontwikkeling is maar matig met in de ondergroei stekelvarens. Alleen als het grondwaterpeil
nog hoger komt zal zich hieruit een soortenrijk elzenbroek ontwikkelen. Blijkbaar is het bos
in het verleden als vuilstort gebruikt, waardoor een natuurlijke ontwikkeling vertraagd kan
worden. Storingssoorten in de vorm van ruigtekruiden komen voornamelijk voor in het
kerngebied rond de meest westelijk gelegen petgaten en ten zuiden van de broekbossen. De
indruk bestaat dat dit is gekomen uit de tijd, dat de petgaten gegraven zijn en bodemroering
opgetreden is. Aangezien nergens sprake is van een bedekking hoger dan 5% leert dit bij een
gelijkblijvend maaibeheer geen problemen op. Pitrus vormt echter een veel groter probleem,
omdat dat niet alleen veel algemener verspreid optreedt, maar op diverse percelen heeft het
een veel hoger aandeel in de vegetatie. Voor een verdere ontwikkeling van het gebied zou de
grondwaterstand wat stabieler en zo mogelijk wat hoger mogen, maar niet zo hoog, dat
kwelwater niet meer aan de oppervlakte komt. De vegetatie in de petgaten ontwikkelt zich
relatief langzaam, maar nadat de ontwikkeling ingezet is, kan deze plotseling versnellen.
Deze ontwikkeling dient afgewacht te worden.

3.4

Beleidsopgave
Natuurdoelen
De ambitiekaart van het Natuurbeheerplan 2017 geeft voor het centrale deel van de polder de
ambitie ‘vochtig hooiland’ (N10.02) en voor het gebied hieromheen het beheertype ‘kruiden- en
faunarijk grasland’ (N12.02). Verspreid over de polder liggen nog enkele percelen die nog naar
natuur moeten worden omgezet. Ditzelfde geldt voor de intensief beheerde graslanden van de
oostelijke helft van het gebied. De petgaten in het noordelijke deel van de polder worden op de
ambitiekaart aangeduid met respectievelijk ‘zoete plas’ (N04.02) en ‘moeras’ (N05.01), een
verbrede sloot met ‘veenmosrietland en moerasheide’ (N06.01). De verlande petgaten met
opslag van moerasbos worden gecategoriseerd onder ‘hoog- en laagveenbos’ (N14.02). Verspreid
over de polder liggen enkele elzensingels (L01.03).
TOP-lijst verdroging
Polder Bombay is opgenomen op de TOP lijst verdroging. Met name het snel wegzakkende peil in
voorjaar/zomer zorgt voor verdroging; in de winter voldoet de grondwaterstand aan de vereisten
voor de natuurdoelen. Ook de aangrenzende Grootegastermolenpolder is opgenomen op de TOP
lijst verdroging. Voor dit gebied is een nieuw peilbesluit in voorbereiding (Waterschap
Noorderzijlvest, 2016).
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KRW
De Doezumertocht aan de westzijde van Polder Bombay is bestempeld als KRW-waterlichaam. De
Doezumertocht is daarbij onderdeel van het waterlichaam Zuidoost Friesland, vaarten zonder
scheepvaart. De waterkwaliteit van de Doezumertocht is beoordeeld als onvoldoende volgens de
KRW-maatlat. Dit wordt toegeschreven aan een te intensief onderhoud in de zomer, waardoor de
ontwikkeling van vegetatie in de watergang achterblijft (Wetterskip Fryslân, 2016). Op dit
moment zet het waterschap voor dit gebied in op optimalisatie van beheer en onderhoud. Mocht
op termijn (na 2021) blijken dat dit onvoldoende resultaat oplevert, dan zal het waterschap
mogelijk alsnog de Doezumertocht gaan verbreden.

3.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
De Bombay is een kleinschalig verkaveld gebied, met in de kern natuurwaarden in de vorm van
petgaten met moerasbos, en natte graslanden. Als gevolg van de snel wegzakkende
grondwaterstanden in het voorjaar/zomer zijn de natuurkwaliteiten van deze delen echter niet
optimaal ontwikkeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in het veelvuldig voorkomen van pitrus in de
graslandpercelen en leidt bovendien tot oxidatie van het veen. Om de natuurwaarden van de
graslanden en moerasbos in het gebied te vergroten moeten de grondwaterstanden in de
zomerperiode verhoogd worden. In de huidige situatie lijkt er vooral sprake te zijn van lokale
kwelstromen afkomstig van de hogere zandruggen rondom het plangebied. Vanwege afstroming
over de keileem is dit water ook enigszins gebufferd. De meeste kwel wordt echter afgevangen
door de sloten rondom het gebied, die insnijden tot in de zandondergrond. Delen van het
plangebied, zoals de zuidoosthoek, hebben een vrij intensief agrarisch gebruik gekend. De inlaat
van water vanuit de Doezumertocht wordt bij voorkeur vermindert, dan wel wordt de kwaliteit
van dit water verbeterd alvorens het ingelaten wordt. Daarnaast richt de inrichting zich op het
herstel van singels en het accentueren van de voormalige bewoningsplaatsen in het gebied.
Op basis van de schetssessie met de omgeving zijn voor Bombay een basisschets en één
alternatief opgesteld. Vanuit de werkgroep is een tweede alternatief opgesteld.
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Basisschets: Vasthouden gebiedseigen water
Figuur 3-6 geeft de basisschets met het streefbeeld weer waar draagvlak voor is en die de
basis is geweest voor de nadere uitwerking. Bij de basisschets wordt zoveel mogelijk
gebiedseigen water vastgehouden. Daartoe wordt het plangebied een apart peilgebied. In de
winter wordt het peil opgezet, zodat er een grotere watervoorraad is. In de zomer zakt het
grondwater geleidelijk uit. Water wordt ingelaten, zoals ook in de huidige situatie het geval is,
om te ver uitzakken te voorkomen. Deze inrichting richt zich op de ontwikkeling van
soortenrijke graslanden en broekbossen.

Figuur 3-6 Basisschets
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Alternatief 1: Verruimen sloten
Bij alternatief 1 worden de sloten verruimd (figuur 3-7), met als doel meer ruimte voor
ontwikkeling van natuurwaarden in de brede oeverzones te creëren. Dit heeft ook een
robuuster watersysteem tot gevolg. Het waterpeil in de zomer wordt op peil gehouden door
de inlaat van water. Rusticus (2011) stelt voor om in het kerngebied het peil op NAP - 0,90 m
te handhaven. Waterinlaat kan rechtstreeks vanuit de Doezumertocht, dan wel via een lange,
rijk met waterplanten begroeide watergang die het water ontdoet van een surplus aan
nutriënten voordat het water ingelaten wordt op het kerngebied.

Figuur 3-7 Schets alternatief 1 verruimen sloten
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Alternatief 2: Gebiedseigen water vasthouden en verbreden oevers
De inrichting volgens alternatief 2 is verbeeld in figuur 3-8. Dit alternatief is een combinatie
van beide voorgaande ingrepen. In dit alternatief wordt hetzelfde peilbeheer gevoerd als bij
de basisschets. De bovenzijde van de sloten wordt verbreed, zodat de oeverzones zich meer
kunnen ontwikkelen. Met name daar zijn nu de natuurwaarden aanwezig en die kunnen dan
verder uitgebreid worden.

Figuur 3-8 Schets alternatief 2 gebiedseigen water vasthouden en verbreden oevers
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3.6

Beoordelingsmatrix
De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:

Bombay
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord
water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
1

Score
Alternatief 2
2

Resultaat
Basisschets
0,3

Resultaat
Alternatief 1
0,3

Resultaat
Alternatief 2
0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

1

2

2

0,1

0,2

0,2

0,5

0,6

0,9

1

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Bij de basisschets en alternatief 2 wordt de verdroging van het gebied in de zomersituatie niet
verminderd. Dit belemmert de ontwikkelingsmogelijkheden voor de graslanden. Bij alternatief 1
wordt de verdroging wel verminderd, maar de sterke veraarding van de toplaag als gevolg van de
huidige verdroging heeft de fysische eigenschappen van de bodem permanent gewijzigd. Dit
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beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van de botanische waarden van deze percelen, en
daarmee ook de ontwikkeling van faunistische waarden die hiervan afhankelijk zijn (zoals
dagvlinders, sprinkhanen en andere insecten). Voor beide alternatieven is de drooglegging in de
zomermaanden naar verwachting voldoende om een bijdrage in het beheer van het gebied door
agrariërs mogelijk te maken.
In de huidige situatie met waterinlaat is de watervegetatie goed ontwikkeld. Het watertype
bestaat waarschijnlijk uit een mengvorm van regenwater, gebufferd boezemwater en enige
toestroom van grondwater. Bij de basisschets en alternatief 2 blijft deze situatie voortbestaan.
In geval van alternatief 1 zal meer relatief voedselrijk boezemwater worden ingelaten om de
peilen te kunnen handhaven, waardoor dit meer het waterkarakter in de sloten zal gaan
overheersen. Oeversoorten van lichtgebufferde, matige voedselrijke groeiplaatsen (zoals de nu
nog verspreid voorkomende Dotterbloem) zullen op termijn waarschijnlijk hierdoor verdwijnen.
Door de inlaat van boezemwater via een lange aanvoerroute te leiden kan de nutriëntenlast van
het inlaatwater worden verminderd. Bij alternatief 2 worden de sloten voorzien van een brede
water-land overgangszone. Dit is gunstig voor de verdere ontwikkeling van soortenrijke, lichtgebufferde moeraszones langs de sloten. In de matrix heeft alternatief 2 daarom de score 2
gekregen; de basisschets en alternatief 1 hebben beide de score 1 gekregen. Onderzocht moet
worden welk water (boezemwater, polderwater omgeving) op basis van de waterkwaliteit het
beste gebruikt kan worden om in te laten, en op welke wijze een lange aanvoerroute vorm kan
worden gegeven.
KRW-doelen
Omdat het plangebied geen onderdeel is van een KRW-waterlichaam en ook niet in open
verbinding daarmee staat, draagt de inrichting niet direct bij aan de KRW-doelen.
Voor de Doezumertocht onderzoekt het Wetterskip in de komende periode 2016 t/m 2021 of de
KRW opgave ingevuld kan worden door middel van een aangepast beheer en onderhoud. Daarbij
zal een deel van de watervegetatie gespaard worden. Als blijkt dat deze maatregel niet het
gewenste resultaat oplevert, dan wel geconstateerd wordt dat er toch meer gemaaid moet
worden vanwege de waterafvoer, dan is verbreding van de Doezumertocht nodig. Dit zal dan na
2021 worden uitgevoerd. Die maatregel kan dan mogelijk worden gecombineerd met de
herinrichting van het plangebied. Bij het opstarten van het plan zal dit nader bekeken moeten
worden. Deze opgave maakt op dit moment geen onderdeel uit van de meerjarenprogrammering
van Wetterskip Fryslân.
Deltaprogramma zoet water
Met de herinrichting wordt neerslag in de winterperiode beter vastgehouden in het gebied. Dit
draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Het gebied
heeft een behoorlijke omvang, waardoor het effect ook substantieel is. Bij alternatief 1 en 2
worden de sloten verruimd, waardoor het bergend vermogen vergroot wordt. Ten opzichte van
de huidige situatie veranderen de peilen in de zomersituatie echter slechts in beperkte mate.
Daarom is voor dit onderdeel voor alle alternatieven de score 1 gegeven.
NBW wateroverlast
Er is geen NBW opgave voor dit gebied.
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
De herinrichting geeft mogelijkheden om de singelstructuren te herstellen door aanplant van
nieuwe singels en voormalige bewoningsplaatsen te accentueren. Bij alternatief 1 en 2 worden
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aanvullend de sloten extra geaccentueerd, waardoor de belevingswaarde van het gebied
versterkt wordt. Voor alternatief 1 en 2 is daarom de score 2 gegeven.
Overige aspecten
• Recreatie: bij de schetssessie is aangegeven dat het huidige wandelpad zeer
gewaardeerd wordt en er is een voorstel voor een wandelroute vanuit Lutjegast
aangegeven.
• Bestaande bebouwing: effecten op bebouwing bij peilwijzigingen moeten onderzocht
worden en zo nodig moeten er maatregelen getroffen worden. Dit speelt bij alternatief
1.
• Koppelkansen met andere opgaven: Opgaven van Wetterskip Fryslân op het gebied van
regionale keringen liggen buiten het plangebied (ten westen van de Doezumertocht).
Binnen het plangebied ligt een deel van een bestaande hoofdwatergang die mogelijk
verbreed moet worden vanuit de ecologische waterkwaliteit. Voor deze opgave geldt
dat deze bij het opstarten van de uitwerking van het plan nader bekeken zal moeten
worden. Deze opgave maakt op dit moment geen deel uit van de meerjarenprogrammering van Wetterskip Fryslân.

3.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om te kiezen voor alternatief 2, omdat:
• De belangrijkste waarden bevinden zich nu in de sloten en oevers. Door de oeverzones
te verbreden worden de huidige natuurwaarden uitgebreid.
• In alternatief 2 blijft een bijdrage in het beheer van het gebied door agrariërs mogelijk
vanwege lagere zomerwaterstanden dan bij alternatief 1. Vanwege de kleinschalige,
smalle verkaveling, en de vochtige veenboden, is het gebied kwetsbaar voor inzet van
zwaar materieel.
Er is een wens vanuit de schetssessie ingebracht voor een wandelpad. Deze wens wordt
nader beschouwd bij de verdere uitwerking van dit plan.

3.8

Inrichtingsmaatregelen
Om de inrichting conform alternatief 2 te realiseren is het noodzakelijk om sloten af te pennen,
zodat in de winter meer water vastgehouden wordt in het gebied. Slootpeilen worden daarbij
opgezet tot aan het maaiveld. Aanvullend worden oeverzones verbreed door de taluds te
vergraven. Ten behoeve van de waterinlaat in de zomer wordt een nieuwe, lange aanvoerroute
gerealiseerd (figuur 3-9), zodat het water niet meer via landbouwpercelen aangevoerd hoeft te
worden. Daarmee wordt verrijking van het inlaatwater als gevolg van afspoelende meststoffen
voorkomen. Tevens wordt het water voorgezuiverd voordat het ingelaten wordt op de kern van
het gebied.
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Figuur 3-9 Principeschets nieuwe aanvoerroute inlaatwater.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inlaat voor het op peil houden van polder Bombay
Stroomroute water, aftakkingen naar de zijkant moeten worden voorkomen
Sloot kan dienen als lange aanvoerroute voor natuurlijke voorzuivering
“Schoon water” stroomt via de aanvoersloot naar centrale gebied
Water wordt verdeeld in het centrale gebied
Aanbrengen stuw tbv afvoer overtollig water

De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 424.450,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Bombay.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

3.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van voorliggende globaal plan tot een gedetailleerd
inrichtingsplan is het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om water in te laten met een lage
nutriëntenbelasting (vanuit de boezem of omringende polders), dan wel de
mogelijkheden om dit water voor te zuiveren;
• Onderzocht moet worden waar en op welke wijze een ecologische verbinding kan
worden gerealiseerd tussen de Bombay en de Grootegastermolenpolder.
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•
•

•

Effecten van de voorgenomen hydrologische maatregelen op de omgeving onderzoeken
en zo nodig mitigerende/compenserende maatregelen nemen;
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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4

De Jouwer

4.1

Historie
Deelgebied De Jouwer ligt ten westen van het Wolddiep (figuur 4-1), een van oorsprong
middeleeuws kanaal, tussen Sebaldeburen en Boerakker in de gemeente Grootegast. Het betreft
een laaggelegen veengebied. Het Wold- of Langsdiep wordt in de lager gelegen gebieden aan
weerszijden geflankeerd door kades. Tot het tweede kwart van de 19e eeuw wordt het gebied
(extensief) gebruikt als hooiland. Hierna komt de vervening van het gebied op gang: historisch
kaartmateriaal uit de 19e eeuw wijst erop dat het grootste gedeelte van het gebied uit petgaten
bestond (figuur 4-2). Na het eerste kwart van de 20e eeuw komt de turfwinning tot een eind en
verlanden de petgaten geleidelijk. In het zuidelijke deel het eerst; de petgaten in het noorden
blijven het langst in gebruik. Petgaten ontbreken op topografische kaarten vanaf circa 1960.
Met uitzondering van twee natuurpercelen van Staatsbosbeheer tegen het Wolddiep aan, zijn de
graslanden in De Jouwer particulier eigendom. Het betreffen deels zeer intensief gebruikte,
monotone raaigraslanden. Op percelen direct ten westen van het plangebied wordt mais
verbouwd.

