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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor het realiseren van nieuwe appartementen aan de Brinkstraat 15 te Vries. Om 
deze appartementen te realiseren dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 28 oktober 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Drenthe. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en toename verkeer in gebruiksfase, kan een negatief 
effect op Natura 2000-gebied als gevolg van de emissie van stikstofoxiden niet op voorhand uitgesloten 
worden. Om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  
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Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor sommige foeragerende diersoorten af. Dit leidt echter niet tot overtreding van verbodsbepalingen in 
het kader van de Wet natuurbescherming. 

Wettelijke consequenties samengevat:  
• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 

• Geen beschermde dieren doden; 

• Stikstofberekening uitvoeren; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor het realiseren van nieuwe appartementen aan de Brinkstraat 15 te Vries. Om 
deze appartementen te realiseren dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Drenthe (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan Brinkstraat 15 te Vries, gemeente Tynaarlo. Het ligt in het noordelijke deel 
van de woonkern Vries en wordt omgeven door stedelijk  gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de 
globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, verruigd grasland en erfverharding. De bebouwing 
bestaat uit een winkel, waar de bedrijfsactiviteiten al enige tijd geleden gestaakt zijn, en een woning met 
aanbouw. Alle bebouwing beschikt over bakstenen buitengevels. De winkel en de aanbouw beschikken over 
luchtspouw, de woning beschikt niet over luchtspouw. De winkel en de woning zijn gedekt met dakpannen 
en de aanbouw beschikt over een plat dak. De buitengevels van de winkel zijn met hout betimmerd en 
bestaan grotendeels uit ramen. Het verruigde grasland en de beplanting staan in het zuidelijke deel van het 
plangebied. De beplanting bestaat uit enkele loofbomen. Het plangebied grenst met de westzijde aan 
bebouwing, met de zuidzijde aan tuin en met de noord- en oostzijde aan verharding. Op onderstaande 
afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van de huidige 
situatie wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl) 

  



7 

 

HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om nieuwe appartementen in het plangebied te realiseren. Om deze appartementen 
te realiseren dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Aangenomen wordt dat alle beplanting 
verwijderd wordt. Tevens wordt aangenomen dat een deel van de bestaande erfverharding verwijderd en 
vervangen wordt en dat er nieuwe erfverharding wordt aangelegd. Tijdens het schrijven van deze rapportage 
is er geen afbeelding van het wenselijk eindbeeld beschikbaar.  
    
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Verwijderen beplanting; 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Nieuwbouw appartementen; 

• Aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
In voorliggend geval grenst het plangebied aan een gebouw, verharding en tuin. Er is geen aanleiding te 
veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze 
aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 

4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 
4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Drenthe zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Drenthe 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Drenthe. Er is door toepassing 
van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier 
kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,62 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

    
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

1,62 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden 
die tot NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 3,51 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Drentsche Aa-gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 
2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten wordt in voorliggend geval een negatief 
effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-
gebied is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe als gevolg van de bewoningen van de 
nieuwe appartementen. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en toename verkeer 
in gebruiksfase kan een negatief effect op Natura 2000-gebied als gevolg van de emissie van stikstofoxiden 
niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten leiden tot een 
toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een 
stikstofberekening uitgevoerd te worden.   
 

5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Drenthe. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en toename verkeer in gebruiksfase, kan een negatief 
effect op Natura 2000-gebied als gevolg van de emissie van stikstofoxiden niet op voorhand uitgesloten 
worden. Om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 

  

3,51 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, verruigd grasland en erfverharding. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar 
wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op 
de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 28 oktober 2021 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera 
(Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. Doorgaans hebben vogels 
geen bezet nest meer gedurende deze tijd van het jaar en de eerste zomergasten zijn al vanuit het 
broedgebied vertrokken naar de overwinteringsgebieden. 
  
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van 
het jaar. Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten 
de voortplantingsperiode. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De beplanting is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor egel en steenmarter.  
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Sommige 
vleermuizen bezetten de zomerverblijfplaatsen nog in deze tijd van het jaar, maar er zijn ook soorten die de 
zomerverblijfplaatsen verlaten hebben en vetrokken zijn naar de winterverblijfplaats, soms op ruime afstand 
van de zomerverblijfplaats. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
  
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten en veel amfibieën bezetten 
het landbiotoop in deze tijd van het jaar en zitten overdag weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. 
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.  
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de beplanting. De bebouwing is voor vogels niet toegankelijk en daardoor niet 
geschikt om een nestplaats in te bezetten. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, 
houtduif, vink, roodborst en zwartkop. Er zijn in het plangebied geen huismussen waargenomen en onder 
de onderste rij dakpannen zijn geen (oude) nesten van huismussen aangetroffen. Verder zijn in het 
plangebied geen aanwijzingen gevonden dat uilen en roofvogels er een vaste rust- of nestplaats bezetten. 
 
Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en 
een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het verwijderen van beplanting en 
bebouwen en verharden van het plangebied neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
- Bebouwen en verharden plangebied; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond. De bebouwing in het plangebied is voor 
grondgebonden zoogdieren niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een rust- en voortplantingsplaats 
in te bezetten. Een geschikte plek voor egel en steenmarter om een vaste rust- of voortplantingsplaats te 
bezetten, ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het bebouwen en 
verharden van het plangebied neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
grondgebonden zoogdieren af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
- Bebouwen en verharden plangebied;  

 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt deels over 
luchtspouw maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen of ventilatieopeningen aangetroffen 
die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Ook sluit de betimmering van de overstek 
naadloos aan op de buitengevels. Verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van 
vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, 
zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen. In het plangebied zijn geen holenbomen aanwezig. 
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, 
wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het verwijderen van beplanting neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder strooisel en bladeren en in holen en gaten in de grond. De bebouwing is 
voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een (winter)rustplaats in te bezetten. Het 
plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, 
rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van strooisel en bladeren en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen strooisel en bladeren; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels 
Als gevolg van het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest verstoord, beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is 
uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen 
van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd. Aantasting leidt niet tot 
wettelijke consequenties. 
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het verwijderen van beplanting neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af. Echter wordt er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

Geen; 
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• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling. 
De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd. Aantasting leidt niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.  
 
