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Kansrijke gebieden

Het figuur in deze bijlage geeft de cirkels aan die globaal de kansrijke gebieden afbakenen en
de peilvakken die voor deze analyse tot de kansrijke gebieden gerekend zijn. De peilvakken
zijn in meer detail aangegeven op de kaarten in de factsheets.
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Bijlage 2

Factsheets
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1 Hempensermar e.o.

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

187 ha
0 ha

Oppervlak ambitietypen:

185 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

2%
0%
1%

Oppervlakteaandeel ambitietypen
grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
96%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Het gaat om enkele kleinere deelgebieden ten (noord)westen van de Alde Feanen, die in de
periferie van het veengebied liggen. De natuurgebieden liggen in of tegen het kleigebied, of op
klei met veengronden of in venige laagten in het kleigebied. Deels ligt het natuurgebied lager
dan de omgeving, en deels op vergelijkbare hoogte als of iets hoger dan de omgeving. In de
laagst gelegen gebieden - als de Hempensermar - ligt ook het peil lager dan in de omgeving;
hier is sprake van enige kwel. In de natuurgebieden waar het maaiveld niet of weinig lager ligt
dan de omgeving, is het peil hoger.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In de oostelijke deelgebieden, die grenzen aan het veengebied, wordt de drooglegging in de
omgeving verminderd met ca 20-40 cm.
In de laagst gelegen natuurgebieden daalt het maaiveld vrij sterk, en meer dan in de omgeving.
Dat geldt deels nog sterker voor de waterstand, waardoor de kwel toeneemt. Voor de andere
gebieden geldt, voor zover er veen in de ondergrond aanwezig is, het omgekeerde: de daling
van maaiveld en waterstand is er beperkter dan in de omgeving, waardoor de wegzijging
toeneemt.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

11% 0%

Scenario GP
23%

22%

44%

22%

5%

Scenario GP + KG

0%
23%

sterk vernat

sterk vernat

matig vernat

matig vernat

geen impact

geen impact

matig verdroogd

matig verdroogd

sterk verdroogd

50%

sterk verdroogd

Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is het areaal van N05.01 en N14.02 grotendeels te droog. Binnen N05.01 zijn de
omstandigheden het geschiktst voor het minst natte subtype d; voor de subtypen a-c is het
veelal te droog. Voor N12.02, N12.04 en N13.01 is een groot deel van het areaal geschikt tot
matig geschikt; in mindere mate geldt dat voor N10.02 en N05.01d. Binnen N12.04 is het voor
het drogere deel (subtype c) te nat.
Bij GP wordt een groter deel van N05.01d te droog. Bij N10.02, N12.02, N12.04a-c en N13.01
vindt een verschuiving plaats naar de natte kant. Voor N10.02 en N12.02 wordt daardoor een
groter deel van het areaal te nat. Binnen N12.04 is er voor subtype b sprake van een
verschuiving van geschikt naar matig geschikt aan de natte kant. Voor N13.01 wordt het
grotendeels te nat.
Er is in beperkte mate invloed van het kansrijke gebied Alde Feanen. Dat veroorzaakt voor
N13.01 een forse toename van te natte omstandigheden (meer dan bij GP) en een beperkte
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toename van te droge omstandigheden, waardoor het (matig) geschikte areaal sterk afneemt.
De veranderingen bij de overige typen zijn vrijwel gelijk aan die bij GP.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Het heeft hier betrekking op ca 10 ha (m.n. N05.01).
Als vegetaties van de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk
sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Mogelijke extra maatregelen
Over ca 45 ha vindt t.o.v. T0 een verslechtering plaats van de geschiktheid door te natte
omstandigheden voor N13.01 en (deels) N12.02. Waar dat speelt kan m.b.v. (extra) bemaling
de geschiktheid verbeteren. Ongeveer 5 ha wordt ongeschikt vanwege te droge
omstandigheden (N05.01) en ca 10 ha was al te droog en wordt nog droger (m.n. N05.01,
N10.02). Daar zijn maatregelen nodig om nattere omstandigheden te realiseren, als (extra)
aanvoer van water.
De kosten van deze maatregelen worden grofweg geschat op € 195.000, bij zowel GP als
GP+KRG.
Aanvullende informatie van beheerders
Door wijziging peilbeheerder wordt het zomerpeil te vroeg ingesteld (was mondeling
afgesproken dit later te doen in verband met weidevogels. Daling in weidevogels direct
merkbaar). We willen hier een hoger zomerpeil in de maand april(mei).
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2 Terreinen rond Bûtefjild

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

211 ha
12 ha

Oppervlak ambitietypen:

183 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

1%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

13%

grondwaterafhankelijk (niet water)

8%

grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
78%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Het gaat om zes deelgebieden in de omgeving van het Bûtefjild, die deels in en deels tegen het
veengebied liggen. Afhankelijk van de locatie gaat het om dikker of dunner veen, deels met
klei. De ligging t.o.v. de omgeving varieert van laag tot relatief hoog. T.o.v. de omgeving is de
waterstand in het natuurgebied doorgaans iets hoger, maar deels ook iets lager. Afhankelijk
van dat verschil is sprake van enig kwel of van wegzijging.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Voor drie deelgebieden verandert er niets, in een van de deelgebieden vermindert de
drooglegging in beperkte mate (<20 cm) en bij twee deelgebieden vermindert de drooglegging
in (een deel van) de omgeving met ca 30 cm.
Binnen het natuurgebied dalen zowel maaiveld als waterstand, maar in het aangrenzende
veengebied is deze daling doorgaans sterker. Hierdoor neemt de wegzijging uit het
natuurgebied toe of neemt de kwel af. Waar venige delen natuurgebied grenzen aan een nietvenige omgeving, komt het natuurgebied relatief lager te liggen: daardoor wordt het natter en
neemt de kwel vanuit de omgeving toe.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden vrijwel overal te droog voor N06.01 en N10.01a-b. en N14.02.
Een vrij beperkt deel van het areaal is (matig) geschikt voor N05.01a-d en N14.02. Voor
N10.02, N12.02, N12.04b en N13.01 is een groter deel (matig) geschikt. Daarbuiten is het
doorgaans te droog. Voor N12.04c is het te nat.
Per saldo zijn de veranderingen bij GP beperkt. Voor de meeste typen verandert het areaal dat
geschikt+matig geschikt is nauwelijks, wel is daarbij voor N10.02 en N12.04b een verschuiving
te zien naar de nattere kant. Bij N13.01 wordt een groter deel van het areaal te droog, en
neemt de geschiktheid af. Een belangrijk deel van het areaal N10.01 wordt matig geschikt aan
de droge kant.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier ca 10 ha (m.n. N05.01, N10.02). Als
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vegetaties van de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake
van een (relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Mogelijke extra maatregelen
Ongeveer 10 ha was op T0 al te droog en wordt in 2100 nog droger (N05.01, N10.02, N13.01).
Daar zijn maatregelen nodig om nattere omstandigheden te realiseren, als (extra) aanvoer van
water.
De kosten van deze maatregelen worden grofweg geschat op € 40.000, bij zowel GP als
GP+KRG.

A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

53

3 Bûtefjild
1%

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

1254 ha
0 ha

Oppervlak ambitietypen:

1145 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

12%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

9%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
78%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Het natuurgebied maakt
deel uit van een venige laagte, die omgeven wordt door hogere zandgronden. Binnen het
natuurgebied is op veel plaatsen (nog) veen aanwezig, en dat is vaak dikker dan het veen in de
omgeving. Het natuurgebied ligt relatief laag t.o.v. de wijdere omgeving. T.o.v. de directe
omgeving liggen delen van het natuurgebied deels lager en deels hoger. Over het algemeen
zijn de waterstanden in het natuurgebied hoger dan in de omgeving: vooral in het westelijke
deel (rond Sippenfinnen) zijn de verschillen fors.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Er vinden geen wijzigingen in de drooglegging plaats.
Zowel in het Bûtefjild als in de rest van de laaggelegen omgeving daalt het maaiveld, en
daarmee ook de waterstand. Binnen het natuurgebied varieert de maaivelddaling van ca 20 –
120 cm, met de meeste daling op plaatsen met het dikste veen. Omdat de wijdere omgeving
niet daalt, vanwege het ontbreken van veen, neemt op veel plaatsen in het natuurgebied de
kwel toe. In een aantal gevallen neemt juist de wegzijging uit het natuurgebied toe: dan gaat
het om niet-venige delen waarbij de omgeving zakt of om venige delen waarbij de venige
omgeving sterker daalt. Met name Houtwiel, Sippenfinnen en delen van de Zwagermieden
worden flink natter, terwijl delen van het Ottema-Wiersmareservaat en hogere delen van de
Zwagermieden droger worden. Aangenomen wordt dat het peil in de Falomsterboezem niet
verandert.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
In het westelijke deel van Bûtefjild (vanaf het Houtwiel) wordt de drooglegging in de omgeving
van het natuurgebied verminderd tot 40 cm –mv. Vooral rond de Sippenfinnen en westen van
het Ottema-Wiersmareservaat is de vermindering aanzienlijk. Hierdoor zijn daar nauwelijks nog
gebiedsdelen die droger worden en wordt het op de meeste plaatsen natter. In en rond het
oostelijke deel van het Bûtefjild verandert niets t.o.v. het GP.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden grotendeels te droog voor N05.01a-c, N5.02, N10.01a-b,
N12.04b en N14.02. Voor N05.01d en N12.04c is een beperkt deel van het areaal (matig)
geschikt; in het geval van N10.02, N12.02 en N13.01 is dat een groot deel. De ongeschikte
delen zijn voornamelijk te droog.
Bij het GP neemt de geschiktheid meer of minder toe voor de typen N05.01b-d, N05.02,
N10.01a-b, N10.02 en N14.02. Vooral voor N05.01d is de toename fors. In het geval van
N05.01a, N12.04b en N12.04c verandert de geschiktheid niet of nauwelijks t.o.v. T0. Delen van
N12.02 en N13.01 worden te nat; daarnaast wordt ook een deel van N13.01 te droog.
Bij GP+KRG is de aard van de veranderingen dezelfde, maar is de toename in (matig) geschikt
areaal bij N05.01a-d, N05.02, N14.02 wat groter dan bij GP. Bij N13.01 vindt een verschuiving
plaats van matig geschikt droog naar matig geschikt nat. Ook hier wordt het voor N12.02 deels
te nat, maat minder dan bij GP.
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Er is een aanzienlijk oppervlak N04.02 zoete plas gealloceerd: aangenomen wordt dat delen
water zowel bij GP als GP+KRG water blijven, en dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt
t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier bij GP ca 90 ha (m.n. N05.01, N13.01
en N14.02) en bij GP+KRG ca 40 ha (m.n. N13.01). Als vegetaties van de betreffende
ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere
verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Mogelijke extra maatregelen
Bij GP vindt over ca 40 ha t.o.v. T0 een verslechtering plaats van de geschiktheid door te natte
omstandigheden voor N13.01 en in mindere mate ook N12.02. Waar dat speelt kan m.b.v.
(extra) bemaling de geschiktheid verbeteren. Bij GP+KRG geldt datzelfde.
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 30 te droog voor N13.01 en was ca 90 ha al te droog en wordt nog
droger (m.n. N05.01, N13.01, N14.02). Bij GP+KRG betreft dat resp. 30 ha en 40 ha. Daar zijn
maatregelen nodig om nattere omstandigheden te realiseren, als (extra) aanvoer van water.
De kosten van deze maatregelen worden grofweg geschat op € 600.000 bij GP en € 400.000
bij GP+KRG.
Met name bij N12.02 en N13.01 is te overwegen om, in plaats van maatregelen tegen te natte
omstandigheden, te kiezen voor andere (nattere) doelen. Dat geldt vooral als ook andere
natuurdoelen aanwezig zijn die juist profiteren van de vernatting. Een dergelijk keuze is dus
afhankelijk van de landschappelijke situering van de ambitietypen.
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4 Groote Wielen

Totaal oppervlak:

619 ha

Water op boezempeil:

114 ha

Oppervlak ambitietypen:

610 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

1%
17%

1%

Oppervlakteaandeel ambitietypen
grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
80%

geen ambitietypen

Huidige situatie
De Groote Wielen ligt op de overgang van hoger gelegen zandgronden ten (noord)oosten naar
klei-op-veen en kleigronden in het westen. Binnen het natuurgebied is op de meeste plaatsen
veen aanwezig, waarbij de dikte van oost naar west toeneemt. Aan de westzijde heeft het veen
een kleidek. Ten opzichte van de op enige afstand gelegen zand- en kleigronden liggen het
N2000-gebied en omgeving relatief laag. De verschillen in maaiveldhoogte tussen
natuurgebied en directe omgeving zijn in de huidige situatie beperkt. De peilverschillen zijn
groter: de peilen in het natuurgebied liggen tot ca 1 m hoger dan in de omgeving. De
drooglegging in het natuurgebied is beperkter dan in de omgeving. Er is overwegend sprake
van infiltratie.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Bij uitvoering van het generieke VWV-beleid wordt de drooglegging in de klei-met-veengronden
ten noorden en westen van het natuurgebied beperkt (max. 20 cm) kleiner. Ten oosten en
zuiden van het N2000-gebied zijn er geen wijzigingen.
Binnen het N2000-gebied daalt het maaiveld op de meeste plaatsen, tot maximaal 80-120 cm.
De daling is het sterkst in dikke veengronden zonder kleidek. De daling in de omgeving varieert
sterk, afhankelijk van veendikte, aanwezigheid van klei, en peilbeleid. Omdat de zandgronden
ten (noord)oosten niet dalen, komt het N2000-gebied t.o.v. die kant lager te liggen. Aan de
noordkant, waar het veen dun is, is de veendaling buiten het N2000-gebied iets geringer dan
erbinnen. Aan de westzijde daalt de omgeving sterker, en daardoor wordt het
waterstandsverschil tussen N2000-gebied en omgeving groter. De wegzijging zal aan die kant
toenemen. Per saldo worden belangrijke delen van het gebied natter, vooral het oostelijke deel
van de Binnenmiedepolder. De westrand van het N2000-gebied en de Ryptsjerkster
winterpolder worden droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is een belangrijk deel van het oppervlak van N05.01 te droog voor de subtypen a-c. Ook
voor N05.02 en N10.01 is het in belangrijke mate te droog of aan de droge kant. Het grootste
deel van het oppervlak van de graslandtypen N10.02, N12.02, N12.04b en N13.01 is geschikt
of matig geschikt. Een deel van het areaal van N05.01 is voor de subtypen c en d te nat. Ook
voor N12.02 is het deels te nat. Voor N12.04 is het voor de minst natte variant (c) overal te nat.
Bij GP is per saldo vooral sprake van een verschuiving naar nattere omstandigheden.
Daardoor wordt een iets groter oppervlakte geschikter voor N05.01 (m.n. de subtypen b en c),
N05.02 en N10.01a. Voor de minst natte N05.01- en N12.04-subtypen en voor N12.02 en
N13.01 wordt een groter deel te nat. Daarnaast nemen in het geval van N13.01 ook te droge
omstandigheden toe. Bij N10.02 leidt de vernatting tot een forse verschuiving van matig
geschikt (droog) en geschikt naar matig geschikt (nat).
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Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Groote Wielen
 Habitatsoorten: Bittervoorn, Meervleermuis, Noordse woelmuis.
 Broedvogels: Kemphaan, Porseleinhoen, Rietzanger,
 Niet-broedvogels: Brandgans, Grutto, Kolgans, Smient.
Hydrologische maatregelen N2000/PAS
In Natura 2000-verband worden in een deel van het gebied de zomer- en deels ook de
winterpeilen met (max.) 10 cm of - in het geval van De Warren - met 10-30 cm verhoogd.
Hierdoor zal de drooglegging in een belangrijk deel van het gebied minder worden, waardoor
de maaivelddaling minder zal zijn dan door het model is berekend.
Effecten op Natura 2000-doelen
De plassen in het gebied behoren tot de boezem, waarin het peil niet wijzigt. Daarnaast leiden
de Natura 2000-maatregelen tot iets nattere omstandigheden en een toename van ondiepe
overgangen van land naar water. Ook bij het GP wordt het gebied op veel plaatsen natter. Op
grond daarvan wordt aangenomen dat de (hydrologische) omstandigheden voor Bittervoorn en
Noordse woelmuis niet zullen verslechteren. Datzelfde geldt voor de niet-broedvogels, die
vooral slapen op de plassen of (in het geval van de Grutto) in zeer ondiep water, en de
Meervleermuis, die afhankelijk is van een waterrijk landschap om te foerageren. Omdat het op
veel plaatsen wat natter wordt, worden de omstandigheden voor de (sub)ambitietypen waar de
broedvogelsoorten van afhankelijk over het algemeen niet slechter t.o.v. T0. Voor
Porseleinhoen en Rietzanger - beide afhankelijk van delen van N05.01 - zal dan ook geen
verslechtering optreden. Kemphaan is afhankelijk van relatief natte graslanden, die onder
verschillende ambitietypen kunnen vallen (N13.01, maar ook N12.04b, N10.01 en N10.02). Van
het gezamenlijke areaal van deze ambitietypen neemt N13.01 de grootste oppervlakte in.
Aangezien de geschiktheid voor N13.01 afneemt en voor de andere typen toeneemt, wordt
aangenomen dat potentieel geschikt habitat voor Kemphaan t.o.v. per saldo niet of nauwelijks
zal afnemen.
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Mogelijke extra maatregelen
Bij GP vindt t.o.v. T0 over ca 35 ha een verslechtering plaats van de geschiktheid door te natte
omstandigheden voor N13.01 en in mindere mate N12.02. Waar dat speelt kan m.b.v. (extra)
bemaling de geschiktheid verbeteren. Er is geen sprake van toename van te droog areaal.
De kosten van deze maatregelen worden grofweg geschat op € 105.000 bij GP.
Te overwegen is om in het geval van N13.01 en N12.02, in plaats van maatregelen tegen te
natte omstandigheden, te kiezen voor andere (nattere) doelen. Dat geldt vooral als ook andere
natuurdoelen aanwezig zijn die juist profiteren van de vernatting. Een dergelijk keuze is dus
afhankelijk van de landschappelijke situering van de ambitietypen.
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5 Kleine Wielen e.o.
Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

248 ha
29 ha

Oppervlak ambitietypen:

220 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

Oppervlakteaandeel ambitietypen

11%
10%

38%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
40%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Het betreft de Kleine Wielen en enkele kleinere deelgebieden ten zuidoosten daarvan. Op de
meeste plaatsen is in het natuurgebied en omgeving veen aanwezig, dat aan de westzijde
dikker is en vaak ook een kleidek heeft. Het maaiveld ligt binnen het natuurgebied ongeveer
even hoog als in de omgeving. Het waterpeil ligt doorgaans wel hoger dan in de omgeving,
omdat de drooglegging in het natuurgebied kleiner is. Dat betekent dat er wegzijging op zal
treden vanuit het natuurgebied naar de omgeving.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Ten zuiden van de Kleine Wielen en in een belangrijk deel van de gronden rond de overige
terreindelen wordt de drooglegging beperkt (ca 20 cm) verminderd.
De maaivelddaling in de terrestrische delen van het natuurgebied is aanzienlijk, en op veel
plaatsen 60-160 cm. Vooral ten zuiden en noorden van de Kleine Wielen is de maaivelddaling
nog sterker, ondanks de verminderde drooglegging. De wegzijging vanuit het natuurgebied
neemt daardoor toe. Bij de oostelijke deelgebieden zijn de daling van maaiveld en waterstand
in de omgeving wat kleiner dan binnen het natuurgebied. De wegzijging vanuit het
natuurgebied zal daardoor iets afnemen.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietype
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Op T0 is een belangrijk deel van het oppervlak van N05.01 te droog, met name voor de
subtypen a-c. Binnen N05.01 zijn de omstandigheden het meest geschikt voor het droogste
subtype (d). Ook voor N05.02 is het te droog. Voor N12.02 zijn de omstandigheden
overwegend geschikt; een beperkt deel van het areaal is aan de natte kant of te nat.
Bij GP is er sprake van een verschuiving naar de natte kant, waardoor de omstandigheden
voor N05.01b-d iets geschikter worden. Een beperkt aandeel wordt te nat voor de subtypen c
en d. Voor N05.02 en N12.02 zijn er per saldo geen wijzigingen in geschiktheid.
Daarnaast is ook N04.02 zoete plas gealloceerd: aangenomen wordt dat delen water ook water
blijven, en dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP nog meer. Dit betreft hier ca 9 ha (N05.01). Als vegetaties van de betreffende
ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere
verslechtering.
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Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).`
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Mogelijke extra maatregelen
Er zijn geen ambitietypen waarvoor de geschiktheid t.o.v. T0 verslechtert. Ca 9 ha was op T0 al
te droog voor N05.01 en verdroogt nog meer. Dat kan een relevante verslechtering betreffen,
maar ingeschat wordt dat daar maar beperkt (stel over ca 5 ha) maatregelen tegen genomen
kunnen worden.
De kosten van deze maatregelen worden grofweg geschat op € 10.000.
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6 Burgumer Mar en Leien

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

1%

1723 ha
775 ha

Oppervlak ambitietypen:

1601 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

47%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

7%

45%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
De natuurgebieden liggen in een deels venige laagte die omgeven wordt door hogere
zandgronden. In een deel van het natuurgebied en directe omgeving is veen aanwezig, en dat
is binnen het natuurgebied vaak dikker dan daarbuiten. In het natuurgebied is de drooglegging
doorgaans beperkt. Waar grenzend aan het natuurgebied veengronden liggen is het waterpeil
daar meestal lager dan in het natuurgebied (en de drooglegging groter). Grenst het
natuurgebied aan zandgronden dan is het waterpeil in de omgeving juist hoger.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In een deel van het gebied tussen Burgumer Mar en de Leien wordt de drooglegging
verminderd met ca 20-40 cm. Daarbuiten vinden er geen aanpassingen van de drooglegging
plaats. Waar veen aanwezig is vindt maaivelddaling plaats, die groter is naarmate het veen
dikker is. Ondanks de verminderde drooglegging in het gebied tussen Burgumer Mar en Leien
blijft de drooglegging daar fors, en zakken maaiveld en waterstand nog flink. De venige delen
natuurgebied zakken op veel plaatsen t.o.v. de zandgronden, waardoor de kwel toeneemt en
deze delen natter worden. Omdat de zandige delen binnen het natuurgebied niet zakken,
neemt van daaruit de wegzijging toe.
Per saldo verandert er aan de (zuid)oostzijde van de Burgumer Mar weinig, vanwege de
beperkte aanwezigheid van veen. Daarbuiten wordt het op de laaggelegen delen rond de
meren op veel plaatsen natter. Gebiedsdelen op de overgang naar de hogere zandgronden
worden juist droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is zo goed als het hele areaal van N12.02 geschikt. Voor de andere ambitietypen zijn de
omstandigheden in meer of mindere mate te droog, of aan de droge kant. Voor N05.02 en
N14.02 is overal het te droog. Voor N05.01 is het in belangrijke mate te droog voor de
subtypen a-c. Binnen N05.01 is het (matig) geschikte areaal het kleinst voor het natste subtype
en het grootst voor het droogste. Ook een deel van het N05.01-areaal voor c en d te nat. In het
geval van N10.01 is het aan de droge kant voor subtype a, maar wel geschikt voor het minder
natte subtype b. Bij N10.02 is het areaal deels (matig) geschikt; de rest is te droog. Voor
N13.01 zijn de omstandigheden grotendeels geschikt of matig geschikt, met het zwaartepunt
aan de droge kant.
Bij GP worden in het geval van N05.01 de omstandigheden geschikter voor de subtypen b en
c. Voor subtype a blijft het te droog, voor subtype d wordt een groter deel te nat. Door de
nattere omstandigheden neemt de geschiktheid voor N05.02, N10.02, N12.04b en N14.02 iets
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toe. Voor N12.02 wordt het deels te nat. Voor N12.04c en N13.01 neemt de geschiktheid af,
a.g.v. een toename van zowel te natte als te droge omstandigheden.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier bij GP ca 85 ha (m.n. N05.01, N10.02,
N12.04 en N13.01). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is
er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 50 ha te droog voor N12.04 en N13.01 en was ca 85 ha al te droog en
wordt nog droger. Daar zijn maatregelen nodig om nattere omstandigheden te realiseren, als
(extra) aanvoer of vasthouden van water.
Bij GP wordt ca 25 ha te nat, voor N12.02, N12.04 en N13.01. Het ligt niet voor de hand om
daar maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdroging kan veroorzaken van andere (nattere)
natuurdoelen en omdat vernatting eerder positief zal zijn voor die natter ambitietypen. In die
gevallen kunnen voor N12.02, N12.04 en/of N13.01 beter ander doelen gekozen worden.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 540.000 bij GP.
Aanvullende informatie van beheerders
Herstel zomerpolders is belangrijkste doelstelling van niet ingerichte natuur, vb. Sûdermar. Ook
Provinciale ambitie van inrichting/omvorming naar moeras staat onder druk.
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7 De Mieden

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

1279 ha
2 ha

Oppervlak ambitietypen:

1050 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

2%
1%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

18%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
79%

geen ambitietypen

Huidige situatie
De Mieden liggen in, en voor een klein deel op de flanken van, een (voormalig) venige laagte.
De veendikte varieert. In een beperkt deel van de omgeving is ook veen aanwezig. Zowel
binnen als buiten het natuurgebied gaat het grotendeel om veen zonder kleidek. De venige
delen liggen laag t.o.v. de omringende hogere zandgronden. Vrijwel overal zijn de
waterstanden in het natuurgebied lager dan in de omgeving. Alleen in de IJzermieden is het
peil iets lager. Vanwege de lage ligging t.o.v. de omgeving is in de lage delen van het
natuurgebied sprake van (enige) kwel.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In een deel van de Surhuizumermieden wordt de drooglegging beperkt verminderd. Daarbuiten
vinden er niet of nauwelijks wijzigingen in de drooglegging plaats.
In de venige delen binnen het natuurgebied daalt het maaiveld, waarbij de daling varieert van
enkele cm’s tot 40-100 cm in delen van de Drogehamstermieden, polder Rohel en de
Surhuizumermieden. Hoe dikker het veen, hoe sterker de daling. In de directe omgeving van
het natuurgebied is de maaivelddaling doorgaans minder, vanwege de geringere veendikte.
Dat geldt op de meeste plaatsen ook voor de daling van de waterstand. Door de daling van het
venige deel van het natuurgebied ten opzichte van de omgeving, neemt de kwelinvloed toe. In
de zandige delen binnen het natuurgebied, die niet dalen, neemt de wegzijging toe.
Per saldo worden de hogere delen natuurgebied (sterk) droger. De lagere delen worden natter
en dat geldt het sterkst voor de laagste delen van polder Rohel en de Drogehamstermieden.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
M.u.v. de Surhuizumermieden wordt de drooglegging in en deels ook rond het natuurgebied
verminderd tot 40 cm –mv. Vooral in het zuidelijke deel van de Twijzelermieden, ten
noordwesten van de Twijzelermieden en in en ten oosten van de Drogehamstermieden is die
vermindering vrij fors (40 tot 80 cm).
Als gevolg van deze veranderingen wordt het grootste deel van het natuurgebied natter of sterk
natter. Alleen de zandkop in polder Rohel wordt droger.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is een groot deel van het areaal van N05.01 te droog, vooral voor de subtypen a-c.
Binnen N05.01 is de geschiktheid het grootst voor subtype d. De omstandigheden zijn voor
(vrijwel) het gehele areaal van N05.02 en N14.02 te droog. In het geval van N10.01 is het te
droog voor subtype a en deels matig geschikt aan de droge kant voor b. Bij N10.02 en N13.01
is een belangrijk deel van het areaal geschikt of matig geschikt aan de droge kant. Voor
N12.02 zijn de omstandigheden geschikt.
Bij GP komt vooral de vernatting tot uiting. Binnen N05.01 verandert de geschiktheid voor
subtype a nauwelijks, en wordt het geschikter (aan de droge kant) voor b en c. Voor subtype d
neemt het te droge areaal af en het te natte areaal toe. Voor N05.02 en N14.02 zijn er geen
veranderingen t.o.v. T0. Voor N10.01 en N10.02 worden de omstandigheden iets geschikter,
maar blijven voor N10.01 wel aan de droge kant. Bij N13.01 neemt het (matig) geschikte areaal
iets af, door een toename van zowel te droge als te natte omstandigheden.
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Bij GP+KRG is de vernatting nog sterker. Als gevolg daarvan worden de omstandigheden t.o.v.
T0 voor de meeste natuurdoelen beter. Uitzonderingen vormt N05.02, dat te droog blijft. Binnen
N05.01 wordt het vooral geschikter voor subtypen b en c, en in mindere mate voor a. Voor
subtype d neemt per saldo de geschiktheid iets af. Voor N13.01 neemt het geschikte per saldo
areaal iets toe.
Ook is N04.02 zoete plas gealloceerd: aangenomen wordt dat delen water ook water blijven,
en dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier bij GP ca 100 ha (N05.01, N10.01,
N10.02, N13.01 en N14.02) en bij GP+KRG ca 18 ha (m.n. N10.02). Als vegetaties van de
betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante)
verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 50 ha te droog voor N12.04 en N13.01 en was ca 100 ha op T0 al te
droog en wordt nog droger. Bij GP+KRG is er geen toename van te droge omstandigheden,
wel wordt ca 18 ha dat al te droog was nog droger. Daar zijn maatregelen nodig om nattere
omstandigheden te realiseren, als (extra) aanvoer of vasthouden van water.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 600.000 bij GP en € 72.000 bij
GP+KRG.
Bij GP wordt ca 24 ha te nat en bij GP+KRG geldt dat voor ca 30 ha (vnl. N12.02 en N13.01).
Het ligt niet voor de hand om daar maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdroging kan
veroorzaken van andere (nattere) natuurdoelen en omdat vernatting eerder positief zal zijn
voor die nattere ambitietypen. In die gevallen kunnen voor N12.02 en/of N13.01 beter andere
doelen gekozen worden.
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Aanvullende informatie van beheerders
De Twijzelermieden hebben per 1 januari een hoger waterpeil. Afmaken afronding EHS.
Herstel van grondwaterpeil van groot belang in: restgebieden in de Twijzelermieden,
Hamstermieden, Rohel Oost en Surhuizumermieden.
Provincie Fryslân: In de berekening van toekomstig maaiveld is nog niet gerekend met de
meest actuele peilen. In het kader van de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen Zuid wordt vrijwel
het hele Miedengebied heringericht. De berekende effecten zijn daardoor waarschijnlijk te
negatief. Waarschijnlijk zal de geschiktheid voor verschillende natuurdoelen verder verbeteren.
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8 Alde Feanen