Figuur 4-1 Begrenzing plangebied
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Figuur 4-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1930 (rechts)

4.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
De Jouwer ligt in het open laagveengebied tussen de dekzandrug van Grootegast in het noorden,
de uitlopers van de dekzandrug van Opende-Lucaswolde in het (zuid)westen en het Dwarsdiep in
het zuiden (figuur 4-3). Fysisch geografisch valt het net buiten de invloedssfeer van de
middeleeuwse zeearm Oude Riet, die tot aan het Wolddiep reikte. De ondergrond van het gebied
bestaat uit veengronden, die met het oog op turfwinning vergraven zijn. Op de bodemkaart
wordt het petgatengebied van De Jouwer aangeduid als AAP, aangemaakte petgaten (figuur 4-4).
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Figuur 4-3 Hoogtekaart

Figuur 4-4 Bodemkaart
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Op de overgang naar voornoemde dekzandrug gaat de bodem over in moerige podzolgronden
(bodems met een meerdere decimeters dikke, venige bovenlaag op zand) en veldpodzolgronden
van lemig fijn zand op de hoogst gelegen delen van de dekzandrug in het zuiden. Aan de
noordzijde wordt het plangebied begrensd door laarpodzolgronden van lemig, fijn zand met op
geringe diepte (<120 cm) een keileem- of potkleilaag of (meer naar het oosten)
veldpodzolgronden met een zavel- of kleidek van 15 a 40 cm dikte. Het landschap op deze
overgang van veen naar zand verandert zichtbaar van een open landschap naar een
coulissenlandschap met elzensingels. De maaiveldhoogtes variëren tussen circa NAP -1,5 m in de
laagste delen en NAP - 0,5 m op de overgang naar het dekzand. Het gebied ligt daarmee in zijn
geheel lager dan het boezempeil (NAP - 0.93 m) in de aangrenzende vaart, het Wolddiep.
Waterhuishouding
Het NNN-gebied De Jouwer maakt deel uit van bemalingsgebied Westerdeel-Langewold van
Wetterskip Fryslân. In de sloten wordt een peil gehanteerd dat afgestemd is op landbouwkundig
gebruik (jaarrond NAP -1,9 m) (figuur 4-5). De drooglegging in de winter bedraagt 0,6 tot 1,0 m
voor de centrale percelen; op de overgangen naar de ruggen is de drooglegging nog groter
(Terwisscha & Rus, 2012). Het gebied wordt in de huidige situatie daartoe flink bemalen. Water
wordt daarbij afgevoerd in westelijke richting. In de percelen van Staatsbosbeheer wordt het peil
in de sloten opgezet door zoveel mogelijk water vast te houden. ’s Winters resulteert dit in een
plas-dras situatie. Afgelopen jaren zakte het hoge peil echter al in het voorjaar ver weg.

Figuur 4-5 Overzicht peilgebieden. In het peilgebied waar de Jouwer onderdeel van is wordt een vast peil gehanteerd
van NAP – 1,90 m.
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4.3

Natuur- en landschapswaarden
Het grootste deel van De Jouwer bestaat uit agrarisch grasland. De vegetatie wordt hier
gedomineerd door Engels raaigras, met slechts zeer beperkt andere plantensoorten als
Vogelmuur, Ridderzuring en Pitrus. In deze delen zijn de natuurwaarden beperkt tot de sloten en
slootranden. De slootranden zijn begroeid met een gevarieerde vegetatie van onder anderen
Gewone dotterbloem, Riet, Oeverzegge, Tandzaad, Grote egelskop, Gele lis en Wilg. Het water
zelf is eveneens rijk begroeid met ondergedoken waterplanten als Waterpest, Drijvend
fonteinkruid en Grof hoornblad, naast drijvende soorten als Kikkerbeet. Op het water is hier en
daar een ijzervliesje zichtbaar, wat duidt op enige invloed van kwel. Ook de kwelindicator Holpijp
komt voor in de sloten (Van der Goes & Groot, 2011).
Op enkele agrarische percelen wordt een weidevogelbeheer gevoerd. De vegetatie van deze
percelen wijkt echter niet af van de agrarische percelen zonder weidevogelbeheer. Ten westen
van het plangebied, ter hoogte van De Banten 6, wordt maïs verbouwd (waarneming 15 juni
2016).
In de natuurpercelen van Staatsbosbeheer is sprake van een afwisselende vegetatie van vochtige
bodems. De vegetatie bestaat uit een dicht mospakket met o.a. Moerasrolklaver, Blauwe zegge,
Geelgroene zegge, Kruipende boterbloem, Pitrus, Munt, Penningkruid, Kale jonker, Waternavel,
Moerasviooltje, Paardestaarten, Wateraardbei en Moerasspirea. Deze vegetatiesamenstelling
wijst op matig voedselarme, waarschijnlijk enigszins zure en vochtige bodemomstandigheden.
Van der Goes & Groot (2011) geven aan dat het noordelijke natuurperceel nog relatief voedselrijk
is; het zuidelijke perceel is beduidend schraler. De vegetatie hier bestaat uit graslanden met mosen bloemrijke kleine zeggenvegetaties, met in het midden een lager en meer open vegetatiedek.
Het grondwater staat hier hoger en de vegetatie in de greppels wijst op kwelinvloed. Of deze
kwel van onder de kade van het Wolddiep komt (ondiepe kwel) dan wel als diepe kwel uit de
ondergrond, is onduidelijk; mogelijk ook betreft het een combinatie. Op de percelen zelf leidt
stagnerend regenwater tot een aanzienlijke verzuring.
In de bocht van De Banten is een kleine houtopstand aanwezig bestaande uit overwegend
Zomereik en Zwarte els, met een enkele Esdoorn. Het gebied is verder geheel open. Op de
overgang naar de dekzandrug zijn nog restanten van het vroegere coulisselandschap aanwezig in
de vorm van elzensingels.
Vanuit historisch perspectief vormt de westelijke kade langs het Wolddiep een belangrijk
element. Waarschijnlijk betreft dit nog de oorspronkelijke middeleeuwse kade en heeft derhalve
een hoge cultuurhistorische waarde (Van der Mei, 2016).

4.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
De provinciale ambitiekaart voor het Natuur Netwerk Nederland (Natuurbeheerplankaart 2017)
toont dat het overgrote deel van de agrarische percelen in het gebied nog naar natuur moet
worden omgevormd (N00.01). Alleen voor de twee natuurgebieden van Staatsbosbeheer is een
specifiek beheertype aangewezen: voor het noordelijke gebied is de ambitie vochtig
weidevogelgrasland (N13.01), voor het zuidelijke gebied vochtig hooiland (N10.02). De omgeving
van het plangebied is vanuit het ANLB begrensd als leefgebied Droge dooradering en Natte
dooradering.
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KRW
Het plangebied grenst aan de oostzijde aan het Wolddiep. Deze vaart is onderdeel van het
waterlichaam Matsloot. Het waterschap is voornemens om in de periode 2016-2021 in het
waterlichaam Matsloot tenminste 5 kilometer oevers natuurlijk in te richten (KRW). Dit draagt bij
aan het verbeteren van het doorzicht, waardoor de omstandigheden voor waterplanten
verbeteren. De ruimte hiervoor is echter beperkt vanwege de veelal tweezijdige begrenzing van
de vaarten door kades, wegen of paden. Een deel van deze oevers zou daarom gerealiseerd
kunnen worden langs NNN gebieden (Van der Hoorn et al., 2014). Voor de Jouwer is dit geen
optie. Dit vanwege het historische belang van de kade die de Jouwer scheidt van het Wolddiep,
en de lage ligging van het gebied aan deze zijde van het Wolddiep.

4.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
In de huidige situatie is het gebied grotendeels in intensief landbouwkundig gebruik. De bodem is
intensief bemest en ontwatert. Verwacht wordt dat het bodemprofiel door de landbouwkundige
grondkundige bewerking daarnaast sterk verstoord is. De uitgangssituatie is daarmee ongunstig
voor ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden. Enkel in de natuurpercelen van
Staatsbosbeheer is het oorspronkelijke bodemprofiel van na de vervening nog intact. Hier zijn
nog soortenrijke graslandtypen te vinden. De botanische waarden van deze percelen staan echter
onder druk door verdroging. Dit is het gevolg van het gevoerde waterbeheer in de Jouwer, dat
gericht is op een hoge mate van drooglegging ten behoeve van de landbouw. Om de verdroging
te verminderen moet daarom het waterpeil in de sloten opgezet worden door zoveel mogelijk
gebiedseigen water vast te houden. Inlaat van oppervlaktewater vanuit het aangrenzende
Wolddiep is geen oplossing in verband met de waterkwaliteit. Dit watertype past niet bij de
natuurdoelen voor de graslanden, die licht zuur water vereisen.
Op basis van de schetssessie met de omgeving zijn voor de Jouwer twee alternatieven voor de
inrichting van het gebied opgesteld.
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Basisschets: Omvorming intensief agrarisch grasland naar natuurgrasland.
De basisschets is weergegeven in figuur 4-6. Hierbij ontstaat een open graslandgebied, met
een schakering van verschillende graslandtypen. Op de laaggelegen delen komen daarbij
vochtige graslandtypen tot ontwikkeling, die richting het dekzand van Sebaldeburen en
Lucaswolde geleidelijk overgaan in drogere graslandtypen. De bestaande (schrale) hooilanden
op de percelen van Staatsbosbeheer worden hierbij behouden en vergroot. Een belangrijke
randvoorwaarde voor dit alternatief vormt een constanter, en bij voorkeur hoger
grondwaterpeil. Sloten worden afgepend en lokaal water wordt zo veel mogelijk
vastgehouden. In de winter zal hierdoor op de lagere percelen in de winterperiode sprake zijn
van plas-dras situaties. In de zomer zal het peil uitzakken. De inrichting van De Jouwer is
hierbij niet specifiek gericht op weidevogels, maar biedt hiervoor wel kansen. Een bijdrage in
het beheer van de hogere delen in het gebied door agrariërs behoort daarbij tot de
mogelijkheden.

Figuur 4-6 Basisschets
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Alternatief 1: Herstel petgaten-complexen
Bij dit alternatief is de historische situatie van het begin van de 20e eeuw als referentie
genomen. De inrichting van de waterhuishouding is daarbij vergelijkbaar met de basisschets,
waarbij de peilen in het gebied verhoogd worden door gebiedseigen water vast te houden. Bij
dit alternatief worden daarnaast in het gebied een groot aantal petgaten uitgegraven
(figuur 4-7), zodat deze jaarrond watervoerend zijn. De petgaten krijgen geleidelijk oplopende
oeverzones. Doel is om in deze petgaten nieuwe verlandingsreeksen op gang te brengen. In
het laaggelegen, centrale deel van het gebied ontstaat zo een afwisseling van open water,
afwisselende oevervegetaties van grote zeggen en moerasstruwelen. Deze gaan, afhankelijk
van het beheer, over in natte strooiselruigtes en vochtige hooilanden. Een dergelijke
afwisseling trekt een breed scala aan dieren aan, zoals grote aantallen insecten (o.a.
dagvlinders, zweefvliegen, kevers, sprinkhanen), amfibieën en vogels (o.a. eenden,
rietzangers, karekieten, blauwborsten, gorzen, grasmussen, etc.). Bij deze omstandigheden is
particulier natuurbeheer alleen mogelijk in de overgangzones naar de hogere zandruggen die
het gebied begrenzen.

Figuur 4-7 Schets alternatief 1 herstel petgaten-complexen

Blad 39 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

4.6

Beoordelingsmatrix
De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:
De Jouwer
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
2

Resultaat
Basisschets
0,3

Resultaat
Alternatief 1
0,6

0,1

0

0

0

0

0,1

1

1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

0,1

1

2

0,1

0,1

0,5

0,9

1

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
De basisschets richt zich op vernatting van het gebied met als doel vochtige hooilanden en natte
schraallanden te ontwikkelen in de lagere delen, met geleidelijke overgangen naar drogere
graslandtypen op de flanken. Aandachtpunt daarbij is dat de venige toplaag van de bodems is
veraard, waardoor de fysische eigenschappen hiervan permanent zijn gewijzigd. Dit vormt een
ernstige belemmering voor de ontwikkeling van kwalitatief goed ontwikkelde graslanden met de
kenmerkende of zeldzame plantensoorten. De botanische waarden van dergelijke graslanden
blijven dan beperkt, en daarmee ook de faunistische waarden m.b.t. dagvlinders, sprinkhanen en
andere insecten. In de matrix heeft de basisschets daarom score 1 gekregen.
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Het alternatief richt zich ook op vernatting van het gebied. Daarbij worden nieuwe elementen
toegevoegd aan het huidige open gebied in de vorm van petgaten (afhankelijk van diepte en
vormgeving oevers) met moeraszones en bos/struweelzones. Hiervan profiteert een brede groep
aan diersoorten (o.a. moeras- en struweelvogels, Waterspitsmuis, libellen), waarvoor nu een
gebied met beperkte omvang aanwezig is aan de overzijde van het Wolddiep. De oppervlakte
geschikt leefgebied voor deze soorten zal met dit alternatief verdubbelen. In de matrix heeft dit
alternatief daarom score 2 gekregen.
KRW-doelen
Het plangebied is geen onderdeel van een KRW-waterlichaam en staat er ook niet in open
verbinding mee. De inrichting draagt daarom niet bij aan de KRW-doelen. Het gebied verbinden
met de boezem ligt niet voor de hand gezien de lage ligging en de historische waarde van de
huidige kade. Op dit onderdeel is de score daarom 0.
Deltaprogramma zoet water
Bij beide alternatieven wordt neerslag beter vastgehouden in het gebied. Dit draagt bij aan het
lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Dit zal voor beide
alternatieven redelijk vergelijkbaar zijn. Vanwege de beperkte omvang van het gebied is de score
1 gegeven.
NBW wateroverlast
Er is geen NBW opgave voor dit gebied.
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
Eén van de kernkwaliteiten van dit gebied vormt de duidelijk afgebakende overgang van het
laaggelegen (vochtig tot natte), open (veen)gebied naar het hoger gelegen coulisselandschap op
de zandgronden. Andere kernkwaliteiten zoals verkavelingspatroon en kleinschalige percelering
zijn in het gebied niet meer herkenbaar. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze beoordeling
afhankelijk is van de landschappelijke waarden die meegewogen worden. Aan het begin van de
20e eeuw is dit gebied verveend waarbij een groot aantal petgaten is gegraven. Het gebied heeft
toen waarschijnlijk een meer besloten karakter gehad, zoals bijvoorbeeld nu nog te vinden is aan
de overzijde van het Wolddiep. De tegenstelling tussen hoog en besloten versus laag en open is
met name het gevolg van de wijze waarop mensen het landschap na drooglegging en aanmaak
tot landbouwgrond hebben ingericht en gebruikt.
In de basisschets blijft deze overgang duidelijk herkenbaar in het landschap en wordt de lage
ligging van het centrale gedeelte van De Jouwer bovendien enigszins geaccentueerd door
vernatting en de ontwikkeling van vochtige graslandtypen. Deze variant is daarom beoordeeld als
licht positief met score 1. Bij alternatief 1 wordt de lage ligging van het gebied nog meer
benadrukt door de ontwikkeling naar een waterrijk gebied (petgaten) met rietmoeras- en
struweelzones. Op deze wijze krijgt het petgatengebied van Bakkerom-De Dijken bovendien een
vervolg ten westen van het Wolddiep. Dit vergroot de leesbaarheid van het landschap en sluit
aan bij een stukje historie van het gebied. Op basis van deze argumenten is met het oog op het
behoud en herstel van de landschappelijke kernkwaliteiten aan het alternatief de score 2
gegeven.
Overige aspecten:
• Landbouw: in de basisschets is de oppervlakte aan graslanden groter dan in het
alternatief en daardoor zijn er meer mogelijkheden voor agrariërs om een bijdrage te
leveren in het beheer van het gebied;
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•

4.7

Koppelkansen met andere opgaven: Op dit moment ligt er een opgave van Wetterskip
Fryslân om de ecologische kwaliteit van de bestaande hoofdwatergang te vergroten. Bij
de gedetailleerde uitwerking van het plan kan dit onderdeel nader worden ingevuld

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om te kiezen voor een combinatie tussen beide schetsen. Daarbij wordt in het
centrale deel een petgaten-complex ontwikkeld. Langs de buitenrand worden natuurlijke
graslanden ontwikkeld als overgang naar de aangrenzende agrarische percelen (figuur 4-8).
• Door het toevoegen van nieuwe elementen nemen de natuurwaarden toe;
• Door de ontwikkeling van een petgatengebied met rietmoeras en struweelzones wordt
de lage ligging van het gebied geaccentueerd. Tevens sluit dit aan bij de historie van het
gebied en het petgatengebied van de Bakkerom-de Dijken.
• Geleidelijke overgang naar agrarische gebied.

Figuur 4-8 Schets verbeelding voorkeursalternatief
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4.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het streefbeeld te realiseren is het noodzakelijk om zoveel mogelijk gebiedseigen water vast
te houden. Daarvoor worden de sloten aan de westzijde afgedamd door middel van pendammen.
Het slootpeil wordt daarmee opgezet waardoor het grondwater stijgt en hiermee de natuur
conform de natuurdoelen wordt gerealiseerd. De hoofdwatergang wordt voorzien van een stuw.
Centraal in het gebied worden enkele petgaten gegraven
De woning en het landbouwblok ten zuiden van het plangebied wateren af via een aantal sloten
in het plangebied. Het huidige peil voor deze woning landbouwpercelen blijft gehandhaafd door
de afwatering om te leiden (figuur 4-9).
De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 387.500,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur De Jouwer.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

4.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van voorliggende globaal plan tot een gedetailleerd
inrichtingsplan is het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
•
•
•

•

•

Een hydrologische studie is noodzakelijk om in beeld te brengen welke
(grond)waterpeilen gerealiseerd kunnen worden in het gebied door gebiedseigen water
vast te houden;
Effecten van de voorgenomen hydrologische maatregelen op de omgeving onderzoeken
en zo nodig mitigerende/compenserende maatregelen nemen;
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Onderzoek naar de bodemgesteldheid door middel van boringen en bodemanalyses om
inzicht te verkrijgen tot welke diepte het bodemprofiel verstoord, de mate waarin het
veen veraard is en de hoeveelheid voedingstoffen aanwezig in de bodem. Op basis van
dit onderzoek bepalen of het een meerwaarde heeft om de toplaag te plaggen zodat
intact veen de nieuwe toplaag wordt voor de natuurontwikkeling;
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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Figuur 4-9 Principeschets afpennen sloten en omleiding afwatering woning ten zuiden van het plangebied
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5
5.1

‘t Faan
Historie
’t Faan is gelegen tussen Niekerk en Enumatil in de gemeente Grootegast (figuur 5-1). Het gebied
wordt aan de noordzijde begrensd door de 20e-eeuwse Maarsdijk en aan de oostzijde door de
Fanerweg. Het gebied is lange tijd in gebruik geweest als bouw- en grasland (figuur 5-2). In het
begin van de 20e eeuw zijn delen van het gebied op kleine schaal verveend in het kader van
turfwinning. Aan weerszijden van de Fanerweg bevinden zich nog enkele petgaten als relict
hiervan.
Ongeveer de helft van het plangebied is in bezit van Staatsbosbeheer. Het betreft percelen aan
de noord- en zuidoostzijde van het gebied. De overige percelen zijn in particulier eigendom.
Centraal in het gebied ligt een langgerekt perceel dat in gebruik is als paardenweide; de andere
particulier beheerde percelen in het plangebied zijn in gebruik als intensief agrarisch grasland.