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
  

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt 
geen essentieel foerageergebied 
aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en 
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan 
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Drenthe. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en toename verkeer in gebruiksfase, kan een negatief 
effect op Natura 2000-gebied als gevolg van de emissie van stikstofoxiden niet op voorhand uitgesloten 
worden. Om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor sommige foeragerende diersoorten af. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties.     
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Laagland Archeologie heeft in november 2021 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Brinkstraat 15 te Vries. Het 
onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de sloop van de 
bestaande bebouwing ten behoeve van een nieuw appartementencomplex. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. Het 
bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, 
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe 
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. 

Op basis van het bureauonderzoek is er een lage verwachting voor resten uit de periode 
Laat-Paleolithicum tot en met Vroeg-Neolithicum. Voor de periode Midden-Neolithicum 
tot en met Nieuwe tijd geldt een hoge verwachting, waarbij de nadruk ligt op de periode 
Vroege Middeleeuwen tot en met Nieuwe Tijd. Het plangebied bevindt zich in de oude 
kern van Vries en in historische tijden is het gebied aangegeven als tuin. Dit maakt de 
kans op archeologische sporen en vondsten uit deze perioden hoog mits de bodem 
intact is. 

Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te 
toetsen en zo nodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van 
het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend 
booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van 
het plangebied in kaart te brengen. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem overal tot in de C-horizont is 
verstoord. De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte 
archeologische context bevat wordt daarom laag geacht. Op basis van de resultaten van 
het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het 
plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor het aspect archeologie. 

Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Tynaarlo. De 
gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer M. Huisman, 
gemeentelijk archeoloog van Tynaarlo. 

Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om 
archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een 
meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, 
www.cultureelerfgoed). 
  

Samenvatting 

http://www.cultureelerfgoed).
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande sloop van de bestaande 
bebouwing ten behoeve van nieuwe appartementen aan de Brinkstraat 15 te Vries, 
gemeente Tynaarlo (DR). Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging vereist. De 
gemeente Tynaarlo heeft een eigen archeologiebeleid. Op basis van het 
bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden om aan te 
tonen dat eventueel aanwezige archeologische waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden geschaad door de geplande bouwactiviteiten. De opdrachtgever 
beoogt met het onderzoek de gemeentelijke paraaf te krijgen voor het onderdeel 
archeologie. Aanvullende wensen zijn niet kenbaar gemaakt. 

Het plangebied betreft de Brinkstraat 15 in Vries, gemeente Tynaarlo (DR), zie 
onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. Bron: pdok.nl 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Het plangebied heeft een omvang van ca 890 m2. Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Drenthe 

Gemeente Tynaarlo 

Plaats Vries 

Beheerder/eigenaar grond  - 

Toponiem Brinkstraat 15 

Kadastrale 
perceelnummer(s)1 

4212 

Laagland Archeologie 
projectnummer 

VRBR211 

Datum conceptrapportage 4-11-2021 

Datum definitief rapport 12-11-2021 

XY-coördinaten 234677/566180 

234703/566185 

234710/566153 

234685/566147 

Kaartblad2 12B 

Oppervlakte/lengte 
Plangebied 

ca 890 m2 

Datering Neolithicum-Nieuwe Tijd 

Complextype bewoning (inclusief verdediging) 

Onderzoeksmeldingsnr 5130275100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 
verkennende fase 

Datum begin veldonderzoek 3-11-2021 

Datum eind veldonderzoek 3-11-2021 

Opdrachtgever BJZ.nu 

Goedkeuring bevoegde 
overheid 

11-11-2021 

Bevoegde overheid Gemeente 

Adviseur namens bevoegde Gemeente Tynaarlo 

 

1 kadastralekaart.com 

2 www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

http://www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm
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Het plangebied is momenteel in gebruik als winkelpand. Het terrein bevat voor zover 
bekend geen kelders of andere ondergrondse kunstwerken en er zijn geen historisch 
waardevolle bouwwerken in het plangebied aanwezig.3  

In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet bekend. De 
milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en of en zo ja wie  
de toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium evenmin bekend. 
Onderstaande afbeelding toont de huidige situatie. 

 

Afbeelding 2. Huidige situatie. Bron:pdok.nl 

De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De diepte van de geplande 
verstoring reikt vermoedelijk overwegend niet dieper dan ongeveer 100 cm –mv. 
Rioleringsbuizen kunnen dieper aangelegd worden.  

 

3 bron: gemeentelijke monumentenlijst 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

1.5 GEPLANDE VERSTORING 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase  Brinkstraat 15 te 
Vries, gemeente Tynaarlo, Drenthe 

 

9 
 

Op grond van het gemeentelijk beleid dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden. Dit beleid is vertaald in het bestemmingsplan Beheersverordening Vries 
Artikel 22 Waarde – Archeologie 2. Volgens dit artikel moet archeologisch onderzoek 
plaatsvinden wanneer een bouwwerk wordt gebouwd dat groter is dan 100 m2 en 
waarbij de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld. De omvang 
van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals die in het 
vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven. 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde 
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch 
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen 
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  
  

1.6 GEMEENTELIJK BELEID 

1.7 ONDERZOEKSDOEL 
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

Vries ligt in de archeoregio Drents Zandgebied. Het Drentse Zandgebied is 
grotendeels gevormd onder invloed van het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd 
(Saalien). Dit deel van Nederland was tijdens deze periode geheel met landijs 
bedekt. Door de druk van het ijspakket, dat honderden meters dik kon zijn, werd het 
onderliggende zand, grind en klei gemengd en tot keileem geperst. Geologisch wordt 
dit keileem gerekend tot de Formatie van Drenthe. Laagpakket van Gieten. Tijdens 
de laatste fasen van de laatste ijstijd (Weichselien) werd het keileem afgedekt door 
dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden).  

Op de gemeentelijke archeologische landschapsverwachtingskaart (Bijlage 5) ligt het 
plangebied in een zone met glooiingen van hellingafzettingen/smeltwaterheuvel, op 
de westelijke flank van een van de parallel aan elkaar lopende ruggen van de 
Hondsrug, een grote ijsstroomrug (een zogenaamde ‘megaflute’) die van ruwweg 
Coevorden in noordwestelijke richting naar stad Groningen loopt. 