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

2166 ha

1%
5%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

27%

grondwaterafhankelijk (niet water)

413 ha

Oppervlak ambitietypen:

2066 ha

Oppervlak habitattypen:

125 ha

grondwaterafhankelijk (water)
68%

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
In een deel van de Alde Feanen (Wyldlannen, Laban, deel van Headams Kampen, Saiter
Polder, Krukkelân) en aangrenzende gebieden daarbuiten is dik veen aanwezig. In Laban gaat
het om dik veen met een kleidek. Ook ten (noord- en zuid-)westen van het N2000-gebied is
vooral dik veen met klei aanwezig. Naar het oosten gaat de bodem over in zand. Binnen de
Alde Feanen ligt het maaiveld in het centrale boezemdeel relatief hoog en in het oostelijke
poldergebied lager. De polders ten westen en m.n. zuidoosten van het N2000-gebied liggen
nog lager. Dat geldt ook voor de gehanteerde peilen: hoog in het boezemgebied en
zomerpolders, iets lager in het oostelijke poldergebied en beduidend lager in de omgeving.
M.n. ten westen en zuidoosten van het N2000-gebied zijn de peilen laag. Er is, m.u.v. de
Bolderen, sprake van infiltratie.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In het geval van klei-met-veen en klei-op-veen ten (noord)westen en op enige afstand ten
zuiden van de Alde Feanen vermindert de drooglegging (max. 40 cm). Daarmee blijft de
drooglegging groter dan in het N2000-gebied. Ten oosten van het N2000-gebied en in de dikke
veengronden aan de noord- en zuidkant wijzigt de drooglegging niet.
Binnen het N2000-gebied daalt het maaiveld. De sterkste daling (tot ca 60-120 cm) treedt op in
dikke veengronden zonder kleidek: m.n. in Wyldlannen-oost, Krukkelân, Saiterpolder en
Wolwarren. In de omgeving is de daling overal sterker, behalve aan de oostkant van het
N2000-gebied. Ook in de omgeving is daling het sterkst (tot >140 cm) in de dikke veengronden
zonder kleidek, dat wil zeggen aan de zuid- en noordkant. Omdat de veengronden dalen t.o.v.
de zandgronden, zal de kwelinvloed in het oostelijke deel van het N2000-gebied iets toenemen.
Binnen het natuurgebied neemt de wegzijging toe uit de delen die het minste dalen (omdat ze
het natst zijn of omdat er geen/weinig veen is). In de delen die het meeste dalen (vanwege veel
veen en vaak ook een grotere drooglegging) zal de kwel toenemen. Daarnaast neemt de
wegzijging naar de omgeving aan (vooral) de zuid- en noordkant toe.
Hierdoor worden in het oostelijke poldergebied de centrale delen grotendeels droger en de
randen natter. Het centrale boezemdeel wordt grotendeels natter, omdat het maaiveld daalt
t.o.v. het boezempeil en de invloed van de boezem daardoor toeneemt. De gevolgen in het
westelijke deel van de Alde Feanen variëren van natter tot droger: dat is de resultante van
variatie in veendaling, de daardoor grotere invloed van de omringende boezem en wegzijging
naar de sterker dalende omgeving.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologisch impact
In de omgeving van het N2000-gebied, en deels ook erbinnen, wordt de drooglegging
verminderd tot 40 cm. De omvang van de vermindering varieert van zeer beperkt tot ca 80 cm.
Dat vertraagt vooral de maaivelddaling in de dikke veengronden aan de noord- en zuidkant.
Ten opzichte van de huidige situatie nemen de peilverschillen tussen reservaat en omgeving
daardoor minder toe of worden deze zelfs kleiner, waardoor de wegzijging uit het N2000-
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gebied wat zal verminderen. In natuurgebied waar de drooglegging afneemt wordt het natter.
Waar de drooglegging niet vermindert blijft het maaiveld in het natuurgebied dalen: daar waar
de invloed van de aangrenzende boezem groot is worden deze terreinen ook in het geval van
kansrijk gebied natter. De balans tussen enerzijds vernatting (door daling, een grotere
boezeminvloed en/of aanpassing de drooglegging ter plekke) en anderzijds veranderingen in
de wegzijging naar de omgeving bepalen dan de impact.
In grotere lijnen verandert de impact in het oostelijk poldergebied weinig t.o.v. het generieke
peilbeleid: ook nu worden de centrale delen vooral droger (wel in iets mindere mate) en de
randen worden vooral droger. In het centrale boezemdeel worden de terreinen vooral natter:
deels omdat de drooglegging vermindert en daarbuiten omdat het maaiveld daalt en de
boezeminvloed toeneemt. De overige terreinen in het westelijke deel worden t.o.v. het
generieke peilbeleid nog wat natter omdat de wegzijging naar de omgeving afneemt.

Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden voor N05.02, N06.01, N10.01a en N14.02 grotendeels te droog.
Bij N05.01 is een belangrijk deel te droog voor m.n. de subtypen a-c, en een deel te nat voor
de subtypen c-d. Voor N10.01b zijn de omstandigheden vooral matig geschikt, aan de droge
kant. Het areaal van N10.02 is vrijwel geheel geschikt of matig geschikt, en dat geldt ook voor
N12.04b. In het geval van N12.02 en N13.01 wordt zo goed als overal voldaan aan de
hydrologische eisen. Alleen voor N12.04c is het overwegend te nat.
Bij GP worden de omstandigheden voor een aantal ambitietypen beter, als gevolg van de
vernatting die op veel plaatsen optreedt. Dat geldt in meer of mindere mate voor N05.01a-c,
N05.02, N06.01, N10.01a, N12.04b, N13.01 en N14.02. Voor m.n. N05.01d, N10.01b, N10.02,
N12.02 en N12.04c neemt de geschiktheid juist (iets) af. Binnen het voor N10.02 matig
geschikte areaal vindt er een duidelijke verschuiving plaats van matig geschikt droog naar
matig geschikt nat.
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Bij GP+KRG is de aard van de veranderingen dezelfde als bij GP (een toename bij GP is ook
een toename bij GP+KRG, etc.). Daarbij is, a.g.v. vooral vernatting, vrijwel steeds de toename
van (matig) geschikt areaal groter en afname kleiner dan bij GP.
Er is een grote oppervlakte N04.02 zoete plas gealloceerd: aangenomen wordt dat delen water
ook water blijven, en dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier bij GP ca 190 ha en bij GP+KRG ca
165 ha (in beide gevallen m.n. N05.01, N05.02, N06.01, N10.01 en N14.02). Als vegetaties van
de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een
(relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Alde Feanen
 Habitattypen: H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, H4010B Vochtige
heiden (laagveengebied), H6410 Blauwgraslanden, H7140B Veenmosrietlanden, H7210
Galigaanmoerassen, H91D0 Hoogveenbossen,
 Habitatsoorten: Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Meervleermuis,
Noordse woelmuis, Rivierdonderpad.
 Broedvogels: Aalscholver, Bruine kiekendief, Kemphaan, Porseleinhoen, Purperreiger,
Rietzanger, Roerdomp, Snor, Zwarte stern,
 Niet-broedvogels: Aalscholver, Brandgans, Grauwe gans, Grutto, Kolgans, Krakeend,
Kuifeend, Nonnetje, Slobeend, Smient, Tafeleend, Wintertaling.
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de habitattypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
Er vinden in het kader van N2000 geen wijzigingen in waterpeilen plaats.
Effecten op Natura 2000-doelen
De omstandigheden op de locaties waar de habitattypen aanwezig zijn, zijn volgens de
berekeningen op T0 geheel of grotendeels te droog voor H4010B, H6410, H7140A en H7410B.
Een belangrijk deel van het oppervlak met H6430A, H6430B en H91D0 is geschikt of matig
geschikt. Bij GP+KRG neemt het oppervlak dat (matig) geschikt is toe voor H6410, H7140A en
H7140B. Voor H4010B verandert de geschiktheid niet. De geschiktheid voor H6430A, H6430B
en H91D0 neemt iets af, vooral door te natte omstandigheden. Het boezempeil blijft gelijk en
ook in het oostelijke poldergebied zal voldoende open water beschikbaar blijven: de
omstandigheden voor H3150 zullen dan ook niet verslechteren.
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Ook hier geldt, dat waar het op T0 volgens de berekeningen al te droog (dus ongeschikt) was,
bij GP en GP+KRG in belangrijke mate nog verdere verdroging plaatsvindt. Aangezien het ook
locaties betreft waar habitattypen aanwezig zijn, leidt de toenemende verdroging tot een
verslechtering die wel degelijk relevant is.
De habitatsoorten en de niet-broedvogelsoorten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van open water,
plasdras of overgangen van land naar water, als leefgebied of om te rusten, slapen of
foerageren. De aanwezigheid daarvan zal per saldo niet afnemen, en de geschiktheid zal voor
deze doelen dan ook niet verminderen.
De broedvogels zijn hoofdzakelijk gebonden aan verschillende moerasonderdelen, waarbij het
– afhankelijk van de soort – gaat om helder en visrijk water, delen ondiep water, drijvende
waterplanten, (overjarig) waterriet, laagblijvend moeras, maar ook droger riet, kruidenrijke
ruigten en bos of struweel. Als gevolg van zowel GP als GP+KR vindt er aan de ene kant
verdere verdroging plaats, vaak daar waar de omstandigheden ook op T0 al te droog waren, en
aan de andere kant op veel plaatsen vernatting. Per saldo zal de vernatting waarschijnlijk
overheersen. De inschatting is dan ook dat voor de moerasbroedvogels de omvang van
potentieel geschikt t.o.v. T0 niet zal verminderen, waarbij de locaties overigens wel kunnen
veranderen. Voor de Kemphaan zijn zeer natte, laat in het voorjaar droogvallende graslanden
nodig: deze kunnen deel uitmaken van N10.02, N12.04 en N13.01. De geschiktheid voor deze
ambitietypen verandert per saldo weinig, zowel bij GP als bij GP+KRG. Potentieel geschikt
habitat voor de Kemphaan zal t.o.v. T0 dan ook niet afnemen, is de verwachting. Dat heeft
overigens alleen betrekking op de hydrologische omstandigheden; de geschiktheid is ook
afhankelijk van het graslandbeheer, en dat wordt onder nattere omstandigheden wel lastiger.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP en GP+KRG zijn er geen typen waarbij de geschiktheid t.o.v. T0 afneemt door te droge
omstandigheden. Wel wordt bij GP ca 190 ha waar het op T0 al te droog was nog droger. Bij
GP+KRG is dat op ca 165 ha het geval. Daar zijn maatregelen nodig om nattere
omstandigheden te realiseren. Voor een deel kunnen dat maatregelen zijn als (extra) aanvoer
of (meer) vasthouden van water: er wordt van uitgegaan dat dat voor ca 2/3 van de arealen
aan de orde is. Daarnaast kan een hoogwaterzone verdroging tegengaan. Het gaat dan om
een hoogwaterzone met een geschatte breedte van ca 400 m langs de zuidkant van het
gebied, ter hoogte van Wyldlannen en Headams Kampen. Voor GP+KRG is daarbij uitgegaan
van de helft van de oppervlakte van dat voor GP nodig wordt geacht. Een hoogwaterzone kan
ook een deel van de vernattingsproblemen voorkomen, omdat dan in natuurgebied dat onder
invloed van de boezem staat (als Wyldlannen, Headams Kampen) de wegzijging vermindert en
daardoor ook de daling, waardoor daar minder vernatting optreedt.
Bij GP wordt ca 30 ha te nat: voor ca 25 ha N12.02, N12.04 en N13.01 en ca 5 ha N10.01 en
N10.02. Bij GP+KRG is dat voor ca 45 ha het geval (ca 25 ha N12.02, N12.04 en N13.01; rest
N06.01, N10.01, N10.02, N14.02). In het geval van N12.02, N12.04 en N13.01 ligt het niet voor
de hand om daar maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdroging kan veroorzaken van
andere (nattere) natuurdoelen. De vernatting kan eerder positief zijn voor die nattere
ambitietypen. Dan kunnen voor N12.02, N12.04 en N13.01 beter andere doelen gekozen
worden. Dat betekent dat voor 5 ha N10.02 bij GP en 20 ha bij GP+KRG maatregelen nodig
zijn, waarbij gedacht kan worden aan (extra) bemaling.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 12.269.000 bij GP en €6.280.000
bij GP+KRG.
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9 Oostrand Alde Feanen

Totaal oppervlak:

614 ha

Water op boezempeil:

161 ha

Oppervlak ambitietypen:

338 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha
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grondwaterafhankelijk (niet water)
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Huidige situatie
Het gaat hier om natuurgebied aan de oostzijde van de Alde Feanen, buiten het Natura 2000gebied. Deze terreinen liggen op de overgang naar de hogere zandgronden in het oosten. Op
de meeste plaatsen is veen aanwezig, dat ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal en ten
noorden van de Wide Ie deels dik is. Aan de kant van het N2000-gebied is ook vrijwel steeds
veen aanwezig; daarbuiten ontbreekt veen in een groot deel van de omgeving. In de omgeving
is alleen aangrenzend ten noorden van het Prinses Margrietkanaal en ten zuiden van de Wide
Ie (dik) veen aanwezig. Het maaiveld in het natuurgebied ligt op vergelijkbare hoogte als het
N2000-gebied en aangrenzende venige delen in de omgeving, maar lager dan de zandgronden
aan de oostzijde. De waterpeilen in het natuurgebied liggen deels lager (waar grenzend aan
N2000-gebied of hogere zandgronden) en deels hoger dan de omgeving.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Vermindering van de drooglegging is vrijwel nergens aan de orde. Op beperkte schaal ten
zuiden van het Prinses Margrietkanaal en ten noorden van de Wide Ie vermindert de
drooglegging enigszins.
Waar veen aanwezig is daalt het maaiveld, het meest waar het veen het dikst is. De grootste
daling vindt plaats direct ten zuiden van het Prinses Margriet kanaal en ten noorden van de
Wide Ie. Hetzelfde geldt voor de waterstand. Door de daling komen vooral de meest venige
delen van het natuurgebied lager te liggen t.o.v. enerzijds het N2000-gebied en anderzijds de
zandgronden aan de oostzijde. Daardoor zal de kwelinvloed daar toenemen. Vanuit de relatief
hooggelegen delen zal de infiltratie toenemen, en daar wordt het droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Een beperkt oppervlak aan de noordoostzijde (ten noorden van Krukkelân) valt binnen het
kansrijke gebied. Daar vermindert de drooglegging tot maximaal 40 cm. De bodem daalt daar
dermate sterk, dat het effect weinig anders is dan in het geval van alleen het generieke beleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Er is vooral N12.02 gealloceerd, en voor dat type zijn de hydrologische omstandigheden op T0
zo goed als overal geschikt. Voor N05.01a-c, N05.02, N12.04b en N14.02 is het in een
belangrijk deel van het areaal te droog. Voor N05.01d is een belangrijk deel hetzij te droog,
hetzij te nat. De omstandigheden zijn deels (matig) geschikt voor N10.02 en N12.04c.
Bij GP wordt het areaal waar voldaan wordt aan de eisen van de N05.01-subtypen en N12.04bc iets groter, als gevolg van nattere omstandigheden. Een klein deel van N12.02 wordt te nat.
Voor N05.02 en N14.02 blijft het te droog.
De geschiktheid bij GP+KRG wijkt niet af van die bij GP.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
N.v.t.
Effecten op Natura 2000-doelen
N.v.t.
Mogelijke extra maatregelen
Zowel bij GP als bij GP+KRG zijn er geen ambitietypen waarvoor de geschiktheid t.o.v. T0
afneemt. Ook is er niet of nauwelijks areaal dat op T0 te droog was en dat bij GP en/of
GP+KRG nog droger wordt. Een zeer beperkt deel van N12.02 wordt te nat, maar het ligt voor
de hand om daar het doel te heroverwegen i.p.v. maatregelen te nemen om de vernatting
tegen te gaan.
Aanvullende informatie van beheerders
Provincie Fryslân: Bij inrichting aan de oostrand van de Alde Feanen gaan in Westersanning
noord en mogelijk zuid de peilen omhoog.
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10 Burd, Botmar e.o.