Figuur 5-1 Begrenzing plangebied
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Figuur 5-2 Historische situatie rond 1860 (links) en 1930 (rechts)

5.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
’t Faan ligt in een open en laaggelegen bemalen gebied. De hoogte van ’t Faan varieert van NAP 1,60 m tot NAP - 1,00 (figuur 5-3); de woningen en wegen rondom het plangebied liggen wat
hoger in het landschap (circa NAP -1,00 m tot -0,50 m). De bodem van ’t Faan (figuur 5-4) bestaat
uit rauwveengronden, die zijn opgebouwd uit een dun kleidek op veenmosveen. De veenlaag
wordt aan de onderzijde begrensd door een enkele decimeters dikke gyttjalaag. Deze beperkt de
verticale waterbeweging. Keileem ontbreek in de ondiepe ondergrond van ’t Faan, maar lemige
lagen zijn wel aanwezig nabij de zandruggen in de omgeving. Op een diepte van 20 meter bevindt
zich een potkleilaag met een dikte die varieert van 0 tot 5 meter (Foppen et al., 1993). Een groot
deel van het oorspronkelijke veenpakket is in de polder als gevolg van de ontginningen, inklinking
en oxidatie verdwenen. Dat er desondanks in ’t Faan nog voldoende veen aanwezig was in het
begin van de vorige eeuw, blijkt uit het feit dat hier veen werd gewonnen met het oog op
turfwinning.
Waterhuishouding
’t Faan is onderdeel van een groot peilvak, de Fanerpolder (figuur 5-5). Halverwege de jaren
tachtig van de vorige eeuw is het peil in de Fanerpolder verlaagd met circa 20 centimeter (Foppe
et al, 1993). In de zomerperiode bedraagt het streefpeil NAP - 1,6 m, in de winterperiode is het
streefpeil NAP - 1,8 m. De peilen van de omringende landbouwpercelen wijken hiervan
nauwelijks af. Op de Stibokakaart wordt in het grootste deel van ‘t Faan grondwatertrap III
aangegeven; in het zuidoostelijke deel van het gebied is grondwatertrap II aangegeven.
Uit onderzoek van Foppen et al (1993) blijkt dat ’t Faan een infiltratiegebied is. Metingen uit de
negentiger jaren van de vorige eeuw suggereren dat het gebied in deze periode wat natter is
geworden. De stijghoogte van het grondwater nam in de winterperiode toe van NAP - 1,60 m
naar NAP - 1,45 m; in de winterperiode nam de stijghoogte toe van NAP – 2,00 m naar rond de
NAP - 1,70 m. Recente gegevens van de grondwaterstanden in het natuurgebied zijn er niet.
Het diepe grondwater is brak als gevolg van de vroegere zee-invloed (Foppe et al., 1993). Tot
meer dan een meter diepte is het grondwater echter zoet. Metingen aan het bodemvocht laten
zien dat dit een pH heeft van tussen de 4 en 5 (Foppe et al., 1993).
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Figuur 5-3 Hoogtekaart

Figuur 5-4 Bodemkaart
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Figuur 5-5 Overzicht peilgebieden

5.3

Natuur- en landschapswaarden
Ondanks de geringe omvang omvat ’t Faan een afwisseling van restanten moeras met petgaten,
rietland/trilveen, moerasbos en vochtig hooiland (Van der Groot & Goes, 2011). De percelen die
al onder natuurbeheer staan, bestaan uit (lokaal veenmosrijk) rietland, afgewisseld met open
water en moerasbos met Wilg en Berk. Op één locatie groeit Ratelpopulier. In het rietland zijn
lokaal Pluimzegge, Scherpe zegge, Zompzegge, Moeraswederik en Wateraardbei aanwezig, maar
hiernaast groeit er ook vrij veel Hennegras. Lokaal is er een dominantie van Oeverzegge.
Verspreid in het gebied komt Kamvaren voor, en lokaal Moerasvaren. Tussen het rietland liggen
stroken hooiland. Op een enkele plek groeit hier nog Grote vossenstaart. Deze stroken lijken te
verruigen, wat blijkt uit het vollopen met riet. Op enkele plekken liggen plassen (petgaten) met
daarom heen uitgebreide oppervlaktes met Lisdodde. In de zomer van 2016 was het gebied
vrijwel geheel droog (ook de oppervlaktes met Lisdodde); uitsluitend in de plassen en sloten
stond water. De grote oppervlaktes waarover deze soort rondom de plassen voorkomen, wijst op
beduidend nattere omstandigheden in de wintersituatie.

5.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
Op de provinciale ambitiekaart voor het Natuur Netwerk Nederland (Natuurbeheerplankaart
2017) zijn de eigendommen van Staatsbosbeheer op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan
2017 aangeduid als zoete plas (N04.02) en moeras (N05.01); de langgerekte, smalle strook
centraal in het gebied wordt gecategoriseerd als vochtig hooiland (N10.02). De percelen die in
particulier bezit zijn in het centrale en westelijke deel van het NNN-terrein, moeten in de
toekomst nog naar natuur omgevormd worden (N00.01), met als doel ontwikkeling van vochtig
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hooiland (N10.02), zoete plassen (N04.02) of hoog- en laagveenbos (N14.02). In het perceel aan
de westzijde is ontwikkeling naar vochtige weidevogelgrasland mogelijk (N13.01). De omgeving
van het plangebied is vanuit het ANLB begrensd als leefgebied Open grasland, Droge dooradering
en Natte dooradering.
NBW-opgave
Verspreid in een gebied van 100 ha rondom ’t Faan ligt voor de agrarische percelen een NBW
opgave als gevolg van een te geringe drooglegging bij extreme regenval (situaties die zich
gemiddeld 1 maal per 10 jaar voorkomen). Dit knelpunt is betrekkelijk eenvoudig op te lossen
door het vergroten van de gemaalcapaciteit (Tauw, 2016).

5.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven kent ’t Faan, ondanks zijn geringe omvang, een grote
variatie aan natuurtypen en –waarden, te midden van een agrarisch landschap. Binnen de
begrenzing liggen ook nog een aantal agrarische percelen. De opgave voor ’t Faan is het
versterken van de huidige natuurwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het
verhogen van de grondwaterpeilen in ’t Faan. In de huidige situatie is ’t Faan onderdeel van een
groot peilgebied, waar een tegennatuurlijk peil gevoerd wordt t.b.v. de agrarische functie. Als
gevolg hiervan schommelen de waterstanden in ’t Faan. Deze sterke fluctuatie in
grondwaterstanden beperkt de mogelijkheden voor het realiseren van de beoogde
natuurbeheertypen. Verdroging resulteert in verruiging van de natte gebiedsdelen. De
incidentele groeiplaatsen van soorten als Echte koekoeksbloem, Elzenzegge, Ratelaar en
Tormentil (bron: Landelijke vegetatie database, opnames Staatsbosbeheer uit 2010) vormen
vermoedelijk relicten van afwijkende, meer schrale, omstandigheden in het verleden. Bovendien
lijkt de mate van verdroging zodanig te zijn dat verzuring optreedt. De Berken in het gebied
geven aan dat er al langer een relatief groot aandeel regenwater in het gebied aanwezig is, dan
wel dat de mineralisatie van het veen met verzuring van het water en de bodem als gevolg al
langere tijd gaande is. Doel van de inrichting is om in de winter een hoger peil te realiseren en in
de zomer te voorkomen dat de grondwaterstanden te ver wegzakken.
Op basis van de schetssessie met de omgeving is voor ’t Faan een basisschets ontwikkeld. Door
de werkgroep is een alternatieve inrichtingsschets opgesteld.

Blad 49 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

Basisschets: Moeras en natuurlijke graslanden
De basisschets is weergegeven in figuur 5-6. De basisschets richt zich op behoud van de
huidige moerassen en struwelen in de natte delen van het gebied. Water wordt ingelaten om
te ver wegzakken van de grondwaterstanden in droge periodes tegen te gaan. De bestaande
graslanden in het midden en westen van ’t Faan, in het verlengde van de woningen aan de
Fanerweg respectievelijk de Maarsdijk, worden omgevormd tot natuurlijke graslanden. Deze
behouden daarmee hun open karakter. Alleen in het zuidelijk deel van ’t Faan worden nieuwe
petgaten gegraven, zodat weer open petgaten met rietmoeras eromheen ontstaan. Op
termijn komen in deze petgaten nieuwe verlandingsreeksen op gang. Binnen ’t Faan blijft
daarmee de huidige afwisseling tussen de open en besloten delen gehandhaafd. De woningen
langs de randen van het gebied behouden daarmee hun uitzicht. De natuurlijke graslanden
vormen daarbij een geleidelijke overgang tussen het natuurgebied en het omringende
landbouwgebied.

Figuur 5-6 Basisschets

Blad 50 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

Alternatief 1: Moeras en petgaten
Bij dit alternatief wordt het gehele gebied omgevormd tot een gebied met moerassen en
petgaten, waarin nieuwe verlandingsreeksen op gang kunnen komen (figuur 5-7). Water
wordt ingelaten om jaarrond voldoende hoge grondwaterpeilen te kunnen handhaven.
Daarmee worden de huidige natuurwaarden zoals aanwezig in het noorden en zuidoosten van
het plangebied ook in de rest van het gebied tot ontwikkeling gebracht. Hiermee wordt de
oppervlakte van dit type natuur in ’t Faan verdubbeld, zodat een robuust moeras- en
petgatengebied ontstaat.

Figuur 5-7 Schets alternatief 1 moeras en petgaten

5.6

Beoordelingsmatrix
De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:
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’t Faan
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
2

Resultaat
Basisschets
0,3

Resultaat
Alternatief 1
0,6

0,1

-

-

-

-

0,1

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

0,1

1

2

0,1

0,2

0,4

0,8

1

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Het gebied ‘t Faan heeft een geringe omvang, en is niet verbonden met andere natuurgebieden.
Ondanks de geringe omvang kent het gebied reeds in de huidige situatie een grote diversiteit aan
natte natuurwaarden. De basisschets richt zich daarbij op het omvormen van de huidige
agrarische graslandpercelen binnen het gebied tot soortenrijke, natuurlijke graslanden als
aanvulling op de huidige natuurwaarden. Als gevolg van het agrarische gebruik is de toplaag van
deze percelen sterk veraard. De bodemfysische eigenschappen zijn daarmee permanent
veranderd. Dit belemmert de ontwikkeling van kwalitatief goed ontwikkelde graslanden met de
kenmerkende of zeldzame plantensoorten. De botanische waarden van dergelijke graslanden
blijven dan beperkt, en daarmee ook de faunistische waarden m.b.t. dagvlinders, sprinkhanen en
andere insecten. In de matrix heeft dit alternatief daarom score 1 gekregen.
Alternatief 1 richt zich op versterking van de huidige natuurwaarden van het gebied, met een
afwisseling van petgaten met open water, moerassen en broekbossen, vochtige hooilanden,
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schraallandjes en veenmosrietland. Het voorkomen van een aantal zeldzame plantensoorten in
de huidige natuurrestanten geeft aan dat het gebied hoge potenties heeft voor dit type natuur.
Met dit alternatief worden die potenties ten volle benut. De omvang van de huidige restanten
moerasland en broekbos zal daarbij vergroot worden, zodat ook een aantrekkelijk leefgebied van
voldoende omvang ontstaat voor typische broedvogels, libellen, dagvlinders en andere insecten.
Dit alternatief heeft daarom de score 2 gekregen.
KRW-doelen
Omdat het plangebied geen onderdeel is van een KRW-waterlichaam en ook niet in open
verbinding daarmee staat, draagt de inrichting niet bij aan KRW-doelen.
Deltaprogramma zoet water
Met de herinrichting wordt neerslag beter vastgehouden in het gebied. Dit draagt bij aan het
lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Dit zal voor beide
alternatieven vergelijkbaar zijn. In droge periodes moet bij beide alternatieven waarschijnlijk
water worden ingelaten. Vanwege de beperkte omvang van het gebied is voor beide
alternatieven de score 0 gegeven.
NBW wateroverlast
Knelpunten vanuit de NBW betreffen inundatie van agrarische graslandpercelen verspreid in de
Fanerpolder bij hevige neerslag (T=10 situatie). De herinrichting van ’t Faan is hierop niet van
invloed. Op dit onderdeel is voor beide alternatieven de score 0 gegeven.
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
’t Faan ligt als een redelijk besloten gebiedje in een verder grotendeels open polderlandschap. De
basisschets vormt in landschappelijk opzicht vooral een voortzetting van de huidige situatie, met
afwisseling van meer besloten delen met open graslanden. Daarbij zal de lage ligging van het
gebied door de vernatting wat meer geaccentueerd zal worden. De afwijkende
verkavelingsstructuur ten opzichte van de directe omgeving blijft behouden. Vanaf de wegen
rondom ’t Faan zijn de verkavelingsrichting en de openheid van het centrale perceel echter niet
beleefbaar. De woningen, bosschages en broekbossen op de huidige natuurpercelen blokkeren
het zicht grotendeels. Voor het basisalternatief is daarom de score 1 gegeven.
De ontwikkeling naar alternatief 1 versterkt de beslotenheid van het gebied, en maakt bovendien
een stukje van de historie (vervening) inzichtelijk. Het versterkt bovendien de herkenbaarheid als
natuurgebied en vergroot de diversiteit van het landschap. Dit alternatief heeft daarom score 2
gekregen.
Overige aspecten
• Recreatie: De beleefbaarheid van het gebied kan worden vergroot door de realisatie van
eenvoudige voorzieningen langs de buitenrand van het gebied, zoals een bankje of
rustplaats voor fietsers en wandelaars. Het gebied is goed te overzien vanaf de wegen
langs de randen van het gebied. Recreatieve voorzieningen in het gebied zijn daarom
niet nodig.
• Landbouw: Bij de basisschets kan het natuurbeheer van de graslanden worden
uitgevoerd door agrariërs.
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5.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om te kiezen voor alternatief 1, op basis van de volgende aspecten:
• Door het gebied als een geheel in te richten ontstaat een sterker, robuuster geheel,
waardoor de natuurwaarden versterkt worden.
• In het uiteindelijke ontwerp en in het beheer kan gekozen worden voor lage vegetaties
waardoor zichtlijnen behouden blijven.

5.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het streefbeeld van alternatief 1 te realiseren is het noodzakelijk om het winterpeil te
verhogen. Om dat te realiseren moet ‘t Faan een apart peilvak worden. Gebiedseigen water
wordt daarbij vervolgens zo lang mogelijk in ’t Faan vastgehouden. Daartoe worden sloten
binnen het gebied gedempt, verondiept of afgepend. In het gebied wordt een groot aantal
nieuwe petgaten gegraven.
De verwachting is, op basis van de sterk wisselende waterstanden in de huidige situatie in
combinatie met de geringe omvang van het gebied, dat voornoemde maatregelen onvoldoende
zijn om ook in droge jaren het waterpeil voldoen hoog te kunnen houden. Een mogelijkheid om
water aan te voeren van buitenaf is daarom noodzakelijk. Daarvoor wordt aan de oostzijde een
inlaat of opmaling gerealiseerd. Via een aantal sloten wordt dit water het gebied in geleid
(figuur 5-8).

Figuur 5-8 Principeschets waterinlaat
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De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 252.000,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur ’t Faan.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

5.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van voorliggende globaal plan tot een gedetailleerd
inrichtingsplan is het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
•

•

•
•

•

Een hydrologische studie is noodzakelijk om in beeld te brengen welke
(grond)waterpeilen gerealiseerd kunnen worden in het gebied door gebiedseigen water
vast te houden. Op basis hiervan kan de diepte van de te graven petgaten bepaald
worden;
Waterkwaliteitsonderzoek, waarbij de samenstelling van oppervlaktewater (zowel intern
als in de omringende landbouwpolder), grondwater en poriewater worden geanalyseerd
om inzicht te verkrijgen in de waterkwaliteit en de risico’s op (interne) eutrofiering bij
inlaat van water van buiten het gebied;
Effecten van de voorgenomen hydrologische maatregelen op de omgeving onderzoeken
en zo nodig mitigerende/compenserende maatregelen nemen.
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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6

Matsloot - Pasop

6.1

Historie
Deelgebied Matsloot-Pasop ligt tussen Niekerk en Midwolde in de gemeenten Grootegast (enkele
noordelijke percelen) en Leek (de rest van het gebied) (figuur 6-1). Het gebied ligt tussen de
prioritaire inrichtingsgebieden Bakkerom-De Dijken en Driepolders in, waar natuurontwikkeling
en waterberging gecombineerd worden. Centraal door het gebied loopt de Enumatilster
Matsloot, die een voortzetting vormt van het Dwarsdiep. Deze ging ten oosten van het Wolddiep
over in de Oude Ae en vervolgens de Matsloot. Het gekanaliseerde en vrijwel geheel
rechtgetrokken deel wordt de Enumatilster Matsloot genoemd.