Sneeuwsmeltwaterafzettingen zijn ontstaan gedurende de laatste ijstijd 
(Weichselien, 116 – 12,6 duizend jaar geleden) onder periglaciale omstandigheden. 
De bovengrond was bevroren (permafrost), waardoor oppervlaktewater in de 
zomerperiode over het oppervlak moest afvloeien. Het water voerde ontdooid 
materiaal mee over het oppervlak hellingafwaarts, waardoor gelaagde afzettingen 
ontstonden.  

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 is te zien dat het 
plangebied zich op de oostelijke (lagere) helling van de ijsstroomrug ligt. Op 
onderstaande detailopname van de AHN is te zien dat de bebouwing in het 
plangebied en meestal ook daarbuiten op opgehoogde grond is gebouwd.  

 

 

 

 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bodemkundig (Bijlage 6) is het plangebied niet gekarteerd (bebouwde kom), In de 
omgeving van Vries komen hoge zwarte enkeerdgronden, veldpodzolgronden en 
beekeerdgronden voor. 

Enkeerdgronden zijn zandgronden met een plaggendek van tenminste 50 cm dik. Dit 
plaggendek is vanaf de Late Middeleeuwen ontstaan door het periodiek opbrengen 
van met mest vermengde plaggen op de akker. Doel hiervan was de 
bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Enkeerdgronden zijn voor 
wat betreft archeologie om twee redenen relevant. De oudste enkeerdgronden zijn 
meestal ontstaan op locaties die ook vóór het in zwang komen van 
plaggenbemesting al als akker in gebruik waren. Dat waren meestal relatief 
hooggelegen, goed ontwaterde zandgronden die redelijk goed met de toenmalige 
landbouwtechnieken konden worden bewerkt. Door deze eigenschappen zijn deze 
gronden vaak al heel vroeg – soms al vanaf het midden-Neolithicum – in gebruik 
genomen als landbouwgrond. Resten van bewoning uit deze perioden wordt daarom 
vaak onder een plaggendek aangetroffen. Daarnaast fungeert het plaggendek in 
meer moderne tijden als een dikke beschermende laag, waardoor eventueel 
aanwezige resten niet of in mindere mate zijn aangetast door allerlei 
bodemingrepen. 

Veldpodzolgronden zijn gevormd in relatief laaggelegen, tamelijk vochtige gronden, 
al is het bodemtype gedurende lange tijd voldoende ontwaterd geweest om 
bodemvorming mogelijk te maken. Het zijn ietwat zure gronden, die niet zeer 
geschikt waren voor vroege vormen van akkerbouwen. Vaak zijn veldpodzolgronden 
pas vrij laat (Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd) in ontginning genomen op een 
moment dat meer geschikte bodemtypen niet meer voorhanden waren. Een 
veldpodzolgrond behoort tot de hydro-zandgronden, waarbij de inspoeling beperkt is 
als gevolg van relatief hoge grondwaterstanden. De uit- en inspoelingslagen zijn bij 
deze gronden over het algemeen slecht ontwikkeld. 
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Beekeerdgronden (pZg23) zijn zandgronden die ontstaan in gebieden met een hoog 
fluctuerende grondwaterstand. De top bestaat uit een humeuze (moerige) laag. Dit 
eerddek is ontstaan doordat de aangroei van organische stof sneller verloopt dan de 
afbraak ervan. Eronder ligt dekzand waarin zich geen of een onduidelijke podzol 
heeft ontwikkeld. In de top komen roestvlekken voor. De aanwezigheid van 
roestvlekken duidt op een (zeer) slechte ontwatering.  

Het plangebied ligt vermoedelijk in een zone met veldpodzolgronden, op of nabij de 
overgang naar enkeergronden. Voorsorterend op een beschrijving van de historische 
situatie (paragraaf 2.4) kan hier alvast worden opgemerkt dat het plangebied in 
historische tijden onderdeel vormde van de oude kern van Vries en in gebruik was 
(moes)tuin die toebehoorden aan woningen ten westen van het plangebied. Gezien 
de ligging op de periferie van de oude kern kan een moestuindek of eventueel een 
plaggendek aanwezig zijn. 

Bijlage 6 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend: 

Zaakidentificatie 3220554100 betreft twee scherven gedraaid en geglazuurd 
aardewerk daterend van de Vroeg Romeinse Tijd tot de Nieuwe tijd laat. Ook is er 
een stuk menselijk bot gevonden die wordt gedateerd in de periode Paleolithicum tot 
en met de Nieuwe Tijd. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 330 m ten 
noordoosten van het plangebied. 

Zaakidentificatie 3010675100 betreft meerdere stukken menselijk bot, grafstenen, 
sarcofagen en doodskisten die worden gedateerd in de periode Vroege Middeleeuwen 
tot de Nieuwe Tijd. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 160 m ten noordoosten 
van het plangebied. 

Zaakidentificatie 2899245100 betreft een munt die dateert uit de Late 
Middeleeuwen. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 140 m ten noordoosten van 
het plangebied. 

Zaakidentificatie 3163263100 betreft meerdere scherven, bronsfragmenten en 
bewerkt (vuur)steen daterend van de Vroege IJzertijd tot de laat Romeinse tijd. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 290 m ten westen van het plangebied. 

AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologische 
waarde en van hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-
terreinen van zeer hoog archeologisch belang).  

Het plangebied bevindt zich in het volgende AMK-terrein: 

Monumentnummer 14427 betreft de middeleeuwse kern van Vries. Onder de kern 
bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning. Dit gebied is ook aangegeven 
in Bijlage 6. 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.2 AMK-TERREINEN 
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Op de gemeentelijke landschapsverwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in 
een zone met glooiingen van hellingafzettingen/smeltwaterheuvel. Hieraan is een 
hoge verwachting gekoppeld. 

In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken 
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 6.  

Zaakidentificatie 2092265100 betreft een booronderzoek van De Steekproef uit 
2001.4 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 410 m ten noordoosten van 
het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor 
archeologische sporen uit de Middeleeuwen. Uit het veldonderzoek bleek dat het 
bodemprofiel in het westelijke en zuidelijke deel van het plangebied verstoord is. In 
het oostelijke deel was de bodem wel intact. Er zijn geen vondsten gedaan die 
duiden op de aanwezigheid van (pre-)historische nederzettingsporen of grafvelden in 
het onderzoeksgebied. Geadviseerd wordt om in de rest van het plangebied 
bodemingrepen die dieper gaan dan 40 centimeter tot een minimum te beperken. Dit 
geldt voornamelijk voor de oostelijke kant van het plangebied. 