Figuur 6-1 Begrenzing plangebied

De naam Matsloot vormt een in het Westerkwartier regelmatig gebruikt toponiem voor
watergangen en verwijst vermoedelijk naar de weilanden (maden) waar deze sloten doorheen
liepen of die door deze sloten werden afgewaterd. In dit rapport wordt het deel van het
plangebied ten noorden van de vaart aangeduid als deelgebied Matsloot; het gedeelte ten zuiden
van de vaart wordt aangeduid als deelgebied Pasop.
In het noorden van deelgebied Matsloot ligt de voormalige zeearm van de Oude Riet als een
inversierug in het landschap. In de vroege 13e eeuw, of mogelijk al iets eerder, werd dit deel van
de zeearm bedijkt met de Zuiderdijk in het noorden en de Westerdijk of Munnikendiek in het
zuiden. De ligging van beide dijken is deels nog af te leiden uit de verkavelingsstrucuur
(perceelsgrenzen) en de hoogteligging op het AHN. Tussen de dijken werd onder invloed van de
Oude Riet sediment afgezet, waardoor het gebied opslibde. Als gevolg hiervan liggen deze
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kleigronden nu hoger dan het omringende land, waar geen sediment werd afgezet en bovendien
de klei-op-veen bodem in de opvolgende eeuwen sterker is ingeklonken dan de kleibodem.
Uit historisch kaartmateriaal kan worden afgelezen dat het gebied medio 19e eeuw vrijwel geheel
in gebruik was als hooiland aan de hand van de strokenverkaveling (figuur 6-2). Het gebied tussen
de Zuiderdijk en de Westerdijk was in gebruik als akkerland. Hier is sprake van drie van oorsprong
middeleeuwse huiswierden. Op deze locaties bevinden zich ook nu nog agrarische bedrijven.
Deze terreinen zijn niet geregistreerd op de Archeologische Monumentenkaart (AMK), noch
andere delen in het plangebied. Het plangebied kent, net als de getij-afzettingen ten noorden van
het gebied, een onregelmatige blokverkaveling. In de 20e eeuw zijn veel van deze kavels
samengevoegd, waardoor de oorspronkelijke verkaveling grotendeels verdwenen is. De noordzuid georiënteerde strokenverkaveling is daarbij grotendeels intact gebleven, met uitzondering
van het zuidwestelijke deel, waar deze vervangen is door een geheel afwijkende, west-oost
georiënteerde verkaveling. Opvallend is ook de afwijkende, waaiervormige verkavelingsrichting
ter hoogte van het buurtschap Pasop.
Aan het begin van de 20e eeuw zijn grote delen van het deelgebied Pasop vergraven tot petgaten
ten behoeve van turfwinning. Na WOII zijn deze gronden grotendeels aangemaakt tot
landbouwgrond. In de huidige situatie kent het landschap een overwegend open karakter en
vormt het een door een dicht slotennetwerk dooraderd graslandgebied. Alleen ter hoogte van de
gehuchten ’t Kret en Pasop in respectievelijk het westen en zuidoosten van het gebied zijn nog
petgaten aanwezig. Ongeveer de helft van de percelen in het gebied zijn in eigendom bij
Staatsbosbeheer, het overige deel is in particulier bezit.

Figuur 6-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1910 (rechts)

6.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
Het gebied tussen de dijken wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als binnendeltavlakte, die in het westen overgaat in de genoemde getij-inversierug. Maaiveldhoogtes (figuur 6-3)
in het gebied variëren van enkele decimeters tot een meter boven NAP op de inversierug in het
noorden (van west naar oost oplopend), rond een halve meter onder NAP in het gebied tussen de
Westerdijk en de Enumatilster Matsloot, overwegend NAP - 0,5 m tot NAP - 1,5 m in het
zuidoosten (Pasop) en overwegend NAP - 1,5 tot ruim NAP - 2 m in het zuidwesten (’t Kret).
Delen van de inversierug zijn afgegraven met het oog op kleiwinning. Bodemkundig bestaat dit
gebied uit kalkarme kleigronden met periodiek hoge grondwaterstanden (poldervaaggronden)
(figuur 6-4). Aan weerszijden van de bedijkte zeearm van de Oude Riet bestaat de bodem uit
drechtvaaggronden, klei-afzettingen van 40 tot 80 cm dikte op veen. Het gebied ten zuiden van
de Oude Riet is voor de bedijking van de zeearm hoger opgeslibd dan het gebied ten noorden
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ervan. In dit gebied zijn op het AHN nog diverse oude getijdekreken te herkennen. Uit boorstaten
in het DINO-loket blijkt dat onder een zware kleilaag ook hier tot twee meter veen aanwezig is
(Van der Mei, 2016). Ten zuiden van dit gebied ligt een ontgonnen veenvlakte waarin over een
groot oppervlak petgaten hebben gelegen. Deze zijn later aangemaakt tot landbouwgrond. De
bodem bestaat hier uit waardveengronden op veenmosveen, in het zuiden overgaand in
koopveengronden op veenmosveen . Waardveengronden zijn veengronden met een dun kleidek
van maximaal 40 cm, koopveengronden hebben een tot 50 cm dikke veraarde toplaag van kleiig
veen of venige klei. In het uiterste zuiden gaat de bodem via waardveengronden op zand
ondieper dan 120 cm over in zandbodems met een dun kleidek van 15-40 cm dikte
(veldpodzolbodems).

Figuur 6-3 Hoogtekaart

Waterhuishouding
Deelgebied Matsloot maakt deel uit van meerdere peilvakgebieden (figuur 6-5). Hier wordt
overwegend een zomer- en winterpeil van -0,93 m NAP gehanteerd, waarbij het oostelijke deel in
open verbinding staat met de boezem terwijl in de westelijke helft het peil wordt gereguleerd.
Ter hoogte van de inversierug bevinden zich enkele peilgebieden waar een lager peil wordt
gehandhaafd: peilgebied Zuiderland (vast peil van NAP -1,9 m, peilgebied De Vries (NAP - 2,35 m),
peilgebied Dijkstreek (NAP - 1,4 m) en peilgebied Fanerinlaat (zomerpeil NAP - 1,31 m NAP,
winterpeil NAP - 0,93 m). In het deelgebied Pasop vormt de Traansterweg een scheiding van
peilgebieden. Het laaggelegen, west-oost verkavelde gebied aan de westzijde hiervan is
overwegend deel van peilgebied Tolberterpetten met een zomer- en winterpeil van NAP - 3 m, in
de natuurpercelen van Staatsbosbeheer ligt dit net iets hoger (zomer- en winterpeil NAP - 2,55
tot -2,6 m). Het Pasop-gebied ten oosten van de Traansterweg maakt in zijn totaliteit deel uit van
een groot peilvak behorend bij het bemalingsgebied van Lettelbert. Hierbij wordt een zomerpeil
gehandhaafd van NAP - 1,7 m en een winterpeil van NAP - 1,9 m NAP.
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Op de Stiboka-kaart is voor het grootste deel van Matsloot grondwatertrap III aangegeven. Ter
plaatse van het afgegraven petgatengebied in Pasop zijn grondwatertrap II en III aangegeven. De
veldpodzolbodems in het uiterste zuidoosten van het gebied (Pasop) hebben de aanduiding
grondwatertrap VI.

Figuur 6-4 Bodemkaart
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Figuur 6-5 Overzicht peilgebieden

6.3

Natuur- en landschapswaarden
Deelgebied Matsloot vormde in het verleden een belangrijk weidevogelgebied. Pot en Blaauw
(2011) wijzen erop dat vanaf 1985 er sprake is van een afname van de weidevogelpopulatie. In de
huidige situatie is de weidevogelstand duidelijk afgenomen, maar alle soorten zijn nog wel
aanwezig in het gebied. De percelen worden op basis van de vegetatie voornamelijk ingedeeld bij
matig soortenrijke overstromingsgraslanden (Van der Goes & Groot, 2011).
Het deelgebied Pasop bestaat voor het grootste deel uit matig soortenrijke
overstromingsgraslanden, raaigrasweiden en witbolgraslanden (Van der Goes & Groot, 2011). In
de westelijke graslandpercelen komt Pitrus veelvuldig voor, waarschijnlijk als gevolg van
verzuring en een laag slootpeil, waardoor grondwaterfluctuaties in de percelen op kunnen
treden. Aan de oostzijde zijn nog rietlanden en elzenbroekbossen aanwezig. Deze zijn in het
algemeen van een matige kwaliteit. De rietlanden zijn voor het grootste deel verruigd en worden
niet gemaaid. Het elzenbroekbos is veelal enigszins verdroogd. In de sloten komen diverse
soorten voor die duiden op de aanwezigheid van kwel, zoals Grote boterbloem, Holpijp en
Snavelzegge. Enkele sloten aan de westzijde van dit deelgebied zijn zelfs geheel dichtgegroeid
met Grote boterbloem. Op een enkel plek komen Krabbenscheer, en de hiervan afhankelijke
libellensoort Groene glazenmaker, voor (Arcadis, 2016). Een viertal relatief recent gegraven
petgaten wijst de voorkomende vegetatie op de toestroom van basenhoudend kwelwater.

6.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
De percelen in eigendom van Staatsbosbeheer ten noorden van de Enumatilster Matsloot
hebben de aanduiding vochtig weidevogelgrasland (N13.01). Dit geldt ook voor het uiterste
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noordoosten van het deelgebied Pasop. De graslandpercelen ter hoogte van ’t Kret hebben op de
ambitiekaart de aanduiding kruiden- en faunarijk grasland (N12.02), het bestaande bos alhier
heeft de ambitie hoog- en laagveenbos (N14.02).
Ten zuiden van de Enumatilster Matsloot geldt met name de ambitie kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02). Het petgatengebied rondom Pasop omvat de ambities hoog- en laagveenbos
(N14.02), zoete plas (N04.02) en moeras (N05.01), alsmede enkele hakhoutbosjes (L01.11) als
landschapswaarde. Het bestaande boezemland direct ten zuiden van de Enumatilster Matsloot
heeft de aanduidingen moeras (N05.01). De aangrenzende percelen hebben de aanduiding
vochtig hooiland (N10.02).
KRW
De centraal door het gebied lopende Enumatilster Matsloot is onderdeel van het KRWwaterlichaam Matsloot. Het waterschap is voornemens om in de periode 2016-2021 in dit
waterlichaam tenminste 5 kilometer oevers natuurlijk in te richten (KRW). Dit draagt bij aan het
verbeteren van het doorzicht, waardoor de omstandigheden voor waterplanten verbeteren. De
ruimte hiervoor is echter beperkt vanwege de veelal tweezijdige begrenzing van de vaarten door
kades, wegen of paden. Een deel van deze oevers zou daarom gerealiseerd kunnen worden langs
NNN gebieden (Van der Hoorn et al., 2014). Daarnaast worden maatregelen genomen om de
uitspoeling van nutriënten vanaf landbouwpercelen te verminderen, wordt ingezet op een
extensiever onderhoud van de wateren zodat oever- en waterplanten zich beter kunnen
ontwikkelen en worden vismigratieknelpunten aangepakt.

6.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
Deelgebied Matsloot was vroeger rijk aan weidevogels. Om het gebied weer aantrekkelijk te
maken voor weidevogels zal een specifiek beheer gevoerd worden dat gericht is op weidevogels,
zowel wat betreft het graslandbeheer als het waterbeheer. Langs een deel van de vaart Matsloot
wordt boezemland gerealiseerd.
Het deelgebied Pasop is opgenomen op de TOP-lijst verdroging. Hydrologische maatregelen zijn
noodzakelijk om de verdroging te verminderen. Door Terwisscha & Rus is in 2012 een
hydrologische inrichtingsplan opgesteld om de verdroging op te heffen. Onderdeel hiervan is
realisatie van een waterinlaat vanuit de Matsloot. Via petgaten en sloten wordt dit water
verdeeld over het gebied. De peilen worden gereguleerd via een regelwerk aan de zuidoostzijde.
Voorgesteld is om het zomerpeil (leggerpeil) te verhogen naar NAP – 1,50 m (20 cm verhoging).
Tevens wordt voorgesteld om dit peil (vooralsnog) ook in te stellen als het nieuwe winterpeil.
Hoewel het huidige legger-winterpeil op NAP – 1,90 m staat, is gebleken dat de huidige
praktijkpeilen in het gebied hoger liggen, zodat de verhoging van het winterpeil (veel) minder is
dan 40 cm. Bij dit peil voldoen de (grond)waterstanden aan de gewenste natuurdoelen. De
waterstanden in de petgaten zakken bij dit peil in de zomer uit tot ca. 60 a 70 cm onder maaiveld.
De drooglegging van de graslanden loopt uiteen in de zomer van plas-dras in het noordoosten, 40
tot 60 cm in het westen en 60 tot 80 cm in het noordoosten, zodat diverse graslandentypen
ontstaan. Om nieuwe verlandingsstadia op gang te brengen worden enkele nieuwe petgaten
gegraven. Langs de Matsloot wordt een brede strook omgevormd tot boezemland. De kade
wordt daarvoor teruggelegd. De strook wordt ingericht als moerasstrook met jaarrond
waterstanden rond het maaiveld. Dit past, in combinatie met de aanleg van nieuwe en bestaande
petgaten bij de functie van het gebied als ecologische stapsteen voor moerassoorten. Bij de
Mensumaweg wordt een faunavoorziening gerealiseerd ten behoeve van uitwisseling van
soorten met het plangebied Bakkerom-De Dijken; Bij de weg Pasop komt een faunapassage voor
de verbinding richting De Drie Polders.
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Op basis van de schetssessie met de omgeving is voor het gehele gebied een basisschets
ontwikkeld. Voor het deelgebied Matsloot is tevens een alternatief ontwikkeld. Door de
werkgroep is voor het deelgebied Pasop een variant op de basisschets geformuleerd.
Basisschets: Matsloot en Pasop
De basisschets is weergegeven in figuur 6-6. De inrichting voor het deelgebied Matsloot richt
zich op het creëren van weidevogelgraslanden door middel van een gericht beheer. Daarbij
wordt de huidige hydrologische situatie gehandhaafd. Dit betekent dat de oostelijke helft in
open verbinding staat met de boezem, maar de westelijke helft niet. In het deelgebied Pasop
wordt water ingelaten en de peilen opgezet om de verdroging terug te dringen. Tevens
worden enkele nieuwe petgaten gegraven. Aan beide zijden van de vaart Matsloot wordt
boezemland aangelegd door de kade terug te leggen. Het boezemland wordt ingericht als
moeraszone. Hiermee wordt invulling gegeven aan de waterkwaliteitsdoelen langs de
Matsloot.

Figuur 6-6 Basisschets met daarop de door de werkgroep uitgewerkte invulling van het boezemland

Alternatief 1: deelgebied Matsloot geheel voor de boezem
Dit alternatief betreft alleen voor het deelgebied Matsloot een aanpassing t.o.v. de
basisschets. De sloten in de westelijke helft van dit deelgebied krijgen daarbij een open
verbinding met de boezem. Waterstandfluctuaties in de boezem werken daarmee ook door in
het slootpeil in het plangebied. In de oostelijke helft van dit deelgebied is dit reeds het geval.
Tevens worden de sloten verruimd (figuur 6-7).
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Figuur 6-7 Schets alternatief 1 Matsloot geheel voor de boezem

Variant 1: Verwijderen tarra-grond in deelgebied Pasop
Enkele agrarische percelen in het deelgebied Pasop zijn in het verleden opgehoogd met tarragrond afkomstig van de Suikerunie. In deze variant wordt deze zware kleigrond verwijderd
(figuur 6-8), zodat het maaiveld verlaagd wordt naar het oorspronkelijke niveau.

Figuur 6-8 Basisschets met variant opgebrachte tarra-grond verwijderen (arcering)

Blad 63 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

6.6

Beoordelingsmatrix
Plangebied Matsloot-Pasop kan worden onderverdeeld in twee deelgebieden, ten noorden en
zuiden van de Matsloot. De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse
beoordeeld op de doelen van het project en aanpalende beleidsaspecten. De inrichting van beide
deelgebieden kan los van elkaar worden uitgevoerd. Daarom is voor elk deelgebied een matrix
opgesteld. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een toelichting gegeven op deze
afweging:
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Matsloot
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Pasop
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
2

Resultaat
Basisschets
0,3

Resultaat
Alternatief 1
0,6

0,1

1

1

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0,1

-

-

-

-

0,1

0

0

0

0

0,4

0,7

1

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
2

Resultaat
Basisschets
0,6

0,1

2

0,2

0,1

2

0,2

0,1

-

-

0,1

1

0,1

1

1,1
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Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied
Natuurwaarden
In het deelgebied ten noorden van de Matsloot wordt bij beide alternatieven gestreefd naar een
verbetering van de weidevogelstand. Hoge grondwaterstanden en inundatie van percelen in het
voorjaar is gunstig voor de weidevogelstand. Bij alternatief 1 wordt het gehele noordelijk
plangebied verbonden met de boezem. Dit betekent dat de waterpeilen in de sloten fluctueren
met de boezem. Het reguliere waterpeil is -0,93 m NAP. De boezem fluctueert met meerdere
decimeters, met name naar boven. Dit gebeurt meerdere malen per jaar, met name in de
winterperiode en vroege voorjaar (bron: data boezemstanden Matsloot periode 20?? t/m 2016;
waterschap Noorderzijlvest). Dit is gunstig voor de weidevogels, doordat daarmee plas-dras
situaties ontstaan en lokaal delen geïnundeerd worden. Dergelijke waterplassen zijn plaatsen in
het landschap waar grote aantallen weidevogels zich verzamelen. In het broedseizoen fluctueert
de boezem in het algemeen veel minder, en zijn de pieken ook minder hoog. Overstroming van
nesten komt daarom hooguit incidenteel voor. De positieve effecten van met de boezem
fluctuerende waterpeilen in het gebied in het vroege voorjaar wegen daarom ruimschoots op
tegen het risico van inundatie van nesten. Alternatief 1 heeft daarom de score 2 gekregen, terwijl
bij de basisschets, waarbij peilfluctuaties in de sloten ontbreken en daarmee de positieve
effecten van inundatie voor weidevogels, de score 1 heeft gekregen.
In het deelgebied Pasop wordt boezemland gecreëerd. De hoeveelheid boezemland wordt
daarmee uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt een aantal nieuwe petgaten
aangelegd. Daarmee worden nieuwe verlandingsreeksen op gang gebracht, zodat jonge
successiestadia (die nu ontbreken) toegevoegd worden aan de natuurwaarden van dit
deelgebied. Met de variant wordt door verwijdering van de opgebrachte tarra-grond bovendien
een goede uitgangssituatie voor ontwikkeling van soortenrijke graslanden gecreëerd. Door een
combinatie van waterinlaat vanuit de Matsloot, een maatwerkaanvoersysteem en
afvoermogelijkheid kan het zomerpeil in Pasop (TOP-gebied) beter gehandhaafd worden.
Daardoor wordt de verdroging van de petgaten opgeheven en tevens is dit gunstig voor de
kwaliteit van de graslanden. Ook voor de bebouwing kan een hoger zomerpeil gunstig zijn. Bij de
schetssessies kwam vanuit de bewoners naar voren dat er goed naar de peilen gekeken moet
worden. Een te laag peil kan leiden tot verzakkingen van huizen. Vanwege de verbetering van de
natuurwaarden in de Pasop, uitbreiding van het oppervlakte boezemland en het op gang brengen
van nieuwe verlandingsreeksen de natuurwaarden een score 2 gekregen.
KRW-doelen
Aanleg van een brede moeraszone (boezemland) langs de Matsloot geeft invulling aan de KRWopgave voor dit waterlichaam om natuurvriendelijke oevers te realiseren in combinatie met het
NNN. Deze maatregel is belangrijk voor het behalen van de KRW-doelen voor dit waterlichaam.
Aan de noordzijde van de Matsloot kan slechts over een beperkte lengte een moeraszone
gecreëerd worden. Voor het grootste deel is er aan noordzijde verder onvoldoende ruimte,
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vanwege een weg/pad over de kade. Voor beide alternatieven aan de noordzijde is daarom de
score 1 gegeven. Ten zuiden van de Matsloot kan een grote oppervlakte boezemland worden
gecreëerd door terugleggen van de kade. Voor het deelgebied Pasop is daarom de score 2
gegeven.
Deltaprogramma zoet water
Voor het deelgebied aan de noordzijde wordt niet meer water vastgehouden. Beide alternatieven
voor het deelgebied Matsloot hebben daarom de score 0 gekregen. In het deelgebied Pasop
wordt neerslag beter vastgehouden in het gebied en wordt verdroging tegengegaan. Dit draagt
bij aan de aanvulling van het grondwater. Omdat het een groot gebied betreft is de score 2
gegeven.
NBW wateroverlast
Er is geen NBW opgave voor dit gebied. Door de realisatie van boezemland wordt de boezem
vergroot, en daarmee de bergingscapaciteit.
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
In het deelgebied Matsloot verandert in landschappelijk opzicht weinig. De openheid van het
gebied blijft gehandhaafd. Beide alternatieven zijn daarom beoordeeld met de score 0. In het
deelgebied Pasop wordt de huidige structuurvariatie, met een afwisseling van open graslanden,
jonge verlandingsstadie en oude, grotendeels dichtgegroeide petgaten met broekbossen,
versterkt. Omdat dit aansluit bij de bestaande kwaliteiten van Pasop is de score 1 gegeven.
Overige aspecten
• Recreatie: Bij de schetssessie is een voorstel ingebracht om een fietspad te realiseren
langs ’t Kret, over de vaart Matsloot heen, richting de Traansterweg. De route volgt
daarbij deels een bestaande weg en een toegangsweg. Dit fietspad kan dan een
onderdeel worden van de fietsroute ‘zoute bagel’. Afgewogen moet worden wat de
impact is van een dergelijk fietspad op de doelstelling weidevogels in het deelgebied
Matsloot. Vanuit de projectgroep is voorgesteld om het fietspad aan de zuidzijde van de
Matsloot te realiseren zodat weidevogels minder verstoord worden, en vanuit daar een
verbinding te maken met de Traansterweg.
• De beleefbaarheid van het gebied kan worden vergroot door de realisatie van
eenvoudige voorzieningen langs de buitenrand van het gebied, zoals een bankje of
rustplaats voor fietsers en wandelaars. Het gebied is goed te overzien vanaf de wegen
langs de randen van het gebied. Recreatieve voorzieningen in het gebied zijn daarom
niet nodig.
• Landbouw: Zowel bij de alternatieven als de variant is voor de meeste graslanden
mogelijk dat agrariërs bijdragen aan het beheer.
• Bebouwing: Bij verdere uitwerking van de plannen moeten de hydrologische effecten in
relatie tot de huidige bebouwing onderzocht worden. Dit speelt met name voor de
bebouwing in/nabij het deelgebied Pasop en de bebouwing langs ’t Kret.

6.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om te kiezen voor alternatief 1 voor deelgebied Matsloot en in te stemmen
met de basisschets voor deelgebied Pasop, in combinatie met de variant met het ontgraven van
de opgebrachte tarra-grond, omdat:
• Alternatief 1 biedt meer mogelijkheden voor de weidevogels. Het is een van de weinige
gebieden binnen het ZWK waar dit mogelijk is.
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•
•

Door de opgebrachte grond te verwijderen aan de zuidzijde van de Matsloot komen er
kansen voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden.
Het boezemland langs de Matsloot levert een belangrijke bijdrage aan de KRW- en
natuurdoelen.

Bij de verdere uitwerking van het plan moet nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de
drooglegging van de huizen van ’t Kret.
Bij de schetssessie is een wens naar voren gekomen voor een fietspad. Deze wens wordt
nader beschouwd bij de verdere uitwerking van het plan.

Figuur 6-9 Schets verbeelding voorkeursalternatief

6.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het streefbeeld te realiseren is het noodzakelijk om een aantal nieuwe watergangen te
graven en bestaande watergangen aan te passen. Vanuit de vaart Matsloot zal een nieuwe inlaat
worden gerealiseerd voor het deelgebied Pasop (figuur 6-10); voor de uitlaat zal een regelbare
stuw worden geplaatst. Er zal een aantal nieuwe petgaten worden gegraven. De bestaande kade
ten zuiden van de vaart Matsloot zal grotendeels worden verplaatst ten behoeve van de
realisatie van boezemland. Dit boezemland zal worden ontgraven om de gewenste plas-dras
omstandigheden te creëren. De opgebrachte tarra-grond wordt ontgraven. De vrijkomende
grond kan waarschijnlijk gebruikt worden bij de aanleg van de nieuwe kade.
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De duikers in het westelijke helft van deelgebied Matsloot worden zo aangepast dat
peilveranderingen in de boezem doorwerken in het peil in de sloten. Tevens is het waarschijnlijk
noodzakelijk om de bebouwing rondom te voorzien van kades om inundatie bij extreme
weersomstandigheden te voorkomen.
Bij de Mensumaweg en de weg Pasop zal een passage door middel van een faunaduiker worden
gerealiseerd.

Figuur 6-10 Principeschets hydrologische maatregelen in het oostelijke deel van Pasop (Terwisscha & Rus, 2012)

De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 252.000,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Matsloot;
• ca. € 684.400,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Pasop.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

6.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de verdere uitwerking van het inrichtingsplan tot een gedetailleerd ontwerp is
het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen:
• Onderzoek naar de wijze waarop de sloten in het westelijke deel van deelgebied
Matsloot in open verbinding komen te staan met de boezem, zonder dat daarmee de
drooglegging van de woningen in het gebied, specifiek voor ‘t Kret, verslechterd en
tevens de afwatering van deze hiervan gewaarborgd blijft.
• Effecten van de voorgenomen hydrologische maatregelen op de omgeving onderzoeken
en zo nodig mitigerende/compenserende maatregelen nemen;
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•

•
•

Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Haalbaarheid van een recreatief fietspad door het gebied, met passage van de
Enumatilster Matsloot. Specifieke toetsing verstorende invloed op weidevogels.
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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7

Leekstermeergebied en Midwolde

7.1

Historie
Het plangebied Leekstermeer en Midwolde is gelegen in de provincie Groningen tussen
Tolbert/Leek en het Leekstermeer. De huidige verkavelingsstructuur van het gebied weerspiegeld
in belangrijke mate de ontginningsgeschiedenis (figuur 7-1). Waarschijnlijk dateren de eerste
ontginningen door de mens al uit de 11e of 12e eeuw; de oudste delen van de kerk van
Midwolde dateren uit de 13e eeuw. De eerste bewoners vestigden zich op de hogere ruggen en
namen van daaruit het omringende land in gebruik. Daarbij hoorde het recht van opstrek: een
boer mocht het stuk grond voor en achter zijn boerderij gebruiken binnen bepaalde grenzen. Zo
kreeg iedereen een gelijkwaardig stuk land met alle voorkomende grondsoorten. Deze manier
van verdeling van de grond leidde tot het bijzondere verkavelingspatroon van opstrekkende
percelen. Zeker op de hogere delen is dit karakteristieke verkavelingspatroon nog goed
herkenbaar dankzij de accentuering door de houtsingels.

Figuur 7-1 Begrenzing plangebied

Omstreeks 1525 is de borg Nienoord gesticht, met als doel grootschalige vervening van het
gebied. In ca. 1560 is het Leekster Hoofddiep gegraven om de venen te ontwateren en de turf af
te voeren. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw is er ook veen gewonnen via de
baggermethode, waarmee ook laag gelegen, niet ontwaterde venen konden worden gedolven.
Vrijkomende gronden werden omgevormd tot landbouwgrond. In de tweede wereldoorlog is er
nog lokaal wat gebaggerd. Op die wijze zijn dan ook de Lettelberterpetten ontstaan.
In de huidige situatie is een groot deel van het gebied in gebruik als agrarisch grasland. Centraal
in het gebied heeft het Groninger Landschap een aaneengesloten blok in bezit. Ook zijn percelen
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in bezit van Staatsbosbeheer en de gemeente Leek. Daarnaast wordt op een aantal percelen aan
particulier natuurbeheer gedaan. Dit zijn voormalige landbouwpercelen die permanent zijn
omgevormd naar natuur.
Ten zuiden van de Molenwijk liggen enkele natuurontwikkelingspercelen. Het aangrenzende
landgoed Nienoord bestaat uit een parklandschap met loofbossen, met daarbinnen diverse
recreatieve functies (o.a. museum, pretpark, aangespannen rijden, fiets- en wandelpaden).

Figuur 7-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1910 (rechts)

7.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
Het gebied waarin het Leekstermeer ligt betreft een pleistocene laagte tussen verschillende
pleistocene hoogtes. Het plangebied omvat de hogere gronden rondom Midwolde (figuur 7-3).
Vanaf daar helt het gebied geleidelijk af in zuidoostelijke richting, naar het Leekstermeer.
Oorspronkelijk was het gehele gebied bedekt met keileem, later is een deel weg geërodeerd.
Onder invloed van stijgende grondwaterstanden heeft zich in het verleden in de laagte een dik
veenpakket gevormd. In de Middeleeuwen kwam het gebied onder mariene invloed te staan:
vanuit de Lauwerszee vonden in de 11e en 12e eeuw overstromingen plaats en werd in een groot
gebied rond het Leekstermeer een kleilaag(je) afgezet.
Op de bodemkaart wordt het veen omschreven als waardveengronden op rietzeggeveen,
zeggeveen en broekveen, of waardveengronden op zand beginnend ondieper dan 1,20 m
(figuur 7-4). Hieruit blijkt dat het veen in het verleden is ontstaan op voedselrijke bodems. In het
oosten van het plangebied en rondom het Leekstermeer is de veenlaag grotendeels verwijderd.
De bodem hier bestaat uit podzolgronden met een moerige toplaag. De hoog gelegen gronden in
het noordwesten bestaan uit zandgronden, met op geringe diepte keileem. In het tussenliggende
gebied bestaat de bodem uit zandgronden, maar is de keileem niet meer aanwezig. In het
noordoosten en westen van het plangebied zijn gronden te vinden met een 50 tot 80 cm dikke,
humushoudende deklaag met daaronder lemig, fijn zand. Deze gronden zijn ontstaan als gevolg
van menselijke activiteit in het gebied. Boeren bemeste deze gronden met strooisel van hei, bos
en mest waardoor een humeuze toplaag is ontstaan.
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Figuur 7-3 Hoogtekaart

Figuur 7-4 Bodemkaart
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Waterhuishouding
Binnen het plangebied zijn een achttal peilgebieden aanwezig met ieder een eigen streefpeil en
afvoerregime. De gehele polder wordt bemalen; het gebied ten noorden van het plangebied
watert af in noordelijke richting.
Peilgebied Nienoord is het grootste peilgebied, met een zomerpeil van NAP – 1,60 m en een
winterpeil van NAP – 1,80 m. Dit peilvak watert via een gemaaltje af naar de watergang
Molenwijk. Deze is onderdeel van de boezem. De peilgebieden aan de noord-, zuid- en oostzijde
wateren af op het peilgebied Nienoord. De peilen van deze peilgebieden variëren van NAP – 0,17
m op de hoge gronden in het noordwesten tot NAP – 2,00 m voor een onderbemaling aan de
oostzijde van het plangebied. Enkele natuurontwikkelingspercelen van Staatsbosbeheer, ten
zuiden van de Molenwijk, worden op een relatief hoog peil van NAP – 1,25 gehouden.
Binnen het onderzoeksgebied is uitsluitend lokale kwel te verwachten. Dit betreft over het
algemeen zuur (regen)water dat stagneert op de keileem of potklei en in Polder Nienoord op
kwelt. Lokale kwel zal worden afgevangen door de sloten en komt niet tot in de wortelzone.
In droge periodes kan water vanuit de boezem worden ingelaten via een inlaat aan de
zuidoostzijde. De waterkwaliteit van het Leekstermeer is naar verwachting representatief voor
het inlaatwater. In het KRW-document voor het Leekstermeer (Van Hoorn et al., 2014) is
vastgesteld dat de waterkwaliteit onvoldoende is. Het water is te voedselrijk vanwege hoge
concentratie aan stikstof, en in mindere mate door de concentratie aan fosfaat. Daarnaast is er
sprake van een gering doorzicht (Van Hoorn et al., 2014). Dit is het gevolg van veel zwevend stof
in de waterkolom, wat wordt veroorzaakt door een hoge mate van turbulentie als gevolg van
windwerking en scheepvaart.

Figuur 7-5 Overzicht peilgebieden
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7.3

Natuur en landschapswaarden
Het plangebied bestaat grotendeels uit kruidenrijke graslanden van voedselrijke tot matig
voedselrijk groeiplaatsen. Daarbij is er sprake van een zonering die samen lijkt te hangen met de
hoogteligging. De percelen direct grenzend aan de bebouwingsas van Lettelbert, ten noorden van
het plangebied, hebben een hogere productiviteit, waarbij hoog opgaande soorten als
Glanshaver en Grote vossestaart veelvuldig voorkomende soorten zijn. In de lager gelegen
graslanden in het plangebied is de grasvegetatie beduidend lager. Witbol en Kruipende
boterbloem komen dan veelvuldig in de vegetatie voor. Ten zuiden van de Molenwijk liggen en
drietal percelen met een slenkstructuur. Deze percelen van Staatsbosbeeer, ten zuiden van de
Molenwijk, zijn vrij recent ingericht waarbij een slenkstructuur is aangebracht. In deze drie
percelen is Pitrus in hoge mate dominant, wat wijst op enigszure bodems met sterk fluctuerende
waterstanden. Deze percelen worden momenteel begraasd met schapen.
Vroeger was het een goed weidevogelgebied, maar de aantallen zijn de laatste jaren
teruggelopen (bron: verslag bijeenkomst TBO’s omgeving Leekstermeer, 15 sept. 2014). Dit
wordt deels geweten aan de beslotenheid van het gebied; mogelijk dat ook verdroging van de
percelen een rol speelt. De graslanden worden wel gebruikt door foeragerende ganzen.
De noordwestelijke helft van het plangebied heeft een besloten karakter door de bomensingels.
Voornamelijk bestaan deze uit elzen langs een sloot. Ten noorden van de weg Tolbert –
Midwolde is er ook sprake van enige bijmenging met Es en Eik. De kwaliteit van de singels wisselt
sterk. De meeste zijn smal, met een beperkte ondergroei van braam. Bij een aantal singels
ontbreekt ondergroei geheel, en zijn de bomen hoog opgesnoeid. Bij Pasop heeft
Staatsbosbeheer een aantal percelen met singels in bezit. Deze singels hebben door hun opbouw
van brede singels met een afwisselende struweelgroei een grote meerwaarde voor de fauna
(vogels, zoogdieren, vleermuizen, vlinders). In het open graslandgebied aan de oostzijde
veengebied ligt een bosje van eiken, meidoorn, maar ook deels bestaande uit elzen. In dit
bosgebied ligt een natte laagte (met Grote egelskop). In de parkbossen op het landgoed
Nienoord komen enkele bijzondere plantensoorten voor, zoals Daslook en Bosanemoon.
Langs het Leekstermeer en Lettelberterdiep komen een aantal moerassen en natte graslanden
voor. De moerassen hebben voornamelijk betrekking op rietvegetaties, afgewisseld met elzen- en
wilgenbroekbos. De natte graslanden worden sterk gedomineerd door Pitrus. Op enkele plaatsen
nabij het Leekstermeer zijn kwel-indicerende soorten aangetroffen, zoals Holpijp en Waterviolier.
Deze locaties betreffen sloten die in contact staan met boezemwater vanuit het Lettelberterdiep
(via kanaalkwel, of waterinlaat). Dit bevestigt het beeld dat er geen regionale kwel in het gebied
optreedt.
De fietspaden in dit deel van het plangebied liggen hoog in het gebied (oude dijkjes). Langs de
dijkjes zijn met name hoog opgaande grassen aanwezig. Echter, lokaal zijn ook soorten van
mesotrofe bodems aangetroffen zoals Zwarte zegge en Kamgras.
Ten oosten van het plangebied ligt het natuurgebied Lettelberterpetten. Deze petgaten zijn
ontstaan door verveningsactiviteiten uit WOII. Deze petgaten stonden in het verleden in
verbinding met het Leekstermeer. Via krabbenscheervelden en rietvelden heeft zich hier de
successie naar laagveenbos voltrokken. Het gebied is nu te typeren als voedselrijk elzenbroekbos.
Het broekbos wordt afgewisseld met soortenrijke hooilandjes met Draadzegge, Snavelzegge,
Waterdrieblad, Veenreukgras en Wateraardbei. Vroeger kwamen basenrijke
verlandingsvegetaties voor, maar deze zijn verdwenen. Oorzaak hiervoor zal het wegvallen zijn
van de vroegere overstroming met basisch water vanuit het Leekstermeer. In dit gebied komen

Blad 75 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

diverse zeldzame diersoorten voor, waaronder de Waterspitsmuis, Zeggekorfslak en Groene
glazenmaker (Arcadis 2016).

7.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
Op de provinciale ambitiekaart voor het Natuur Netwerk Nederland (Natuurbeheerplankaart
2017) zijn de graslanden merendeels aangeduid als kruiden- en faunarijk grasland (N12.02),
echter ook met de mogelijkheid om percelen te ontwikkelen tot vochtig hooiland (N10.02) of
wintergastenweide voor watervogels (N13.02). Percelen grenzend aan het Leekstermeer hebben
de aanduiding hoog- en laagveenbos (N14.02) of moeras (N05.01). De singels in het noordwesten
van het plangebied zijn aangeduid als landschapselement Elzensingels (L01.03).
Enkele percelen hebben nog de aanduiding vochtig weidevogelgrasland (N13.01). Het plangebied
is echter niet opgenomen als kerngebied voor weidevogels. Daarmee is de aanduiding van
weidevogelgrasland inmiddels achterhaald (zie rapport ZWK breed). De omgeving van het
plangebied is vanuit het ANLB begrensd als leefgebied Droge dooradering en Natte dooradering.
Natura 2000
Een klein deel van het plangebied is begrensd als Natura 2000-gebied Leekstermeer (figuur 7-6).
Het Leekstermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied met als doelstelling behoud omvang en
kwaliteit leefgebied van een drietal broedvogels van moerasgebieden: Porseleinhoen,
Kwartelkoning en Rietzanger. Daarnaast is het gebied van belang als slaapplaats en
foerageergebied voor Brandgans, Kolgans en Smient. Deze soorten foerageren op de graslanden
in de omgeving van het Leekstermeer, waaronder de graslanden in het plangebied Nienoord.
Als complementair doel is de Zeggekorfslak benoemd. Deze komt verspreid in het gebied voor in
moerassen en broekbossen met zeggenvegetaties. N.B. De complementaire doelen voor de
N2000-gebieden zijn inmiddels komen te vervallen.

Figuur 7-6 Begrenzing Natura 2000-gebied Leekstermeer
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KRW
Het Leekstermeer is tevens aangewezen als KRW-waterlichaam. Dit waterlichaam scoort matig
op de KRW-maatlat, onder andere als gevolg van een te hoge nutriëntenlast (met name fosfaat)
en veel opwerveling van slib als gevolg van windwerking (Van Hoorn, 2014). Vanuit de KRWsystematiek zijn voor de periode 2016-2021 voornamelijk maatregelen voorzien om de emissie
van nutriënten vanuit landbouw, natuur en RWZI te verminderen. Voor de periode 2016-2021
zijn op dit moment geen specifieke inrichtingsmaatregelen voorzien.
NBW opgave
Waterschap Noorderzijlvest heeft onderzocht welke gebieden niet aan de normen voor regionale
wateroverlast voldoen. De resultaten zijn beschreven in de notitie ‘Beoordeling knelpunten
watersysteem NBW-cluster’ (TAUW, 30 oktober 2015). Er zijn in de polder enkele knelpunten
aanwezig. Dit betreffen met name laag gelegen graslanden in het middendeel van de polder die
inunderen bij hevige regenval in korte tijd (T=10 situatie). Een agrarisch perceel aan de zuidzijde
van het plangebied, langs de boezem, heeft last van natschade door een geringe drooglegging.
Om te voldoen aan de NBW normen kan worden volstaan met perceelsgerichte maatregelen,
zoals maaiveldsverhoging, extra perceelsdrainage, vergroting polderberging met ca. 2 ha of
acceptatie door aangepast beheertype.

7.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
In het plangebied Leekstermeer zijn nog veel elementen van de ontginningsgeschiedenis terug te
vinden in het landschap. Het huidige verkavelingpatroon voert nog terug tot in de
Middeleeuwen. De bebouwing is vrijwel geheel geclusterd op de hogere zandruggen. De
hoogteligging en bodemsoort hebben nog steeds een sterke relatie met landgebruik en vroegere
landschapinrichting. Ook in de soortensamenstelling en productiviteit van de graslanden wordt
dit weerspiegeld. Voor het plangebied richt de ontwikkeling zich op het versterken van het
huidige karakter van het gebied, met overgangen van een besloten singelgebied op de hogere
ruggen, via graslanden op de flanken naar boezemlanden en broekbossen langs het
Leekstermeer. De historische percelering, die in het gebied goed bewaard is gebleven, vormt
daarbij het uitgangspunt.
Een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van de botanische waarden van de graslanden
vormen te ver wegzakkende grondwaterstanden in de zomer, met name op de veengronden. In
de voorjaarsituatie is er wel over een redelijke oppervlakte sprake van inundatie tot
waterstanden tot dicht onder maaiveld. Hogere waterstanden in de zomer zijn noodzakelijk om
soortenrijke vochtige hooilanden te kunnen ontwikkelen. Daarvoor moeten in grotere
aaneengesloten eenheden de waterpeilen opgezet kunnen worden.
Het gebied grenst aan Landgoed Nienoord, dat diverse recreatieve functies vervult. In de
aangrenzende zone worden recreatieve voorzieningen toegevoegd, terwijl de verder weg gelegen
delen recreatieluw blijven.
Op basis van de schetssessie met de omgeving is voor het Leekstermeer een basisschets voor de
inrichting van het gebied opgesteld. Daarbij zijn twee varianten benoemd. Door de werkgroep is
een alternatief voor de basisschets opgesteld.

Basisschets: Versterken graslanden
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De basisschets is weergegeven in figuur 7-7. In de basisschets wordt het hoogteverschil
binnen het plangebied benadrukt door het onderscheid in soortensamenstelling en
productiviteit tussen de graslanden op de hoge en lage delen te vergroten. De laag gelegen
graslanden worden vernat, door de waterpeilen in de zomer op te zetten, zodat deze zich
ontwikkelen tot vochtige hooilanden. De graslanden op de hogere delen worden ontwikkeld
tot kruiden- en faunarijke graslanden. Het onderscheid tussen de hoog en laag gelegen
graslanden wordt zo versterkt.
Als varianten op deze basisschets zijn een aantal extra maatregelen voorgesteld voor
specifieke percelen. Variant 1 betreft percelen ten zuiden van Lettelbert. Voorgesteld is om
slootoevers te verruimen, zodat er meer ruimte ontstaat voor soortenrijke oeverbegroeiingen
(figuur 7-8). Variant 2 betreft het vergroten van het oppervlakte en beleefbaar maken van het
boezemlanden rond het Leekstermeer (figuur 7-9). Percelen ten zuiden van de Molenwijk
worden ingericht als grasland met sloten met rietoevers.

Figuur 7-7 Basisschets
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Figuur 7-8 Schets variant verruimen sloten met rietoevers

Figuur 7-9 Schets variant uitbreiden en beleefbaar maken boezemland
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Alternatief 1: Brede oeverzones graslanden en uitbreiding boezemland
Dit alternatief combineert de beide varianten op de basisschets tot een alternatieve
inrichtingsschets (figuur 7-10). Dit houdt in dat ook hierbij in de lager gelegen graslanden het
peil in de zomer opgezet wordt. De sloten worden daarbij op grote schaal voorzien van een
brede oeverzone. Daarnaast wordt extra boezemland gerealiseerd door hoge delen van de
boezemlanden langs het Leeksterhoofddiep te ontgraven. Ook de percelen ten zuiden van de
Molenwijk worden ingericht als boezemland, door deze delen te verbinden met het
Leeksterhoofddiep. Hier zullen dan op kleine schaal het landschap en natuurwaarden van de
Onlanden tot ontwikkeling komen. Door middel van recreatieve voorzieningen kan dit
gedeelte, in tegenstelling tot de Onlanden, ontsloten worden voor recreanten.

Figuur 7-10 Schets alternatief 1 brede oeverzones graslanden en uitbreiding boezemland
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7.6

Beoordelingsmatrix
De alternatieven zijn door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:
Leekstermeer
Hoofddoelen
Waterberging
NNN
Landschappelijke
context
Bijdrage aan KRW
doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet
water doelen
Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast
(Nationaal
Bestuursakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten
Totaal

Weging
0,3
0,3

Score
Basisschets
1

Score
Alternatief 1
2

Resultaat
Basisschets
0,3

Resultaat
Alternatief 1
0,6

0,1

0

0

0

0

0,1

1

1

0,1

0,1

0,1

2

2

0,2

0,2

0,1

1

2

0,1

0,2

0,7

1,1

1

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Agrarisch gebruik van de percelen is in grote delen tot op heden relatief extensief geweest. Het
belangrijkste knelpunt voor de ontwikkeling van de graslanden vormen de wegzakkende
grondwaterstanden in de zomer. Met de herinrichting kunnen de waterpeilen in een groot
aaneengesloten gebied opgezet worden. Daarbij kan ingespeeld worden op de hoogteligging van
het gebied. Zo zullen de percelen in het centrale, laag gelegen gebied wat natter worden dan de
oostelijke percelen langs het Lettelberterdiep. De potenties van het gebied voor ontwikkeling van
soortenrijke graslanden zijn daarbij groot. In de matrix heeft de basisschets score 1 gekregen.
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Bij alternatief 1 worden de sloten met oeverzones verruimd. Dit biedt extra ruimte aan planten
van zeer natte standplaatsen en vergroot de biodiversiteit van de graslanden. In alternatief 1 kan
langs de noordzijde van het Leeksterhoofddiep (variant schetssessie) het boezemland
geoptimaliseerd worden door inundatie vanuit de boezem te verbeteren. Door deze zone op
verschillende dieptes af te graven kan een afwisseling van rietoevers, moeras en vochtige
hooilanden ontwikkeld worden. Het perceel aan de zuidzijde van de Molenwijk komt voor de
boezem te liggen. Hier zal ontwikkeling van rietland en moeras plaats vinden. Voor de fauna
hebben dergelijke delen een belangrijke meerwaarde, zoals voor moerasvogels. Dit draagt direct
bij aan de Natura 2000-doelen van het Leekstermeer. Ook andere soorten die hier voorkomen,
zoals otter, bever en diverse soorten libellen en dagvlinders profiteren hiervan. In de matrix heeft
alternatief 1 daarom de score 2 gekregen.
KRW-doelen
Vanuit de KRW-systematiek zijn voor de periode 2016-2021 voornamelijk maatregelen voorzien
om de emissies van nutriënten vanuit verschillende bronnen naar het Leekstermeer te
verminderen. Er zijn geen specifieke inrichtingsmaatregelen voorzien. Dit aspect heeft daarom de
score 0 gekregen.
Deltaprogramma zoet water
In de basisschets worden in een deel van het gebied de waterpeilen licht verhoogd. Daarom heeft
de basisschets de score 1 gekregen. In alternatief 1 worden daarnaast de sloten verruimd en de
oppervlakte boezemland vergroot. Dit draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de
aanvulling van het grondwater. Daarom heeft alternatief 1 de score 1 gekregen.
NBW wateroverlast
In de omgeving van het Leekstermeer zijn op enkele locaties knelpunten gesignaleerd vanuit de
NBW-opgave. Het betref een aantal landbouwpercelen ten noorden van het plangebied, waarbij
de drooglegging in de winter tijdelijk minder is dan < 25 cm onder maaiveld. Dit wordt gezien als
een knelpunt voor landbouwkundig gebruik. Tegelijkertijd met de herinrichting van het
natuurgebied kunnen maatregelen worden genomen om de waterhuishoudkundige knelpunten
voor de landbouw op te lossen. Daarom is voor de basisschets en alternatief 1 de score 2
toegekend.
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
Het Leekstermeer betreft een oud cultuurlandschap waarvan het verkavelingspatroon terugvoert
tot in de middeleeuwen. Bodemsoort en hoogteligging hebben een sterke relatie met
landgebruik en landschapsinrichting. Ook de productiviteit van de graslanden en
soortensamenstelling volgt deze contouren. Met de voorgenomen herinrichting worden dit
aspect van het landschap versterkt. Door het verbreden van de sloten wordt dit aspect in
alternatief 1 meer versterkt. Daarom krijgt de basisschets de score 1 en alternatief 1 de score 2.
Beoordeling variant
Met de voorgestelde variant worden de natte graslandpercelen ingericht met brede sloten met
rietkragen. Vanuit de natuurwaarden van het plangebied heeft dit geen meerwaarde. Deze
percelen zijn nu grotendeels begroeid met pitrus en de potenties voor ontwikkeling van
botanisch waardevolle graslanden zijn gering. De rietkragen zullen mogelijk waardevol zijn voor
broedvogels, maar deze vogels zullen ook bij omvorming naar boezemland hun plek vinden. Ook
vanuit landschapswaarden is er geen meerwaarde in het open houden van deze percelen in de
vorm van natte graslanden. Beoordeeld is daarom dat deze variant geen meerwaarde heeft.
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Overige aspecten:
• Recreatie: In de schetssessies zijn verschillende wensen naar voren gebracht, zoals een
verbinding over de A7 bij het Letterberterdiep en bij de Pasop, een brug over het
Leeksterhoofddiep als verbinding met de Onlanden, een uitbreiding van de fiets- en
wandelroutes en een kanoverbinding naar het kerkje van Midwolde.
• Fietsroute+: Dit is een utilitair fietspad. Het is geen onderdeel van de opgave voor de
Gebiedscommissie. De uitkomsten van de schetssessie zijn ingebracht bij de
projectgroep fietsroute+.
• Landbouw: Een bijdrage in het beheer van het gebied door agrariërs is mogelijk, met
name bij de hoger gelegen graslanden in het gebied. Voor de laaggelegen percelen zijn
waarschijnlijk machines nodig die geschikt zijn voor gronden met een geringe
draagkracht.

7.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om te kiezen voor alternatief 1, op basis van de volgende aspecten:
• De natuurwaarden in het gebied worden zo optimaal ontwikkeld;
• Het verkavelingspatroon wordt versterkt
Er zijn bij de schetssessie verschillende recreatieve wensen naar voren gebracht. Deze
wensen worden nader beschouwd.

7.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het streefbeeld te realiseren is het noodzakelijk om de waterafvoer van de
landbouwpercelen ten noorden van het plangebied om te leiden. Daarvoor moet een aantal
(hoofd)watergangen worden aangepast (figuur 7-11). Daarnaast is het noodzakelijk om de
oeverzones van de sloten te vergraven. Een nieuwe stuw moet worden geplaatst om de
waterstanden te kunnen reguleren.
Boezemland langs het Lettelberthoofddiep moet worden verlaagd door ontgraven of afplaggen
van de toplaag, zodat deze delen bij fluctuerende waterstanden van de boezem weer inunderen.
Om de percelen ten zuiden van de Molenwijk om te vormen tot boezemland is het noodzakelijk
om middels een duiker een open verbinding met het Lettelberterdiep te realiseren. Lokaal moet
een nieuwe kade worden aangelegd.
Ten behoeve van recreatieve voorzieningen is er de wens om een aantal nieuwe (fiets)paden en
bruggen aan te leggen.
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Figuur 7-11 Principeschets aanpassingen waterhuishouding

De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 742.700,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Leekstermeer.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

7.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van het inrichtingsplan tot een gedetailleerd ontwerp is het
noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
•
•
•

•

•

Analyse van de historische situatie van het plangebied op de aspecten singelelementen,
percelering en reliëf, veranderingen daarin in de tijd, met keuze voor een
referentiesituatie;
Onderzoek naar de wijze waarop de afwatering van de landbouwpercelen in of grenzend
aan het gebied geoptimaliseerd kan worden;
Gedetailleerde uitwerking van de hydrologische maatregelen (met name
peilaanpassingen), waarbij gelijktijdig effecten van de voorgenomen hydrologische
maatregelen op de omgeving meegenomen worden. Zo nodig worden
mitigerende/compenserende maatregelen genomen.
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Analyse van de historische situatie van het plangebied op de aspecten singelelementen,
percelering en reliëf, veranderingen daarin in de tijd, met keuze voor een
referentiesituatie;

Blad 84 van 107

8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier
projectnummer 0408309.00
27 juni 2017 revisie 00
Prolander

•

Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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8

Coendersborg

8.1

Historie
Landgoed Coendersborg ligt tussen Marum en Nuis in de gemeente Marum (figuur 8-1). Het
landgoed strekt zich uit tussen de Nieuweweg in het noorden en de Jonkersvaart in het zuiden.
De in neo-classicistische stijl opgetrokken Coendersborg werd in 1831 gebouwd op de plaats van
de laatmiddeleeuwse Fossemaheerd. De borg en de bijbehorende historische buitenplaats van 74
hectare werd in 1956 aangekocht door de stichting Het Groninger Landschap en wordt tot op de
dag van vandaag hierdoor beheerd. Het borgterrein betreft een archeologisch monument en
staat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) geregistreerd onder 7215 (zie ook
waarneming 39789). De borg ligt aan het Malijksepad, een middeleeuwse ontginningsas. Tot het
einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw concentreerde de bebouwing zich langs dit pad. In
de periode daarna verschoof dit naar de noordelijker gelegen Nieuweweg.
Het noordelijke deel van het landgoed is in de middeleeuwen ontgonnen, het zuidelijke deel
vormde tot in de eerste helft van de 19e eeuw een onontgonnen veengebied (figuur 8-2 ). Na
aanleg van de Jonkersvaart werd dit gebied vanaf het einde van de 18e eeuw in ontginning
genomen. Voor de afvoer van turf werd in het tweede kwart van de 19e eeuw een veenwijk
gegraven, die ook nu nog van zuid naar noord door een deel van het gebied loopt.

Figuur 8-1 Begrenzing plangebied
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Figuur 8-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1930 (rechts)

8.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
Het plangebied strekt zich uit tussen de hoge, geïsoleerde glaciale rug van Nuis in het noorden
(ruim +4 m NAP) en een dekzandkop op de uitlopers van het Drents Plateau in het zuiden
(maximaal +6 m NAP) (figuur 8-3). Daartussen bevindt zich een relatief laaggelegen gebied (+1 à
1,5 m NAP).
De bodem bestaat in het overgrote deel van het plangebied uit hydropodzolgronden (figuur 8-4).
Dit zijn zandgronden die in het verleden permanent of periodiek met water verzadigd waren als
gevolg van inundatie of hoge grondwaterstanden. In meerderheid betreft het laarpodzolgronden
van leemarm tot lemig fijn zand, met een zeer hoog humusgehalte. In het lage centrale deel van
het plangebied komen moerige podzolgronden voor met een humushoudend zanddek en een
moerige tussenlaag van 15 tot 40 cm restveen. De hooggelegen uitlopers van het Drents Plateau
in het zuidelijke deel van het plangebied bestaan uit veldpodzolgronden. Ter hoogte van de borg
en de boerderijen aan weerszijden hiervan bevinden zich beekeerdgronden van lemig fijn zand.
Beekeerdgronden vormen zich bij een fluctuerende grondwaterstand. Ter hoogte van het
fragment natte heide in het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich nog een minimale
oppervlakte onontgonnen veen. In het grootste gedeelte van het plangebied bevindt zich keileem
of potklei (minimaal 20 cm dik) op 40-120 cm beneden maaiveld. Dit leidt tot het optreden van
schijngrondwaterspiegels.
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Figuur 8-3 Hoogtekaart

Figuur 8-4 Bodemkaart
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Waterhuishouding
Het plangebied watert af in noordelijke richting, richting het Dwarsdiep (figuur 8-5). Het
oppervlaktepeil is het laagst in de noordelijke helft van het plangebied. Het operationele
winterpeil ligt hier op NAP + 0,48 m en het zomerpeil op NAP + 0,68 m. In het bosgedeelte ten
zuiden van de agrarische percelen loopt dit peil op naar NAP +1,46 m (zomer- en winterpeil). Het
peil nabij de Jonkersvaart is NAP + 2,3 m. De peilen in de omringende landbouwgebieden zijn
over het algemeen vergelijkbaar. Vanuit de Jonkersvaart moet water ingelaten worden op de
oude veenwijk om deze op peil te kunnen houden. Deze veenwijk ligt hoger dan de
landbouwpercelen en de meeste gronden in het aangrenzende bos. Via deze wijk worden een
aantal landbouwpercelen in, maar ook buiten het plangebied, gevoed. In het bos- en heidegebied
bevindt zich een uitgebreid slotenstelsel (rabatten), dat echter niet meer functioneel is. Er vindt
geen rechtstreekse voeding plaats van deze rabatten vanuit de veenwijk. Hooguit is er nog sprake
van ondergrondse waterstromen via deze rabatten.
Grondwaterstandgegevens uit het plangebied zijn niet voorhanden. In de omgeving zijn alleen
peilbuisgegevens uit het verleden (met name periode 1979-1987) beschikbaar (Dinoloket).
Volgens deze metingen staan de grondwaterstanden in de winter hooguit enkele decimeters
onder maaiveld, terwijl in de zomer de peilen zo’n 1 tot 1,5 meter onder maaiveld wegzakken. Op
de Stiboka-kaart heeft het grootste deel van het plangebied grondwatertrap V. Ter plaatse van
het laaggelegen, centrale deel van het plangebied is sprake van grondwatertrap III, in het
hooggelegen zuidelijke deel trap VI.
In de Jonkersvaart tussen Leek en Coendersborch bevindt zich een meetpunt voor de
waterkwaliteit. Dit water bevat met zomergemiddelde waarden van 3 tot 4 mg N/l hoge gehaltes
stikstof. De fosfaatgehaltes zijn met zomergemiddelde waarden van 0,2 tot 0,25 mg P/l redelijk.
Ter vergelijking, vanuit de KRW geldt als waterkwaliteitsnorm voor de Jonkersvaart een
zomergemiddeld gehalte van < 3 mg N/l totaal-stikstof en < 0,3 mg P/l voor totaal-fosfaat.
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Figuur 8-5 Overzicht peilgebieden

8.3

Natuur- en landschapswaarden
Het landgoed bestaat uit een afwisseling van loof- en naaldbos, heideveldjes en halfopen
agrarisch gebied, bestaand uit door houtsingels omzoomde, veelal langgerekte, smalle kavels met
bloemrijk grasland. Een aanzienlijk deel van het huidige NNN-terrein betreft momenteel nog
intensief beheerde agrarische graslandpercelen, die nog moeten worden omgevormd naar
natuur. In dit afwisselende gebied vinden veel soorten een biotoop (www.groningerlandschap.nl/
erfgoed/borgen/coendersborch en raadpleging Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF). Het
landgoed biedt broedgelegenheid aan diverse vogels, waaronder Appelvink, Bos- en Kerkuil,
Gekraagde roodstaart, Kleine bonte specht, Groene specht, Fluiter, Roek, Blauwe reiger,
Wielewaal, Havik, Houtsnip en Bonte vliegenvanger. In de grachten rondom de borg en de sloten
van het landgoed komt de IJsvogel voor. Er zijn rond de 60 soorten paddenstoelen in kaart
gebracht. Rondom de borg staan diverse soorten stinsenplanten, waaronder Daslook, Kleine
sneeuwroem en Winterakoniet. Voorts staan op het landgoed soorten als Schedegeelster, Kleine
leeuwenklauw en Dalkruid en in de kleinschalige heideterreintjes in het zuidelijke deel van het
plangebied Bochtige smele, Veenpluis, Eenarig wollegras, Gewone dophei, Zwarte zegge en
Pilzegge. Eekhoorn en Ree komen veelvuldig voor, alsmede de Boommarter. Daarnaast maken
diverse soorten vleermuizen gebruik van het gebied, waaronder naast algemene soorten als
Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger ook de Gewone grootoorvleermuis en
Baardvleermuis
Het Groninger Landschap vormt het productiebos van het landgoed om naar natuurbos. De natte
heide in het zuidelijke deel van het landgoed wordt gefaseerd gemaaid. Hier wordt gestreefd
naar behoud en uitbreiding van het aanwezige veenmosveen. Houtsingels worden behouden en
gericht onderhouden. Vanaf het landgoed is door polder Oude Riet een ecologische verbinding
naar het Dwarsdiep in het noorden aangelegd: deze maakt net als het landgoed deel uit van het
Natuurnetwerk Nederland. De verbinding bestaat uit een sloot met een verbrede natte
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oeverzone en is gericht op soorten als de Ringslang, Rugstreeppad en Waterspitsmuis. In deze
verbindingszone zijn inmiddels Gevlekte orchis en Grote ratelaar waargenomen. Een
rechtstreekse verbinding met landgoed Coendersborg ontbreekt vooralsnog echter.

8.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
Op de provinciale ambitiekaart voor het Natuur Netwerk Nederland (Natuurbeheerplankaart
2017) zijn de bossen benoemd als beheertype dennen-, eiken- en beukenbos (N15.02). Het
gebied direct rondom de borg is aangeduid als park- of stinzenbos (N17.03) met aan de westzijde
een klein perceel droog hakhout (N17.02). De bloemrijke graslanden zijn benoemd als kruidenen faunarijk grasland (N12.02). De agrarische graslanden moeten nog omgevormd worden naar
natuur (N00.01), zodat hier kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) ontstaan, eventueel
afgewisseld met een aantal waterplassen (N04.02). De in de zuidelijke helft van het plangebied
gelegen heidevelden zijn aangeduid als vochtige heide (N06.04). Het hooggelegen, meest
zuidelijke heideterreintje heeft de aanduiding droge heide (N07.01). Daarnaast zijn er diverse
landschapselementen aanwezig in het gebied, zoals een poel in het noorden van het plangebied
(L01.01) en diverse lanen en houtsingels (L01.07 en L01.02). De omgeving van het plangebied is
vanuit het ANLB begrensd als leefgebied Droge dooradering en Natte dooradering.

8.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
Voor de Coendersborg ligt de nadruk op het behouden van het historische karakter van het
plangebied. De inrichting is gericht op herstel van het landschap zoals dit er aan het begin van de
20e eeuw uitzag. De maatregelen betreffen vooral herstel van diverse landschapselementen en
omvorming van de agrarische percelen tot natuurlijke graslanden. De bodemopbouw op deze
percelen is nog grotendeels intact waardoor de potenties voor natuurontwikkeling goed zijn.
Vooral in het zuidelijke deel van het plangebied zijn de natuurwaarden afgenomen als gevolg van
verdroging. Met name in het natte heidegedeelte is dit zichtbaar. Pijpenstrootje is dominant
aanwezig, en karakteristieke flora en fauna van heide op veen ontbreken grotendeels (bron:
beheerevaluatie Coendersborg). De voorjaarswaterstand voldoet, maar in de zomer en nazomer
is er sprake van sterke verdroging. Dit heeft vooral een nadelig effect op de aanwezige
veenmossen. Door de kleine oppervlakte van de heide en de geïsoleerde ligging is het lastig de
verdroging van het gebied tegen te gaan.
Daarnaast past de inlaat van voedselrijk water vanuit de Jonkersvaart op de veenwijk niet bij het
karakter van het gebied. Om dit op te lossen zal gebiedseigen water beter vast gehouden worden
en zal een alternatieve aanvoerroute worden gerealiseerd voor de agrarische percelen die
gevoed worden met dit water. Daarnaast ontbreekt nog een klein deel van de ecologische
verbindingszone die de Coendersborg verbindt met het Dwarsdiep.
Door de werkgroep is een basisschets opgesteld voor het gebied (Figuur 8-6). Er zijn geen
alternatieve schetsen opgesteld. Wel is een variant benoemd op deze basisschets. Omdat het
verschil met de basisschets beperkt is, is deze variant niet apart beoordeeld in de matrix.
Basisschets: Landschapsherstel
Bij deze schets wordt het houtsingellandschap versterkt door aanplant van nieuwe singels.
Aangetaste singels worden versterkt door opvullen van gaten in de beplanting en inhalen van
achterstallig onderhoud. De agrarische percelen worden omgevormd tot natuurlijke
graslanden. Daarnaast zal de inlaat van water op de veenwijk vanuit de Jonkersvaart in de
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zomer worden beëindigd. Ten behoeve van de voeding van de landbouwgronden buiten het
plangebied zal gebruik worden gemaakt van een alternatieve aanvoerroute via bestaande
sloten. De graslanden en natte heide in de zuidelijke helft van het plangebied worden vernat
door gebiedseigen water beter vast te houden. Daarnaast moet nog een klein deel van de
ecologische verbindingszone die de Coendersborg verbindt met het Dwarsdiep worden
gerealiseerd.
Variant:
Als variant op bovenstaande inrichtingsschets zal de waterinlaat op de veenwijk gehandhaafd
blijven.

Figuur 8-6 Basisschets
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8.6

Beoordelingsmatrix Coendersborg
Het alternatief is door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:
Coendersborg
Hoofddoelen
Waterberging
NNN doelen

Weging
0,3
0,3

Landschappelijke context
bijdrage aan KRW doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet water
doelen
Bijdrage aan NBW-opgave
wateroverlast (Nationaal
Bestuurakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten

Score
Basisschets
0
2

Resultaat
Basisschets
0
0,6

0,1

-

-

0,1

1

0,1

0,1

-

-

0,1

2

0,2

totaal

1

0,9

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing

Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Herstel van de landschapselementen draagt bij aan een grotere diversiteit aan planten en dieren
van het singellandschap. Er komen meer poelen en houtsingels, die beter op elkaar aansluiten.
De gelaagde opbouw van de singels (kruidlaag, struweellaag, boomlaag) wordt hersteld waardoor
er meer schuil- en broedgelegenheid is en er meer voedsel te vinden is. Vogels, vleermuizen,
insecten, amfibieën en kleine zoogdieren als Wezel en Hermelijn profiteren hiervan. Het
verschralen van de graslanden draagt bij aan de diversiteit van het gebied. Op grond van deze
argumenten is de score 2 gegeven.
Nader onderzoek is nodig naar de effecten op het heideterrein en peilveranderingen in de
Veenwijk. Dit in samenhang met het verminderen van de wateraanvoer, met name in de zomer.
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KRW-doelen
Omdat het plangebied geen onderdeel is van een KRW-waterlichaam en ook niet in open
verbinding daarmee staat, draagt de inrichting niet bij aan de KRW-doelen.
Deltaprogramma zoet water
De inrichting voorziet in het beter vasthouden van water in de centraal gelegen graslanden als
deze omgevormd worden naar natuurlijke graslanden. Dit effect is beoordeeld als licht positief,
en heeft daarom score 1 gekregen.
NBW wateroverlast
Deze omgeving is niet meegenomen in het onderzoek naar wateroverlast van Tauw (2016).
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
De herinrichting voorziet in het versterken van de singelstructuren, het verjongen van de
laanstructuren en het behoud van borg en stinsenbossen. Door uit productie nemen en
vervolgens verschraling van de graslanden zullen deze weer het beeld weergeven van de
historische situatie. Dit versterkt de diversiteit van het gebied en draagt bij aan het historische
karakter van het gebied. Daarom is score 2 gegeven.
Overige aspecten
• Recreatie: De Coendersborg en omgeving hebben een belangrijke historische en
toeristische functie. Er zijn verschillende wandelpaden.
• Landbouw: een bijdrage in het natuurbeheer van de graslanden door agrariërs is
mogelijk.
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8.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om in te stemmen met de basisschets en de effecten van de stopzetting van
de wateraanvoer in de zomer op het heideterrein te laten onderzoeken, omdat:
• Het landschapsherstel bijdraagt aan de vergroting van de natuurwaarden en aan de
beleving van het historische karakter van het gebied.
Onderzoek moet uitwijzen wat de effecten zijn op het heideterrein en of het stopzetten of
verminderen van de waterinlaat een goede maatregel is voor het gebied van de Coendersborg als
geheel.

8.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het beeld vanuit de basisschets te realiseren moeten nieuwe singels worden aangeplant,
bestaande singels worden hersteld en een aantal nieuwe poelen worden gegraven. Ten behoeve
van de afronding van de ecologische verbindingszone moet ter breedte van 1 perceel nog een
sloottalud voorzien worden van een circa 10 meter brede oeverzone. Dit deel wordt vervolgens
afgeschermd van aangrenzende landbouwperceel door aanplant van een houtsingel. De
waterinlaat naar de agrarische graslanden, die nu via de veenwijk loopt, kan verzorgd worden via
een omleidingsroute (figuur 8-7).
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Figuur 8-7 Principeschets omleidingsroute waterinlaat (NB zoekgebied noordelijker, nog aanpassen)

De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 235.700,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Coendersborg.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

8.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van voorliggende globaal plan tot een gedetailleerd
inrichtingsplan is het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
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•

•
•

•

•

•

•

Analyse van de historische situatie van het plangebied op de aspecten singelelementen,
percelering en reliëf van de percelen, veranderingen daarin in de tijd, met keuze voor
een referentiesituatie;
Analyse van de kwaliteit van de huidige singelstructuren binnen het plangebied en
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering;
Onderzoek naar de effecten van het beëindigen of beperken van de waterinlaat op de
waterpeilen en waterkwaliteit van de veenwijk en sloten in het gebied, en de gevolgen
voor de grondwaterpeilen van het zuidelijk bosgebied en de graslandpercelen.
Gedetailleerde uitwerking van de hydrologische maatregelen (met name
peilaanpassingen), waarbij gelijktijdig effecten van de voorgenomen hydrologische
maatregelen op de omgeving meegenomen worden. Zo nodig worden
mitigerende/compenserende maatregelen genomen.
Plaatsen van een aantal peilbuizen en peilschalen in het plangebied en omgeving om de
huidige hydrologische situatie vast te leggen (0-meting startend ruim voor uitvoering) en
veranderingen daarin onder invloed van de ingrepen in beeld brengen gedurende een
periode van enkele jaren na uitvoering;
Ecohydrologisch onderzoek naar de vochtige heide, inclusief opnemen bodemprofielen
(dikte veenpakket, diepte keileem), grondwateranalyse om laterale indringing water
vanuit veenwijk in beeld te brengen en de invloed van waterstanden in de veenwijk op
de mate van wegzijging te bepalen en mogelijkheden om deze heidekern te vernatten;
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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9

Steenhuis

9.1

Historie
Deelgebied Steenhuis ligt ten zuiden van Niebert in de gemeente Marum (figuur 9-1), circa 1,5
km ten oosten van deelgebied Coendersborg. De Carolieweg in het zuiden van het deelgebied
vormt een 15e-eeuwse leidijk. De Iwemaborg of het Iwema-steenhuis is het enige gebouw in de
provincie Groningen waarbij de oude vorm van een middeleeuws (14e/15e eeuw) steenhuis
bewaard is gebleven (Formsma, Luitjens-Dijkveld & Pathuis, 1987). Ten oosten van het
Iwemasteenhuis staat de boerderij Bouwsemaheerd. Het steenhuis en de boerderij vormen een
archeologisch monument (AMK-terrein 6960). Net als deelgebied Coendersborg ligt het Iwemasteenhuis aan de middeleeuwse ontginngingsas van het Malijkse pad, vanaf Niebert ’t Pad
geheten. Eveneens overeenkomstig met Coendersborg vormde het zuidelijke deel van deelgebied
Steenhuis tot in de eerste helft van de 19e eeuw een onontgonnen veengebied (figuur 9-2), dat
daarna vanuit de Jonkersvaart in ontginning is genomen (zie §3.1). Een groot gedeelte van
Steenhuis is in eigendom van en beheer bij stichting Het Groninger Landschap; tevens zijn diverse
percelen in particulier eigendom.

Figuur 9-1 Begrenzing plangebied
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Figuur 9-2 Historische situatie rond 1850 (links) en 1930 (rechts)

9.2

Landschappelijke positie
Hoogteligging en bodemopbouw
Steenhuis strekt zich uit tussen de glaciale rug van Niebert in het noorden (tot NAP +4 m) en de
uitlopers van het Drents Plateau in het zuiden (tot NAP + 4 m) (figuur 9-3). Daartussen bevindt
zich, net als bij Coendersborg, een relatief laaggelegen middendeel (NAP + 0,75 tot circa + 2 m).
Ter hoogte van de glaciale rug van Niebert bestaat de bodem uit gooreerdgronden en
hydropodzolgronden (figuur 9-4), bodemtypen die voorkomen in de lagere delen van het
pleistocene zandlandschap, waaronder afvoerloze laagten en lage ruggen met een relatief hoge
grondwaterstand. In het lage centrale deel van het plangebied komen moerige podzolgronden
voor met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag van 15 tot 40 cm restveen. Op
de hooggelegen uitlopers van het Drents Plateau in het zuiden van het plangebied bestaat de
ondergrond uit veldpodzolgronden. In het grootste gedeelte van het plangebied bevindt zich
keileem of potklei (minimaal 20 cm dik) op 40-120 cm beneden maaiveld. Dit leidt tot het
optreden van schijngrondwaterspiegels
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Figuur 9-3 Hoogtekaart

Figuur 9-4 Bodemkaart
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Waterhuishouding
Het plangebied is in de lengte richting opgedeeld in twee peilvakken (figuur 9-5). In het westelijke
peilvak wordt een zomerpeil gehanteerd van NAP + 0,45 m en een winterpeil van NAP + 0,25 m.
In het oostelijke peilvak is het zomerpeil NAP + 0,30 m en het winterpeil NAP + 0,1 m. In het
zuiden ligt nog een klein peilvak met een zomerpeil van NAP + 2,3 m en een winterpeil van NAP +
2,15 m.
Het gebied wordt doorsneden door een groot aantal sloten met een noord-zuid oriëntatie. Veel
sloten zijn deels dichtgegroeid en nauwelijks watervoerend (mondelinge mededeling dhr.
Oosterhuis, Groninger Landschap). In de winter is het gebied nat. Dan wordt veel regenwater
vastgehouden doordat de sloten niet echt meer functioneel zijn en omdat het keileem vrij ondiep
zit. In de zomer daarentegen is het gebied droog met ver wegzakkende grondwaterstanden. Er
wordt geen water ingelaten. De poelen in het gebied behouden ook in de zomer wel water. Op
de Stiboka-kaart heeft het overgrote deel van Steenhuis grondwatertrap V. In het laagst gelegen
deel in het noordoosten van het deelgebied is dit trap III, op het hoogste deel van het dekzand in
het zuiden trap VI. Vernatting is met de huidige natuurdoeltypen geen noodzaak.

Figuur 9-5 Overzicht peilgebieden

9.3

Natuur- en landschapswaarden
Landschappelijk bezien maakt Steenhuis deel uit van het besloten houtsingellandschap tussen
Leek en Marum. Aan de zuidzijde van het steenhuis bevindt zich een fruitboomgaard. In de
afgelopen jaren heeft stichting Groninger Landschap deze hersteld en bomen van diverse oude
hoogstam fruitrassen als Groninger Kroon, Zijden Hemdje, Winschoter Glorie, Renet Ekenstein en
het Kaneelzoetje aangeplant. In de tuin bevindt zich de grootste rode beuk van Groningen met
een omtrek van 6 m en een geschatte ouderdom van 250 jaar. In deze tuin groeien eveneens
diverse soorten stinsenplanten, waaronder Boerenkrokus, Bostulp, Gewone vogelmelk,
Holwortel, Italiaanse aronskelk, Kraailook, Lenteklokje, (Glanzend) sneeuwklokje en
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Winterakoniet. Rondom het steenhuis heeft Landschapsbeheer in de afgelopen jaren diverse
elzensingels hersteld. Hieronder heeft zich een kruiden- en struiklaag ontwikkeld die op zijn beurt
weer diverse soorten insecten en zangvogels aantrekt.

9.4

Beleidsopgaven
Natuurdoelen
Op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan worden het Iwema-steenhuis en de
Bouwsemaheerd aangeduid als een park- of stinzenbos (N17.03). Afgezien hiervan bestaat het
deelgebied vrijwel uitsluitend uit door houtsingels gescheiden graslandpercelen. Deze zijn ten
dele in eigendom van Groninger Landschap en worden verpacht: voor deze percelen geldt het
ambitie beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Hiernaast zijn diverse percelen in
particulier bezit; deze worden gebruikt als agrarisch grasland en dienen nog te worden
omgevormd naar natuur (N00.01). In het gebied liggen twee boskavels met de ambitie dennen-,
eiken- en beukenbos (N15.02). De enkele poelen in het gebied zijn aangemerkt als
landschapselementen (L01.01), evenals enkele lanen (L01.07). Ook zijn een groot aantal
houtwallen of –singels aanwezig (L01.02).

9.5

Schetsvoorstellen en knelpuntenanalyse
Voor het Steenhuis ligt de nadruk op het behouden van het historische karakter van het
plangebied. De inrichting is gericht op herstel van het landschap zoals dit er vroeger uitzag. De
inrichting van Steenhuis betreft vooral herstel van diverse landschapselementen en omvorming
van de agrarische percelen tot natuurlijke graslanden. Vernatting van het gebied is voor
ontwikkeling van de gewenste natuurwaarden geen randvoorwaarde.
Door de werkgroep is een basisschets opgesteld voor het gebied. Er zijn geen alternatieve
schetsen opgesteld.
Basisschets: Landschapsherstel
Bij deze schets wordt het houtsingellandschap versterkt door aanplant van nieuwe singels.
Aangetaste singels worden versterkt door opvullen van gaten in de beplanting en inhalen van
achterstallig onderhoud. De oorspronkelijk percelering van het gebied wordt daarbij weer
teruggebracht, waarbij het oorspronkelijke reliëf (kruinig) van de percelen wordt benadrukt.
De agrarische percelen worden door verschralingsbeheer geleidelijk omgevormd tot
bloemrijke graslanden. Daarnaast worden enkele nieuwe poelen gegraven.
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Figuur 9-6 Basisschets
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9.6

Beoordelingsmatrix Steenhuis
Het alternatief is door middel van een multi-criteria-analyse beoordeeld op de doelen van het
project en aanpalende beleidsaspecten. In onderstaande alinea’s wordt per criterium een
toelichting gegeven op deze afweging:
Steenhuis
Hoofddoelen
Waterberging
NNN doelen

Weging
0,3
0,3

Landschappelijke context
bijdrage aan KRW doelen
Bijdrage aan
Deltaprogramma zoet water
doelen
Bijdrage aan NBW-opgave
wateroverlast (Nationaal
Bestuurakkoord water)
Behoud en herstel van
landschappelijke
kernkwaliteiten

Score
Basisschets
0
2

Resultaat
Basisschets
0
0,6

0,1

-

-

0,1

-

-

0,1

-

-

0,1

2

0,2

totaal

1

0,76

Toelichting keuzematrix

score van -2 t/m 2
2 is groot negatief/positief effect
1 is beperkt negatief/positief effect
0 is nauwelijks tot geen effect
- niet van toepassing
Waterberging
Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Dit is ook geen doelstelling voor dit gebied.
Natuurwaarden
Herstel van de landschapselementen draagt bij aan een grotere diversiteit aan planten en dieren
van het singellandschap. Een hogere dichtheid aan singels en betere aansluiting op elkaar zorgen
voor meer schuilmogelijkheden en betere vlieg- en migratieroutes door het gebied. Een meer
gelaagde opbouw van de singels (kruidlaag, struweellaag, boomlaag) en diversiteit van beplanting
(besdragers, doornstruwelen) resulteert in meer schuil- en broedgelegenheid en voedsel. Er zijn
meer kruispunten van singels, waar onder invloed van zoninstraling en beschaduwing specifieke
micro-biotopen ontstaan. Ook de aanleg van nieuwe poelen vergroot de diversiteit van het
gebied. Hiervan profiteert een groot aantal soortgroepen, zoals insecten, amfibieën, vogels
landzoogdieren en vleermuizen profiteren hiervan. Voor dit alternatief is daarom score 2
gegeven.
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KRW-doelen
Omdat het plangebied geen onderdeel is van een KRW-waterlichaam en ook niet in open
verbinding daarmee staat, draagt de inrichting daarom niet bij aan de KRW-doelen.
Deltaprogramma zoet water
Het plan voorziet niet in het beter vasthouden van water in het gebied dan in de huidige situatie
reeds gebeurt. Daarom is er hierop geen effect.
NBW wateroverlast
Deze omgeving is niet meegenomen in het onderzoek naar wateroverlast van Tauw (2016).
Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
De herinrichting voorziet in het versterken van de singelstructuren en de aanleg van nieuwe
poelen, het terugbrengen van de oorspronkelijke kleinschalige percelering en het versterken van
het oorspronkelijke reliëf dragen allen bij aan versterking van de reeds aanwezige
landschapswaarden, en geven uiting aan het historische karakter van het gebied. Daarom is score
2 gegeven.
Overige aspecten
• Recreatie: Het Steenhuis en de omgeving hebben een belangrijke historische en
toeristische functie. Er zijn verschillende wandelpaden.
• Landbouw: een bijdrage in het natuurbeheer van de graslanden door agrariërs is
mogelijk.

9.7

Voorkeursalternatief
Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies van de
Gebiedscommissie om in te stemmen met de basisschets, omdat:
• Het landschapsherstel draagt bij aan de vergroting van de natuurwaarden en aan de
beleving van het historische karakter van het gebied.

9.8

Inrichtingsmaatregelen
Om het beeld vanuit de basisschets te realiseren moeten nieuwe singels worden aangeplant,
bestaande singels worden hersteld en een aantal nieuwe poelen worden gegraven.
De bouwkosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geraamd op:
• ca. € 181.900,00 voor inrichtingsmaatregelen water en natuur Steenhuis.
De raming is opgesteld met eenheidsprijzen op basis van kengetallen met een prijspeil februari
2017 en een bandbreedte van 20%, inclusief B.T.W. 21%.

9.9

Vervolgstappen: onderzoeken en nadere detaillering
Ten behoeve van de uitwerking van voorliggende globaal plan tot een gedetailleerd
inrichtingsplan is het noodzakelijk om een aantal aspecten beter in beeld te brengen.
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•

•
•
•

Analyse van de historische situatie van het plangebied op de aspecten singelelementen,
percelering en reliëf van de percelen, veranderingen daarin in de tijd, met keuze voor
een referentiesituatie;
Analyse van de kwaliteit van de huidige singelstructuren binnen het plangebied en
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering;.
Ter plaatste van de nieuw te realiseren poelen onderzoek of diepteligging en dikte van
de keileemlaag voldoende is.
Beschouwing van de huidige recreatieve voorzieningen in het Zuidelijk Westerkwartier
en onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verbeteren of uit te breiden.
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Boezem
Kwel

Kwelintensiteit
Infiltratie /wegzijging
GHG
GVG
GLG
Kunstwerk
Maaiveldhoogte
Bodemtype
Natuurbeheertype
Potklei
KRW-waterlichaam
KRW

NNN
(regionale)
waterkering
Waakhoogte
NBW

DPZ

1

De boezem is een stelsel van waterlopen waarop het water van de lager
gelegen polders wordt uitgeslagen.
Kwel is de toestroom van grondwater naar de oppervlakte op lage
plekken in het landschap. Een aantal plantensoorten is afhankelijk van
kwel vanwege de specifieke eigenschappen van dit water (ijzer- en/of
kalkrijk)
Het volume van het grondwater dat door kwel de grond uittreedt in een
bepaalde periode.
Neerwaartse stroming van grondwater.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand. De hoogste grondwaterstand
gemeten in de winter gemeten over een periode van 8 jaar1. Treed
meestal op in de winter.
Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. De grondwaterstand in het
voorjaar gemeten over een periode van 8 jaar.
Gemiddeld laagste grondwaterstand. De laagste grondwaterstand
gemeten in de zomer gemeten over een periode van 8 jaar. Treed
meestal op in de zomer.
Een kunstwerk is een begrip in de civiele techniek, bouwkunde en de
spoor-, weg- en waterbouw. In deze rapportage betreft het
bouwwerken zoals duikers en stuwen.
Aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak
Dit is een stevige laag die in de ijstijd is neergelegd en nauwelijks water
doorlaat.
Europese Kaderrichtlijn Water. In de KRW zijn afspraken gemaakt die
ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese
landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in
evenwicht) is.
Natuurnetwerk Nederland. Het NNN is een samenhangend netwerk van
natuurgebieden in Nederland.
Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of
hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin aangebrachte werken
die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
Hoogte van een waterkering boven de stand van het te keren water
Nationaal Bestuursakkoord Water. Met het NBW akkoord hebben de
overheden vastgelegd op welke wijze, met welke middelen en langs
welk tijdspad zij gezamenlijk de grote wateropgave voor Nederland in
de 21e eeuw willen aanpakken.
Deltaprogramma Zoetwater. Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een
groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te
bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken
voor toekomstige effecten van klimaatverandering en om knelpunten

De grondwaterstand moet voor een periode van minimaal 8 jaar twee keer per maand gemeten
worden. De drie hoogste grondwaterstanden per jaar worden gebruikt voor de berekening.
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Topsoil

die er nu al zijn aan te pakken. Al deze initiatieven en maatregelen zijn
samengevat in het Advies Deltaplan Zoetwater (september 2014).
Hiermee wordt geprobeerd om via bodembeheer te kijken naar de
mogelijkheden van zuinig omgaan met water.
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Bijlage 2 Samenstelling Gebiedscommissie
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Bijlage 2 Samenstelling Gebiedscommissie
Provincie Groningen
Waterschap Noorderzijlvest
Wetterskip Fryslân
Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier
Gemeente Grootegast
Gemeente Leek
Gemeente Marum
LTO Noord afdeling Zuidelijk Westerkwartier
Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier
Staatsbosbeheer
Secretariaat: Prolander
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Bijlage 3 Legenda schetsen ZWK
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Bijlage 3 Legenda schetsen ZWK