Zaakidentificatie 2086677100 betreft een booronderzoek van De Steekproef  uit 
2003.5 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 160 m ten noordoosten van 
het plangebied. Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de kans archeologische 
sporen aanwezig was. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem veel puin bevat. Er 
zijn in drie boringen scherven aardewerk gevonden, maar deze komen allemaal uit 
de verstoorde laag. Op basis van de resultaten wordt archeologisch 
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Zaakidentificatie 3300533100 betreft een opgraving van MUG ingenieursbureau uit 
2016.6 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 100 m ten westen van het 
plangebied. Aan deze opgraving zijn een proefsleuvenonderzoek (2400526100) aan 
vooraf gegaan. Uit het vooronderzoek bleek dat er een (of meerdere) 
behoudenswaardige archeologische vindplaats(en) in het gebied aanwezig zijn. Uit 
het archeologisch onderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie in de vroege 
middeleeuwen in gebruik is geweest als erf en mogelijk ook als akker of weiland. Op 
het terrein zijn twee schuren, een perceelscheiding (sloot of greppel) en een aantal 
kuilen aangetroffen. 

Zaakidentificatie 2388361100 betreft een booronderzoek van MUG Ingenieursbureau 
uit 2012.7 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 20 m ten westen van 
het plangebied. Het doorsnijdt ook een deel van het noorden van het plangebied. Op 
basis van het bureauonderzoek geldt een hoge tot middelhoge verwachting voor het 
aantreffen van archeologische resten uit alle perioden, maar met name uit de 
middeleeuwen. Uit het booronderzoek komt naar voren dat de bodem bij de meeste 

 

4  Jelsma en Tulp 2001 

5 Tulp 2003 

6 Wit, de 2016 

7 Krol 2013 

2.3.3  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.4  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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boringen verstoord is tot in het dekzand (C-horizont). In twee boringen is onder de 
verstoorde toplaag een restant esdek aanwezig. In een van deze boringen volgt 
hieronder een podzol-B-horizont. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek  
bevelen wij bij bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 0,3 m-mv aan om 
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

Zaakidentificatie 2163683100 betreft een booronderzoek van De Steekproef uit 
2007.8 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 260 m ten zuidwesten van 
het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt dat de kans op 
archeologische waarden hoog is. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem 
grotendeels verstoord is. Een boring bevatte veel puin en moest na twee pogingen 
met de puinboor worden gestaakt. Op basis van het onderzoek concluderen wij dat 
de kans op onverstoorde archeologische grondsporen in het onderzoeksgebied gering 
is. 

Zaakidentificatie 2079857100 betreft een booronderzoek van De Steekproef uit 
2006.9 Het onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 240 m ten zuiden van het 
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek zijn sporen uit diverse perioden te 
verwachten, met name sporen uit de late ijzertijd en de Middeleeuwen. Uit het 
veldonderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont of de keileem verstoord is. 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 

Vries wordt in historische bronnen genoemd in 1139,10 maar is waarschijnlijk nog 
veel ouder. De huidige Bonifatiuskerk (circa 150 m NO van het plangebied) is tegen 
het einde van de 11e eeuw gebouwd. Waarschijnlijk was rond 750 een houten 
voorganger aanwezig, waarna nog gedurende korte tijd een andere houten kerk 
aanwezig was. Deze is spoedig daarna herbouwd in tufsteen.11  

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)12 is het plangebied en haar omgeving nog 
onbebouwd (zie onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafel) aangeduid als tuin. De tuinen behoorden toe aan het huis van 
een wever en het huis van een landbouwer. 

 

8 Tulp 2007 

9 Vissinga 2006 

10 bron: plaatsengids.nl 

11 bron: bertaltena.com 

12 bron: hisgis.nl 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is rood omlijnd. beige: bouwland, lichtgroen: weideland, donkergroen: 
tuin, paars: heide, oranje: onverharde weg. rood met grijs: bebouwing met erf. 
Bron: hisgis.nl. 

Op de topografische kaart van 1902 (zie Afbeelding 5) is het plangebied nog steeds 
onbebouwd. Ten oosten van het plangebied is een woning gebouwd.

Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1902. Bron: topotijdreis.nl. 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1929. Bron: topotijdreis.nl. 

Eind jaren 20 van de vorige eeuw is in het noordoostelijk deel van het plangebied 
een woning gebouwd (Afbeelding 6). Het pand wat momenteel in het plangebied 
staat is gebouwd in 1945.13 

 

Afbeelding 7. Uitsnede uit de topografische kaart van 1962. Bron: topotijdreis.nl. 

 

13 Bagviewer.nl 
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In de loop van de decennia neemt de bebouwing ten noorden en westen van het 
plangebied toe (Afbeelding 7). In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn ten oosten van 
het plangebied enkele gebouwen bijgebouwd (Afbeelding 8). 

 

Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1984. Bron: topotijdreis.nl. 
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Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden. 
Geomorfologisch ligt het plangebied in een zone met hellingafzettingenop een helling 
met smeltwaterafzettingen. Wat westelijker ligt een ijsstroomrug (Hondsrug). 
Bodemkundig is een veldpodzolbodem te verwachten met daarop een tuindek of 
wellicht een (dun) plaggendek. Op de gemeentelijke archeologische 
landschapsverwachtingskaart ligt het plangebied in glooiing van hellingafzettingen. 
Gezien de ligging van het plangebied op de periferie van de oude kern kan een 
moestuindek of eventueel een plaggendek aanwezig zijn. Op het AHN is te zien dat 
het plangebied zich aan de rand van een verhoging in het landschap bevindt. Deze 
verhoging bevindt zich ten zuiden van het plangebied. In de omgeving van het 
plangebied zijn archeologische resten uit de Vroege IJzertijd tot en met de Nieuwe 
Tijd bekend. Vries was waarschijnlijk in de 8e eeuw een relatief belangrijke plaats, 
aangezien het een eigen kerk kreeg. Aangenomen kan worden dat het dorp al voor 
de kerstening in de 8e eeuw bestond. Net als veel brink- en esdorpen in Drenthe is 
de historie daarmee tot in ieder geval de Vroege Middeleeuwen terug te voeren.  

In historische tijden (vanaf circa 1832) werd het terrein omschreven als tuin. Het 
plangebied bleef onbebouwd tot 1929. Toen is er een woning gebouwd. Het gebouw 
dat momenteel in het plangebied staat is gebouwd in 1945. Gebaseerd op het 
historisch onderzoek kan worden aangenomen dat de bodem in het plangebied 
grotendeels verstoord is. 

Op basis van landschappelijke criteria is er een lage verwachting voor resten uit de 
periode Laat-Paleolithicum tot en met Vroeg-Neolithicum. Resten uit deze periode 
zijn meestal op kleine dekzandkopjes nabij bronnen van vers, zoet water te vinden. 
Hiervan is bij het plangebied geen sprake. Voor de periode Midden-Neolithicum tot 
en met de Nieuwe tijd geldt een hoge verwachting, waarbij het zwaartepunt ligt op 
de periode Vroege Middeleeuwen – Nieuwe Tijd gezien de ligging in de oude kern van 
Vries.  

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de 

3CONCLUSIE EN 
VERWACHTINGSMODEL 

3.1 CONCLUSIE 

3.2 VERWACHTINGSMODEL 
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periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).14  

Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het 
maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem 
wordt hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. 
Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk neolithicum, in 
mindere mate bronstijd en ijzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk 
worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf 
ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in 
bewoningskernen al eerder). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het 
pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen 
worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend om paalkuilen, greppels en 
afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene 
ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. 

 

 

 

14 bron: Tol e.a., 2006. 
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Voor het booronderzoek niet-toegankelijke en/of verstoorde delen zijn aangegeven 
op de kaart in bijlage 3. Voor aanvang van het veldonderzoek is een Plan van 
Aanpak (PvA) opgesteld15 en gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit 
het zetten van zes verkennende boringen. Verkennend booronderzoek is een snelle 
en kostenefficiënte onderzoeksmethode om de archeologische potentie van een 
plangebied in kaart te brengen. Aangezien de specifieke bodemopbouw in het 
plangebied niet bekend is, is verkennend onderzoek in dit stadium de meest 
geschikte onderzoeksmethode.  

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 
indicatoren. Boringen 4 en 5 zijn op puin gestagneerd op diepten van respectievelijk 
20 en 70 cm –mv. Deze puinlaag kon ook met een riverside boor niet doorboord 
worden. 

De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m of ingemeten 
aan de hand van topografische kenmerken. Het bodemprofiel is beschreven volgens 
de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald 
aan de hand van het AHN. De profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De 
boorpuntenkaart met de posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Het typerende bodemprofiel bestaat uit een verstoord pakket met een minimale 
dikte van 95 cm (boring 2). Het verstoorde pakket ligt meestal scherp begrensd op 
een C-horizont (dekzand).  

 

15 A. Ponten, 2021 

4 VELDONDERZOEK  

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 
BODEMONTWIKKELING 
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De samenstelling van het verstoorde pakket varieert. Langs de Brinkstraat (boringen 
1 en 2 is een laag cunetzand aanwezig dat een dikte van 60-70 cm bereikt. In de 
achtertuin is geen cunetzand aanwezig. Onder het cunetzand en elders is sprake van 
een verstoord pakket met matig fijn, zwak siltig zand dat puinhoudend is (waaronder 
kalkcement en industrieel gebakken baksteen), licht humeus en met een 
overwegend bruingrijze kleur. Waarschijnlijk zijn de verstoringen ontstaan bij de 
bouw van het huidige pand en de sloop van eerdere bebouwing. Op onderstaande 
afbeelding is de dikte van het verstoord pakket in centimeters weergegeven. De 
daadwerkelijke verstoring in de gestagneerde boringen 4 en 5 is zeer waarschijnlijk 
(veel) dikker. 

 

Afbeelding 9. Dikte verstoord pakket in centimeters 

De C-horizont ligt gemiddeld op een diepte van circa 1.1 m -mv (7,06 m -NAP). Het 
hoogste punt is aangetroffen in boring 2 (7,2 m +NAP); het laagste punt in boring 1 
(6,86 m +NAP). De C-horizont bestaat overwegend uit zwak siltig, matig fijn zand. 
Dit zand is lichtgeel van kleur. Er zijn geen aanwijzingen voor verspoeling 
(gelaagdheid; grindbijmenging) gezien. Omdat twee boringen zijn gestagneerd 
voordat het dekzand bereikt was, is geen interpolatiekaart gemaakt van deze 
gegevens. 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Tevens is geen (dun) 
plaggendek waargenomen, evenmin als sporen van bodemvorming. 

4.3 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE 
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Er is sprake van een verstoord bodemprofiel tot circa 110 cm -mv. Hieronder zijn 
geen intacte B- of BC-horizonten aangetroffen. Er is ook geen plaggendek of 
historische ophogingslaag gezien. De bodem is verstoord tot in de C-horizont. Op 
basis van de resultaten van veldonderzoek lijkt de kans op een intact bodemprofiel 
en daarmee een redelijk intacte archeologische vindplaats erg klein. Het 
archeologische niveau is verdwenen. Dit betekent dat het oorspronkelijke leefniveau 
– en daarmee de vondstenlaag – eveneens is verdwenen. Mogelijk zijn nog wel 
resten van diepere grondsporen bewaard gebleven. Vanuit archeologisch standpunt 
zijn dergelijke geïsoleerde spoorresten meestal van weinig belang. 

 

5 CONCLUSIE EN 
VERWACHTING 
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Op basis van het uitgevoerde booronderzoek wordt de kans dat het plangebied 
archeologische sporen bevat klein geacht. Mogelijk zijn nog resten van diepere 
grondsporen aanwezig, maar de archeologische waarde van dergelijke sporen is 
meestal gering. Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren 
en het plangebied vrij te geven. 

Dit advies is overgenomen door de gemeente Tynaarlo, hierin vertegenwoordigd 
door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer M. Huisman. 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit 
kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website: 
www.cultureelerfgoed.nl/contact. 

6 SELECTIEADVIES 

http://www.cultureelerfgoed.nl/contact.
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BIJLAGE 9 BOORSTATEN 
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7

Boring 1       RD-coördinaten: 234681/566177

-mv (m)    NAP(m)

0 8,11

0,25 7,86

0,5 7,61

0,75 7,36

1 7,11

1,25 6,86

1,5 6,61

klinker 
(terreinverharding)

70

zand, matig fijn, zwak siltig,
wit, scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

110

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkergrijs,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord

125

zand, matig fijn, zwak siltig,
bruin/ grijs/ geel, gevlekt/
verstoord

135

zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel/ bruin, C-horizont,
dekzand, gevlekt/ verstoord

165

zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont,
dekzand

7

Boring 2       RD-coördinaten: 234689/566179

-mv (m)    NAP(m)

0 8,15

0,25 7,9

0,5 7,65

0,75 7,4

1 7,15

klinker 
(terreinverharding)

60

zand, matig fijn, zwak siltig,
wit, scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

65

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkergrijs,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord

95

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel/ bruin/ grijs, gevlekt/
verstoord, stenen

120

zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgeel, C-horizont,
dekzand
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Boring 3       RD-coördinaten: 234687/566154

-mv (m)    NAP(m)

0 8,19

0,25 7,94

0,5 7,69

0,75 7,44

1 7,19

1,25 6,94

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, lichtgrijs, zwak
doorworteld, gevlekt/
verstoord

25
zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkergrijs,
sterk puinhoudend, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

90

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkergrijs, zwak
puinhoudend, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

100

zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs/ wit, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

130

zand, matig fijn, zwak siltig,
wit, C-horizont, dekzand

20

Boring 4       RD-coördinaten: 234703/566158

-mv (m)    NAP(m)

0 8,22
zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkergrijs/
bruin, sterk puinhoudend,
gevlekt/ verstoord, stagneert
op puin

7

Boring 5       RD-coördinaten: 234705/566172

-mv (m)    NAP(m)

0 8,11

0,25 7,86

0,5 7,61

klinker 
(terreinverharding)

20 zand, matig fijn, zwak siltig,
wit, scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

70

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkerbruin/
grijs, matig puinhoudend,
gevlekt/ verstoord, stagneert
op puin

30

Boring 6       RD-coördinaten: 234697/566154

-mv (m)    NAP(m)

0 8,18

0,25 7,93

0,5 7,68

0,75 7,43

1 7,18

1,25 6,93

1,5 6,68

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkergrijs/
bruin, sterk puinhoudend,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord

70

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkergrijs,
matig puinhoudend, gevlekt/
verstoord

90

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkergrijs,
gevlekt/ verstoord

120

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, grijs, scherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

150

zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel, C-horizont,
dekzand
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BIJLAGE 10 VERKLARENDE 
WOORDENLIJST 

 

AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle 
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan 
terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde (al 
dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd. 

ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin gegevens 
over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.  

Bleek – een bleek (of bleekweide) is een grasveld dat vroeger door huishoudens gebruikt 
werd om linnen te bleken na het wassen ervan. In oude teksten is in 1520 voor het eerst 
sprake van een veld om was te bleken. De bleek als zodanig werd nog tot in de vorige 
eeuw gebruikt.  

Bronstijd - In de Bronstijd (2.000 – 800 voor Chr.) werden voor het eerst voorwerpen van 
brons – een legering van koper en tin – gemaakt, hoewel vuursteen nog steeds breed 
toegepast werd. Aardewerk uit deze periode is meestal zeldzaam en van slechte kwaliteit 
(‘hondebrokaardewerk’). Waarschijnlijk werden veel tradities en gebruiken uit het 
Neolithicum in deze periode voortgezet, waaronder aanvankelijk het gebruik overledenen in 
grafheuvels bij te zetten. Later, rond 1.200 voor Chr. werd begraving vervangen door 
crematies, die in urnenvelden en soms ook in oudere grafheuvels werden bijgezet. 

Es – een es (enk, eng) is een areaal bouwland dat door meerdere grondgebruikers wordt 
gebruikt. Een es is ruimtelijk begrensd en als zodanig herkenbaar, maar de individuele 
percelen zijn niet gescheiden door duidelijk herkenbare grenzen.  

Bodemhorizont – een bodemhorizont is een laag of zone die wordt gevormd door 
bodemvorming. Een bodemhorizont onderscheidt zich van andere lagen door kleur, 
textuur, structuur en abiotische factoren. De aan- of afwezigheid van bodemhorizonten in 
podzolgronden geeft belangrijke informatie in hoeverre het vroegere loop-/woonniveau nog 
intact is en in welke mate daarmee archeologische resten zijn te verwachten.  

De A-horizont ligt meestal aan of vlak onder het maaiveld en is vaak humeus. Vaak vormt 
de bouwvoor de A-horizont. De E-horizont ligt meestal onder de A-horizont.  

De E-horizont is ontstaan onder invloed van (regen)water, waardoor klei, humus en/of 
aluminium omlaag zijn getransporteerd. De E-horizont is vaak lichtgrijs van kleur 
(‘loodzand’). 

De B-horizont ligt onder de E-horizont. Dit is een inspoelingslaag. De B-horizont is meestal 
bruin of donkerbruin gekleurd.  

DE BC-horizont kan onder de B-horizont voorkomen. Dit is een overgangslaag van B- naar 
C-horizont. De kleur is meestal donkergeel, bruingeel of geelbruin 

De C-horizont is de minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal. Het is het 
moedermateriaal waarin de bovenliggende horizonten zijn gevormd. 
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IJzertijd - In de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen 
gemaakt. IJzer was harder dan brons en ijzererts was veel breder beschikbaar dan de 
grondstoffen voor brons (koper en tin). Het winnen en smeden van ijzer vereiste echter 
veel kunde en kennis. Naast aardewerk worden vanaf deze periode soms resten van 
ijzeroventjes gevonden of afval dat is ontstaan bij ijzerwinning. Op de hogere zandgronden 
kwamen celtic fields (raatakkers) tot ontwikkeling. Dit waren akkercomplexen die zich 
soms tot over een groot gebied konden uitstrekken en gekenmerkt werden door relatief 
kleine akkertjes die omgeven werden door raatvormige wallen. Men woonde temidden van 
de akkers. Ten opzichte van de voorgaande en latere perioden werden vaak nattere 
gronden opgezocht. Vanaf de IJzertijd ook werden de zeekleigebieden in gebruik genomen. 

Loodzand - In een plaggendek wordt regelmatig loodzand aangetroffen: bij het winnen 
van plaggen werd eerst de natuurlijke toplaag afgestoken. In deze toplaag was een E-
horizont (uitspoelingslaag) aanwezig met een kenmerkende grijze kleur. Loodzand wordt 
meestal aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek. 

Middeleeuwen  - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode vlak 
na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op heden 
zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke vermoedens 
dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude stads- en 
dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw ontstaat er 
weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De maatschappij 
raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de ontginning van 
veen, heide en bos.  

Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op 
een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en 
verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een locatie 
kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen en 
andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De 
bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn 
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.  

Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland wel 
bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis) 
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens 
trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en 
aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het 
ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft advies 
over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed. 

Romeinse tijd - Met de komst van de Romeinen (van 12 voor Chr. tot 450 na Chr. ) 
eindigde de IJzertijd. In 47 na Chr. werd de Rijn als rijkgrens vastgesteld. Langs deze 
grens (de limes) werden castella en wachttorens gebouwd. In het door Romeinen bezette 
gebied verbeterde de infrastructuur en ontstonden steden als Nijmegen. Noordelijk van de 
limes kon de inheemse levenswijze zich grotendeels handhaven, maar wel zijn veel 
Romeinse invloeden te zien.  

Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7 
duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland 
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de bodem 
van grote delen permanent bevroren (permafrost).  
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	12-10-2021

Digitale	watertoets	in
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Geen	advies	van	toepassing

2.	 standaard	advies	procedure

3.	 Advies	afvalwater	wordt	afgevoerd	via	een	drukriolering

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	betreft?

nee

2.	 Raakt	het	plangebied	raakt	een	grondwaterbeschermingsgebied?

nee

3.	 Raakt	het	plangebied	raakt	een	primaire	kering?

nee

4.	 Bevindt	het	plangebied	zich	in	een	beekdal?

nee

5.	 Raakt	het	plangebied	raakt	een	geurzonering	rond	een	rioolgemaal?

nee

6.	 Raakt	het	plangebied	raakt	een	geurzonering	rond	een
rioolwaterzuiveringsinstallatie	(RWZI)?

nee

7.	 Raakt	het	plangebied	een	regionale	kering?

nee

8.	 Raakt	het	plangebied	een	zonering	rond	een	rioolpers leiding?

nee

9.	 Raakt	het	plangebied	een	primaire	watergang	(hoofdwatergang)?

nee

10.	 Bevindt	het	plangebied	zich	in	een	komvormige	laagte?

nee

11.	 Raakt	het	plangebied	een	waterbergingsgebied?

nee
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12.	 Betreft	het	een	MER,	structuurvis ie,	omgevingsvis ie,	bestemmingsplan	buitengebied
of	een	conserverend	plan?

nee

13.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	toe	met	meer	dan	750	m2	binnen
bebouwd	gebied?

nee

14.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	toe	met	meer	dan	2.500	m2	in	het
buitengebied?

nee

15.	 Gaat	het	om	het	plaatsen	van	zonnepanelen	op	het	maaiveld	met	aanpassingen	aan
de	infrastructuur?

nee

16.	 Wordt	oppervlaktewater	vervuild	door	het	afvoeren	of	lozen	van	verontreinigd
hemelwater	via	verharde	oppervlakken?

nee

17.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	(grond)wateroverlast?	(Vraag	andere
partijen	(particulieren)	als 	u	het	antwoord	niet	weet)

nee

18.	 Betreft	het	een	plan	voor	realisatie	of	grootschalige	reconstructie	van	een	weg?

nee

19.	 Gaat	het	om	plan	met	als 	doel	het	wijzigen	van	(hoofd)watergangen,	waterkeringen
en/of	kunstwerken?

nee

20.	 Hoe	wordt	in	het	plan	omgegaan	met	afvalwater	en	hemelwater?

het	afvalwater	wordt	afgevoerd	via	een	drukriolering

21.	 Wordt	er	oppervlaktewater	gedempt?

nee

22.	 Wordt	er	oppervlaktewater	gegraven?
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nee

23.	 Wordt	er	tijdelijk	of	permanent	grondwater	onttrokken?

nee
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1.	 Geen	advies	van	toepassing

Er	zijn	geen	kaarten	geraakt	binnen	het	plangebied.

Wat	moet	ik	doen?

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS
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2.	 standaard	advies	procedure

Op	basis 	van	de	door	u	gegeven	antwoorden	dient	u	de	standaard	advies
procedure	te	volgen.

Wat	moet	ik	doen?
Dit	plan	heeft	waarschijnlijk	een	beperkte	invloed	op	de	waterhuishouding.	U	kunt	dit
standaard	advies	gebruiken	voor	de	uitwerking	van	de	relevante	wateraspecten	in
uw	plan.
LET	OP:	Het	doorlopen	van	deze	digitale	watertoets	is 	geen	aanvraag	voor	een
Watervergunning.	Onze	conclusie	en	wateradvies	mogen	alleen	gebruikt	worden
tijdens	de	(ruimtelijke)	planvormingsfase.	U	dient	zelf	na	te	gaan	welke
vergunningen	nodig	zijn	om	het	plan	te	realiseren.
Waterbeleid
Juridisch	kader	In	het	kader	van	de	Wet	op	de	Ruimtelijke	Ordening	is 	het	verplicht
plannen	te	toetsen	op	wateraspecten.	Het	doel	van	de	watertoets	is 	het	hele	proces
van	vroegtijdig	informeren,	adviseren,	afwegen	en	uiteindelijk	beoordelen	van
waterhuishoudkundige	aspecten	in	ruimtelijke	plannen	en	besluiten.
Miss ie	Waterschap	Noorderzijlvest	staat	voor	veilig,	voldoende	en	schoon	water.	Wij
creëren	hiermee	een	basis 	voor	een	gezonde	en	toekomstbestendige	leef-,	woon-
en	werkomgeving	in	Groningen	en	Noord-Drenthe.
Vigerend	beleid	Het	beleid	van	waterschap	Noorderzijlvest	is 	verwoord	in	het
Waterbeheerprogramma	2016	-	2021	en	in	de	Notitie	Water	en	Ruimte	2013.
Veilig,	voldoende	en	schoon	water	Het	waterschap	ziet	het	zorgen	voor	veiligheid	als
één	van	de	belangrijkste	opgaven,	nu	en	in	de	toekomst.	In	een	snel	veranderende
omgeving	als 	gevolg	van	klimatologische	en	demografische	ontwikkelingen	willen	wij
hier	invulling	aan	geven.	Een	stijgende	zeespiegel	en	meer	en	heviger	afwisselende
perioden	van	regen	en	droogte	vragen	om	robuuste	oploss ingen.	Ons	regionaal
watersysteem	is 	een	zoveel	mogelijk	natuurlijk	functionerend	watersysteem	dat
klimaatbestendig,	veerkrachtig	en	gezond	is .	Verder	is 	dit	watersysteem	in	staat	om
de	belangen	en	functies	die	afhankelijk	zijn	van	voldoende	ecologisch	gezond	en
schoon	water	zo	goed	mogelijk	van	dienst	te	kunnen	zijn.	Aanpassingen	in	het
waterbeheer	creëren	een	omgeving	waar	mens	en	dier	op	een	gezonde	wijze
gebruik	van	kunnen	maken.	Het	watersysteem	is 	onlosmakelijk	onderdeel	van	de
bebouwde	omgeving	én	het	landelijk	gebied.	Uitgangspunten	van	het	waterschap	en
alle	betrokkenen	bij	het	treffen	van	waterhuishoudkundige	maatregelen	zijn:
Vasthouden,	bergen	en	afvoeren	van	water	(trits :	kwantiteit)	Schoonhouden,
scheiden	en	zuiveren	van	water	(trits :	kwaliteit)
Borgen	integrale	afweging	Provincies	en	gemeenten	zorgen	voor	een	integrale
afweging	en	leggen	deze	vast	in	provinciale	beleidsplannen,	omgevingsplannen	en
bestemmingsplannen.
Geraakte	kaarten	in	plangebied:	Er	zijn	geen	kaarten	geraakt	binnen	het	plangebied.
Standaard	advies	van	waterschap	Noorderzijlvest:
Verhardingstoename	Uit	uw	gegevens	blijkt	dat	de	verhardingstoename	in	dit	plan

DETAILS
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beperkt	is .	U	bent	daarom	niet	verplicht	om	compenserende	maatregelen	te
nemen.
Grondwater	Houdt	bij	nieuwe	ontwikkelingen	rekening	met	de	drooglegging.	Om
grondwateroverlast	te	voorkomen	kunt	u	werken	met	de	volgende	indicatieve
droogleggingsnormen.
Drooglegging	Woningen	met	kruipruimte	1,30	m	Woningen	zonder	kruipruimte	1,00
m	Gebiedsonts luitingswegen	0,80	m	Erftoegangswegen	0,80	m
Groenstroken/ecologische	zones	0,50	m	Meer	informatie	kunt	u	vinden	in	paragraaf
5.3	Grondwater	van	de	notitie	Water	en	Ruimte	2013.
Afvoer	van	riool-	en	hemelwater:	Door	het	afvalwater	en	schone	hemelwater
gescheiden	aan	te	bieden	aan	de	daarvoor	bestemde	rioolstelsels 	wordt	invulling
gegeven	aan	het	beleid	van	gemeente	en	waterschap.	Afstemming	met	de
gemeente	als 	beheerder	van	de	rioolstelsels 	is 	altijd	nodig.	Schoon	hemelwater	kan
ook	rechtstreeks	naar	het	oppervlaktewater	worden	afgevoerd,	als 	dat	in	de	directe
omgeving	aanwezig	is .	In	dat	geval	is 	afstemming	met	het	waterschap	nodig.
SAMENVATTEND:	Op	basis 	van	de	Digitale	Watertoets	geeft	waterschap
Noorderzijlvest,	mits 	aan	de	bovenstaande	uitgangspunten	wordt	voldaan,	een
positief	wateradvies.	De	uitkomst	van	deze	Digitale	Watertoets	is 	één	jaar	geldig.
Mocht	u	aanvullende	informatie	hebben	of	nog	krijgen	met	betrekking	tot	deze
watertoets	(schetsontwerpen,	relevante	documentatie	etc.),	raden	wij	u	aan	deze
per	e-mail	op	te	sturen	naar:	advies@noorderzijlvest.nl.
Met	de	extra	informatie	kunnen	we	een	nog	beter	passend	advies	geven	over	uw
specifieke	s ituatie.	De	beleidsdocumenten	Water	en	Ruimte	2013	en	het
Waterbeheerprogramma	2016-2021	zijn	te	benaderen	via	de	volgende	links:
https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/water-ruimte-notitie
https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/waterbeheerprogramma
Voor	meer	informatie	over	het	watersysteem	in	uw	plangebied	kunt	u	terecht	op:
https://geo.noorderzijlvest.nl.	U	vindt	hier	het	beheerregister	van	het	hele
oppervlaktewatersysteem	met	stromingsrichtingen	en	kunstwerken	en	de	ligging
van	primaire-	en	regionale	keringen	en	ook	de	peilgebieden.	Er	is 	ook	informatie
over	de	afvalwaterketen	zoals 	RWZI’s ,	rioolpers leidingen	en	rioolgemalen	te	vinden.
Heeft	u	vragen	of	suggesties	over	deze	Digitale	Watertoets?	Laat	het	ons	weten	per
e-mail:	advies@noorderzijlvest.nl	of	telefonisch:	050-304	8911.
Waterschap	Noorderzijlvest	Postbus	18	9700	AA	Groningen
http://www.noorderzijlvest.nl	www.dewatertoets.nl

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/water-ruimte-notitie
https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/waterbeheerprogramma
https://geo.noorderzijlvest.nl/
http://www.noorderzijlvest.nl/
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3.	 Advies	afvalwater	wordt	afgevoerd	via	een
drukriolering

He	afvalwater	wordt	afgevoerd	via	een	drukriolering.

Wat	moet	ik	doen?
Afstemming	met	de	gemeente	als 	beheerder	van	een	drukleiding	is 	altijd	nodig.

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS