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

1488 ha

Oppervlakteaandeel ambitietypen

19%
1%

grondwaterafhankelijk (niet water)

354 ha

Oppervlak ambitietypen:

1211 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

27%

53%

grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
Het gaat hier om een aantal terreinen tussen de Alde Feanen en de Terkaplesterpuollen, ten
oosten van het Prinses Margriet kanaal. Vrijwel overal is veen aanwezig, grotendeels dik en
voor een belangrijk deel met een kleidek. De natuurgebieden liggen grofweg op een
vergelijkbare maaiveldhoogte als de omgeving; de waterstanden liggen er wel hoger dan in de
omgeving. Een belangrijk deel van de terreinen staat op boezempeil. Vanwege de hogere
waterstanden zal vanuit de natuurgebieden vooral wegzijging optreden naar de omgeving.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In en rond een deel van de natuurgebieden wordt de drooglegging verminderd, met hooguit
enkele decimeters (max. 40 cm). Voor de natuurgebieden die op boezempeil staan wordt niet
of nauwelijks maaivelddaling berekend. Daarbuiten varieert de mate van maaivelddaling,
afhankelijk van de bodem. In het geval van klei met veen is de daling beperkt (0 tot lokaal 4060 cm). In het geval van klei-op-veen - zoals delen van de Burd, Eilân, polder Henswoude - is
de daling groter (vnl. tussen 20 en 80 cm). De sterkste daling is er bij veengronden zonder
kleidek (tot >100 cm), dat is het geval in delen van polder Henswoude. Buiten de
natuurgebieden is dat beeld hetzelfde. De grootste daling (tot >140 cm) wordt daar berekend
voor de dikke veengronden in de Hege Warren, de omgeving van Kobbelân/Unlân fan Jelsma
en aansluitend aan polder Henswoude. Vanuit natuurgebieden met een relatief hoog peil,
waaronder delen die op boezempeil staan en Kobbelân/Unlân fan Jelsma, zal door (sterkere)
daling van de omgeving de wegzijging sterk toenemen. Natuurgebied dat grenst aan de
boezem komt lager te liggen en daar zal de kwel toenemen.
Als gevolg hiervan wordt een deel van de natuurgebieden natter en een deel droger. Natter
worden o.a. de randen langs het boezemwater, It Eilân-noord, delen van de Burd en vooral het
oostelijke deel van polder Henswoude. (Sterk) droger worden het westelijke deel van polder
Henswoude, het oostelijke deel van de Soarremorsterpolder, Kobbelân/Unlân fan Jelsma en
het noordelijke deel van de Hege Warren.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Het noordelijke deel ligt binnen kansrijk gebied. Daar wordt de drooglegging verminderd tot
maximaal 40 cm. Dat betekent een vermindering van de drooglegging van vnl. 20-40 cm aan
de oostzijde (Hege Warren) en van 40-80 cm aan de westzijde (De Burd en Hege Warrenwest). Als gevolg hiervan wordt De Burd sterk vernat en blijft de situatie (anders dan bij alleen
het generieke beleid) in het meest noordoostelijke deel van It Eilân min of meer ongewijzigd. In
de rest van het gebied zijn de wijzigingen dezelfde als bij GP.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is het belangrijke mate te droog voor N05.01a-c, N5.02, N10.01a-b en N14.02. Binnen
N05.01 is het deels ook te nat voor de subtypen c en d. Voor N12.04c is het grootste deel te
nat. In het geval van N10.02, N12.04b en N13.01 is het merendeel geschikt of (vooral) matig
geschikt, met het zwaartepunt aan de droge kant. N12.02 is op vrijwel gealloceerde locaties te
realiseren, op een beperkt deel na dat te nat is.
Bij GP zijn de veranderingen in geschiktheid beperkt: grote delen blijven te droog. Het wordt in
beperkte mate beter voor de typen N05.01a-d, N05.02, N10.02, N14.02 (want natter) en
N12.04c (want droger).
Bij GP+KRG is de geschiktheid sterk vergelijkbaar met die bij GP. Wel wordt een groter deel
van N12.02 en N13.01 te nat, waardoor de geschiktheid iets meer afneemt dan bij GP. Voor
N12.04 verandert de geschiktheid t.o.v. T0 (anders dan bij GP) niet.
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Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft hier bij GP ca 23 ha (m.n. N10.01 en
N14.02) en bij GP+KRG ca 15 ha (N10.01 en N14.02). Als vegetaties van de betreffende
ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere
verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
n.v.t.
Effecten op Natura 2000-doelen
n.v.t
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 45 ha te droog voor N13.01 en was ca 23 ha op T0 al te droog en
wordt nog droger. Ook bij GP+KRG wordt t.o.v. T0 ca 45 ha te droog voor N13.01; daar wordt
ca 15 ha dat al te droog was nog droger. Daar zijn maatregelen nodig om nattere
omstandigheden te realiseren, als (extra) aanvoer of vasthouden van water.
Bij GP wordt ca 15 ha te nat, hoofdzakelijk voor N12.02 en ca 5 ha N10.02. Bij GP+KR is dat
ca 48 ha, hoofdzakelijk voor N12.02 en N13.01 en ca 5 ha N10.02. Het ligt niet voor de hand
om daar i.g.v. N12.02 en N13.01 maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdroging kan
veroorzaken van andere (nattere) natuurdoelen en omdat vernatting eerder positief zal zijn
voor die nattere ambitietypen. Voor N12.02 en N13.01 kan dan beter een ander doel gekozen
worden, b.v. N05.01 of wellicht N12.02. Voor 5 ha N10.02 zijn wel maatregelen nodig, waarbij
gedacht kan worden aan (extra) bemaling.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 287.000 bij GP en € 255.000 bij
GP+KRG.
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11 Deelen

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

510 ha

1% 0%
5%

Oppervlakteaandeel ambitietypen

0 ha

Oppervlak ambitietypen:

485 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
95%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Ten noorden en noordoosten van de Deelen is sprake van dik veen zonder kleidek, en dat
geldt ook voor grote delen van het N2000-gebied. Ten westen van het natuurgebied is er dik
veen met een kleidek en ten zuiden resteert slechts een beperkte veendikte. Binnen de Deelen
gaat het vooral om bodemtype petgaten: daarvan is geen veendikte bekend. Het natuurgebied
ligt hoog ten opzichte van de omgeving en dat geldt nog sterker voor de waterpeilen. De
peilverschillen met de omgeving zijn ten noorden van de Nieuwe Vaart ca 1,40 m of meer en
aan de zuidzijde >2 m. Er is dan ook sprake van forse wegzijging.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In de veengronden ten noorden en noordoosten van het N2000-gebied vermindert de
drooglegging nauwelijks. Waar ten zuiden van de Nieuwe Vaart nog dun veen aanwezig is
vermindert de drooglegging beperkt (max. 20 cm). Aan de westzijde, in de klei-opveengronden, wordt de drooglegging ca 40 cm minder.
Waar binnen het natuurgebied de veendikte bekend is, wordt een aanzienlijke maaivelddaling
berekend, in de orde van 40-120 cm. Het bodemtype petgatencomplex is niet meegenomen in
de berekeningen, maar verwacht mag worden dat ook daar enige daling op zal treden.
Gebiedsdelen met een kleidek dalen het minst. In de omgeving van het N2000-gebied daalt het
maaiveld het sterkst aan de noord- en noordoostkant, waar het veen het dikst is: tot >140 cm.
Aan de zuidkant, met nog maar weinig veen, is de daling beperkt. Door de verschillen in
maaivelddaling neemt de wegzijging vanuit het natuurgebied naar de noord- en oostkant verder
toe. Aan de westzijde zal de wegzijging iets afnemen, omdat het natuurgebied daar voor een
groot deel meer daalt dan de omgeving.
Als gevolg van deze veranderingen wordt de Deelen op de meeste plaatsen sterk droger. In de
randzone worden een aantal peilvakken natter en lokaal iets droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
In de omgeving van het N2000-gebied wordt de drooglegging verminderd tot maximaal 40 cm.
De vermindering van de drooglegging is het grootst aan de zuidkant (tot 80 en deels >80 cm)
en de noord- en oostkant (40-60 cm). Aan de westzijde is die vermindering beperkter (20-40
cm).
Als gevolg van de sterk verminderde drooglegging in de omgeving neemt in het grootste deel
van het natuurgebied de wegzijging niet verder toe en vindt er t.o.v. T0 geen verdroging plaats.
In de randzone worden nog steeds een aantal peilvakken natter en enkele iets droger.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Voor het gebied geldt vooral ambitietype N05.01. De omstandigheden voor dat type zijn op T0
buiten het water (vrijwel) overal te droog voor N05.01a-c. Voor de subtypen N05.01c-d is het
deels te nat en deels te droog. Per saldo is het voor subtype N05.01d vrijwel overal ongeschikt.
Ook voor N10.02 is het vrijwel overal te droog. Voor N12.02 en N13.01 zijn de omstandigheden
gunstig.
Bij GP neemt de geschiktheid t.o.v. T0 voor alle typen verder af.
Voor GP+KRG is de geschiktheid sterk vergelijkbaar met T0; alleen een klein deel van N13.01
wordt dan te nat.
Ook is een aanzienlijke oppervlakte N04.02 zoete plas gealloceerd: aangenomen wordt dat
delen water ook water blijven, en dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP nog meer. Dit betreft hier ca 178 ha (m.n. N05.01, N10.02). Als vegetaties van
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de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een
(relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Deelen
 Broedvogels: Bruine kiekendief, Purperreiger, Rietzanger, Roerdomp, Zwarte stern,
 Niet-broedvogels: Brandgans, Grauwe gans, Grote zilverreiger, Kolgans, Nonnetje,
Slobeend, Smient.
Hydrologische maatregelen
peilwijzigingen voorzien.

N2000/PAS

Vanuit

N2000

worden

vooralsnog

geen

Effecten op Natura 2000-doelen
De niet-broedvogelsoorten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van open water, plasdras of
overgangen van land naar water, als leefgebied of om te rusten, slapen of foerageren. De
aanwezigheid daarvan zal naar verwachting niet afnemen, en de houdbaarheid van deze
doelen zal dan ook niet verminderen.
De broedvogels zijn afhankelijk van een waterrijk landschap, met veel (water)riet en daarnaast
ook drijvende waterplantenvegetaties (Zwarte stern), ruigere delen (Rietzanger) en bomen
(Purperreiger). Dat correspondeert vooral met N05.01 (m.n. subtypen a-b, in mindere mate c-d)
en N04.02. In de huidige situatie is vooral sprake van een slechte ontwikkeling van waterriet en
terrestrische delen die in belangrijke mate te droog zijn. Bij GP wordt de verdroging verder
versterkt, waardoor potentieel geschikt habitat voor m.n. Bruine kiekendief, Purperreiger en
Roerdomp af kan nemen. Voor Rietzanger en Zwarte stern lijkt dat minder het geval. Bij
GP+KRG is er geen verslechtering t.o.v. T0.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 42 ha te droog: ca 30 ha N05.01 (gemiddeld), 5 ha N10.02 en 7 ha
N13.01. Ook was ca 677 ha op T0 al te droog en wordt nog droger. Daar zijn maatregelen
nodig om nattere omstandigheden te realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van de aanleg van
een bufferzone op hoog peil, rondom het gebied. Er is een breedte aangehouden van 250 m.
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Bij GP+KRG wordt t.o.v. T0 alleen een zeer beperkt oppervlak N13.01 te droog (<2 ha), en er
is geen areaal meer dat al te droog was en nog droger wordt.
Bij GP en GP+KR wordt ca 12 ha N13.01 te nat. Het ligt niet voor de hand om daar
maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdere verdroging veroorzaakt van het kerngebied
(N05.01). Voor N13.01 kan dan beter een ander doel gekozen worden, b.v. N05.01 of wellicht
N12.04. Bij instelling van een hoogwaterzone ontstaat daar ruimte voor weidevogels, en
foerageergebied voor o.a. Zwarte stern.
De kosten van de extra maatregelen worden grofweg geschat op € 15.000.000 bij GP; bij
GP+KRG zijn er geen extra kosten.
Aanvullende informatie van beheerders
Geen recent belangrijke hydrologische maatregelen, geen te verwachten belangrijke
hydrologische maatregelen.

100 A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

12 Kraanlannen e.o.
Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

523 ha

Oppervlakteaandeel ambitietypen

6 ha

Oppervlak ambitietypen:

389 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

26%

1%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

13%

60%

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
Dit deelgebied betreft een aantal peilvakken tussen de Wide Ie aan de noordzijde en de Deelen
aan de zuidzijde (en ten noorden en westen van de Nieuwe Vaart). Het gaat hier vooral om dik
veen, en deels om dunner veen, zonder kleidek.
Het dikste veen is aanwezig in de natuurgebieden. Qua hoogte liggen de natuurgebieden
doorgaans hoger en voor een beperkt deel min of meer op dezelfde hoogte als de omgeving.
De drooglegging is er beperkter en de waterstand vrijwel altijd (nog) hoger dan in de omgeving.
Er is dan ook vrijwel overal sprake van wegzijging uit de natuurgebieden.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
De drooglegging vermindert rond het merendeel van de natuurgebieden in beperkte mate.
Binnen het natuurgebied is de maaivelddaling doorgaans ca 20-80 cm, maar lokaal beduidend
meer (tot >140 cm), zoals in delen van de Slúshoeke. Binnen het natuurgebied is deels
(vanwege het ontbreken van informatie over veendikte) geen maaivelddaling berekend, maar
waarschijnlijk ligt deze in de ordegrootte 20-60 cm. Buiten het natuurgebied – en voor de delen
op lage peilen daarbinnen - is de maaivelddaling fors: tot >140 cm. Omdat de omgeving
doorgaans sterker daalt dan de omgeving, neemt de wegzijging toe en vindt in de meeste
natuurterreinen verdroging plaats. Dat is o.a. het geval in de Boarnburgumer Petten,
Kraanlannen en delen van de Slúshoeke. Dele van natuurgebied die wel sterk dalen kunnen
natter worden. In de Oksekop wordt het natter, omdat het maaiveld daalt en de invloed van de
aangrenzende boezem groter wordt.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
In de omgeving van de Slúshoeke vermindert de drooglegging tot 40 cm. Die vermindering ligt
in de ordegrootte van 40-60 cm. In beperkte mate leidt dat tot vernatting, waar bij GP sprake
was van verdroging. Verder zijn de geen verschillen in geschiktheid t.o.v. T0 dezelfde als bij
GP.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden te droog voor het gehele areaal van N05.02, N06.01, N10.01 en
N14.02. Binnen N05.01 geldt dat buiten het water ook voor de subtypen a-c. Voor N05.01b-c is
een deel te nat, en dat geld ook voor een beperkt aandeel van N12.02 en N13.01. Voor
N10.02, N12.02 en N13.01 is een groot deel van het gealloceerde areaal (matig) geschikt.
Bij GP vermindert de geschiktheid voor N05.01d en N10.02 vanwege drogere omstandigheden
en N12.02 vanwege nattere omstandigheden. In het (beperkte) areaal van N10.01 worden de
omstandigheden matig geschikt (droog). Voor de overige (sub)typen verandert de geschiktheid
niet of nauwelijks: het blijft te droog.
Een aanzienlijk deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog
waren, verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft zowel bij GP als GP+KRG ca 120
ha (m.n. N05.01, N05.02 en N14.02; in beperkte mate N06.01 en N10.02). Als vegetaties van
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de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een
(relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
N.v.t.
Effecten op Natura 2000-doelen
N.v.t.
Mogelijke extra maatregelen
Zowel bij GP als GP+KRG wordt t.o.v. T0 ca 10 ha N10.02 te droog. N13.01. Ook wordt ca 120
ha dat op T0 al te droog was bij GP+KRG nog droger. Dat betekent dat voor ca 130 ha
maatregelen nodig zijn om nattere omstandigheden te realiseren, waarbij het vooral zal gaan
om (extra) aanvoer van water.
Bij GP en GP+KR wordt ca 5 ha te nat, dat betreft N12.02 en N13.01. Het ligt niet voor de hand
om daar maatregelen tegen te nemen, omdat dat verdere verdroging kan veroorzaken van
andere (nattere) doelen en bovendien de daling versterkt. Eventueel kan daar voor deze typen
een ander doel gekozen worden.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 520.000 bij zowel als GP als
GP+KRG.
Aanvullende informatie van beheerders
Geen recent belangrijke hydrologische maatregelen, geen te verwachten belangrijke
hydrologische maatregelen
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13 Van Oordt’s Mersken

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

841 ha
26 ha

Oppervlak ambitietypen:

819 ha

Oppervlak habitattypen:

12 ha

4%

7% 3%

Oppervlakteaandeel ambitietypen
grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
87%

geen ambitietypen

Huidige situatie
N2000-gebied Van Oordt’s Mersken ligt op de overgang van zand, aan de oostkant, naar veen.
In de lagere delen van het gebied is veen aanwezig, dat in het westelijke deel het dikst is. In
het oostelijke deel is het veen op de meeste plaatsen dun en ontbreekt het op de hogere delen.
In de (voormalige) veenpolders ten westen en zuidwesten van het natuurgebied is nog maar
weinig veen aanwezig. Oostelijk van het N2000-gebied is alleen in het beekdal veen aanwezig.
Het westelijke deel van het N2000-gebied ligt hoog ten opzichte van de omgeving en dat geldt
nog sterker voor de waterpeilen: daar is sprake van een beperkte drooglegging en sterke
wegzijging.
Ten oosten van de A7 wordt een deel van het gebied bemalen (Zomerpolder, Smelle Warren,
Bouwespolder-zuid, Hege Geasten-zuid). M.u.v. de Bouwespolder-zuid worden hier hogere
peilen gehanteerd dan buiten het N2000-gebied. De rest van het oostelijke deel watert
hoofdzakelijk af op de beek. Op de hogere delen van de flanken is sprake van infiltratie. In de
lage delen kan lokaal in een deel van het jaar enige kwel optreden maar is op jaarbasis sprake
van (lichte) infiltratie. De drooglegging in het gebied is op de meeste plaatsen beperkt, zeker op
de locaties met grondwaterafhankelijke natuurdoelen.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In de dunne veengronden ten (noord)westen van het N2000-gebied vermindert de
drooglegging met ca 20 cm. Daarbuiten zijn er vanuit het generieke VWV-beleid geen
wijzigingen voorzien. Aangenomen wordt dat het peil in de beek (boezempeil) niet verandert.
In het venige deel van het N2000-gebied bedraagt de berekende maaivelddaling op de meeste
plaatsen 40-80 cm. Lokaal, waar het veen het dikst is, is de daling groter (tot ca 120 cm).
Buiten het N2000-gebied is de maaivelddaling geringer: voornamelijk 0-40 cm, lokaal iets
meer. De peilverschillen tussen natuurgebied en omgeving worden daardoor iets kleiner,
waardoor de wegzijging uit de lage, venige delen iets afneemt. Omdat de veengronden in het
beekdal dalen neemt de wegzijging uit de beekdalflanken echter toe.
Als gevolg van deze veranderingen worden de lagere delen van het N2000-gebied natter.
Omdat de wegzijging toeneemt wordt het op de flanken/hogere delen droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Rond de westkant van, en deels binnen, het N2000-gebied wordt de drooglegging verminderd
tot 40 cm. Die vermindering is binnen het N2000-gebied (Bouwespolder-zuid, Hege Geastenzuid, Terwispeler Grutskar) maximaal 20-40 cm en rond de westkant van het N2000-gebied ca
60 tot >80 cm. De veengronden binnen het N2000-gebied dalen beduidend meer dan in de
omgeving, en door de sterke vermindering van de drooglegging in de omgeving worden de
peilverschillen tussen natuurgebied en omgeving kleiner.
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Als gevolg van deze veranderingen worden de lagere delen van het N2000-gebied natter.
Omdat de wegzijging vanuit de ruggen naar het dal nog steeds toeneemt t.o.v. T0 wordt het op
de flanken/hogere delen droger.

Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is het voor (vrijwel) het gehele areaal van N05.01, N05.02, N06.04, N10.01 en N14.02 te
droog. Binnen N05.01 zijn de omstandigheden voor subtype d in belangrijke mate (matig)
geschikt. Voor N10.02, N12.04b en N13.01 is volgens de berekeningen het grootste deel van
het areaal matig geschikt aan de droge kant of te droog. In het geval van N12.02 zijn de
omstandigheden vrijwel overal geschikt. Voor N12.04c is het deels te nat.
Bij GP blijft het areaal van N10.01a en N05.01a droog. Een (zeer) lichte verbetering van de
geschiktheid wordt berekend voor N05.01c-d, N05.02, N10.01b en N12.04b. Van een
duidelijker toename van geschikt areaal is sprake bij N10.02 en N13.01. Een afname geldt voor
N06.04 (te droog) en N12.02 (te nat).
Bij GP+KRG zijn de veranderingen in geschiktheid grotendeels dezelfde als bij GP. Wel
worden de omstandigheden t.o.v. T0 voor N06.04 iets beter en neemt het (matig) geschikte
areaal voor N10.02 iets toe. Tevens wordt een iets groter deel van N12.02 te nat.
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Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft zowel bij GP als GP+KRG ca 85 ha (m.n.
N06.04, N10.01 en in mindere mate N10.02). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen
daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken
 Habitattypen: H3130 Zwak gebufferde vennen, H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden), H6230 Heischrale graslanden, H6410 Blauwgraslanden,
 Habitatsoorten: Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper,
 Broedvogels: Kemphaan, Paapje,
 Niet-broedvogels: Brandgans, Kolgans, Smient.
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de habitattypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
Voor de korte termijn zijn een aantal hydrologische maatregelen gepland, die de invloed van
gebufferd grondwater op de locaties van de schraallanden in het meest oostelijke deel moeten
vergroten. Deels betreft het maatregelen op en rond de flanken, om ter plekke lokaal
grondwater vast te houden. Deels gaat het om maatregelen binnen en buiten het N2000gebied, om de wegzijging uit het oostelijke deel te verminderen en de stijghoogte van het
grondwater daar te verhogen. De interne maatregelen zullen in het oostelijke deel van het
N2000-gebied vooral invloed hebben op de waterkwaliteit; de drooglegging zal beperkt
verminderen. In de Dulf/Janssenstichting, ten westen van de A7, wordt het winterpeil ca 25-40
cm hoger: dat heeft nauwelijks effect op de GLG, wel neemt de infiltratie toe. Het grootste
effect is te verwachten van een fors hoger peil in de zandwinplas. Volgens berekeningen leidt
dat tot een verhoging van de GLG van ca 5-10 cm en lokaal 10-25 cm in het N2000-gebied
(vooral het deel ten noorden van de beek).
Effecten op Natura 2000-doelen
Op de locaties waar habitattypen aanwezig zijn, is het volgens de berekeningen op T0 te droog
voor H3130, H4010A en H6410. Voor H6230 is het matig geschikt aan de droge kant. Bij
GP+KRG blijft het overal te droog voor H3130 en H6410. Een deel van het oppervlak van
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H4010A wordt matig geschikt aan de droge kant, en voor H6230 neemt de geschiktheid iets
toe.
De habitatsoorten en de niet-broedvogelsoorten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van kleinschalig
(Grote en Kleine modderkruiper) en al dan niet ondiep groter water, als leefgebied of om te
rusten, slapen en in beperkte mate ook om te foerageren. Omdat het boezempeil gehandhaafd
blijft en in de lage delen vooral vernatting optreedt, zal de aanwezigheid van water per saldo
niet afnemen bij zowel GP als GP+KRG. De geschiktheid voor deze doelen zal t.o.v. T0 dan
ook niet verminderen.
Van de broedvogels is Paapje gebonden aan extensief gebruikte, vrij ruige graslanden die ’s
winters nat zijn. De verwachting is dat de omstandigheden voldoende aanwezig blijven. De
Kemphaan behoeft zeer natte, laat in het voorjaar droogvallende graslanden, wat vooral
correspondeert met (delen van) N10.02, N12.04 en N13.01. Als gevolg van de vernatting
neemt de geschiktheid voor de ambitietypen toe, zowel bij GP als bij GP+KRG. Aangenomen
wordt dat de geschiktheid voor beide soorten t.o.v. T0 niet afneemt bij zowel GP als GP+KRG.
Ook hier geldt, dat waar het op T0 volgens de berekeningen al te droog (dus ongeschikt) was,
bij GP en GP+KRG in belangrijke mate nog verdere verdroging plaatsvindt. Aangezien het in
belangrijke mate locaties betreft waar habitattypen aanwezig zijn, leidt de toenemende
verdroging tot een verslechtering die wel degelijk relevant is.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 5 ha N06.04 te droog. Bij GP+KRG is geen sprake van verminderde
geschiktheid door te natte omstandigheden. Daarnaast wordt bij GP en bij GP+KRG 85 ha dat
op T0 al te droog was nog droger, wat vooral de heide en de schraallanden betreft.
De hogere delen – waar het merendeel van de habitattypen zich bevindt – worden droger en
de lagere delen – met vooral dotterbloemhooilanden – worden natter, zowel bij GP als bij
GP+KRG. Maatregelen om de vernatting in het dal tegen te bestrijden gaan ten koste van de
natuurdoelen op de flanken en veroorzaken verdere daling, en zijn dan ook geen optie. De
enige mogelijkheid is om de maaivelddaling in het dal tegen te gaan, door het peil in de beek te
verhogen, en daarnaast een bufferzone op hoog peil aan de leggen rond het westelijke deel
van het N2000-gebied. Peilverhoging in het dal is waarschijnlijk alleen mogelijk als de
dimensies van de beek worden verkleind, in het gehele peilvak. Voor de bufferzone wordt met
een breedte van 250 m gerekend. De consequentie is wel dat een deel van het dal te nat zal
worden voor N10.02: daar zal het doel gewijzigd moeten worden.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 7.625.000, zowel bij GP als
GP+KRG.
Aanvullende informatie van beheerders
Geen recent belangrijke hydrologische maatregelen, voor deelgebied de Dulf: mogelijk instellen
van zomerpolder.
Provincie Fryslân: De maatregelen die in het kader van gebiedsontwikkeling De Dulf-Van
Oordt’s Mersken worden uitgevoerd zullen tot gevolg hebben dat de GLG minder diep wordt
waardoor minder veen zal worden afgebroken. Het maaivelddalingsmodel berekent
waarschijnlijk een te grote daling.

112 A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

14 Middenloop Koningsdiep

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

1353 ha
1 ha

Oppervlak ambitietypen:

1046 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

Oppervlakteaandeel ambitietypen
23%

30%

grondwaterafhankelijk (niet water)
grondwaterafhankelijk (water)
1%

46%

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
Het gaat hier om het middenloopgedeelte van de beek inclusief de flanken, tussen Van Oordt’s
Mersken aan de westzijde en De Marschen aan de oostzijde. De beek en direct aangrenzende
gronden liggen laag, daarbuiten loopt het maaiveld dwars op de beek op. In de lage delen van
het dal is veen aanwezig, dat op de meeste plaatsen dun is. Ter hoogte van de Poasen en het
Wijnjeterper Schar is het veen het dikst. Op de flanken ontbreekt het veen. Het peil in de beek
is gestuwd. De flanken van het beekdal wateren vrij af op de beek. In het lage deel van het dal
is (periodiek) sprake van enige kwel, deels afkomstig vanuit de flanken en deels vanuit verder
oostelijk gelegen zandgebieden. Op de flanken infiltreert water.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Er vinden geen wijzigingen in de drooglegging plaats in het kader van het generieke
veenweidevisiebeleid. Aangenomen wordt dat het beekpeil hooguit beperkt daalt.
Het maaiveld van de veengronden in het beekdal zal iets dalen. De daling is het sterkst (>40
cm) in het gedeelte stroomopwaarts van de Poasen, ter hoogte van Wijnjeterper Schar. Als het
beekpeil niet veel wijzigt, zal het dal daardoor vernatten. Aangezien de veengronden in het dal
dalen, zal de wegzijging vanuit de flanken naar de beek toenemen en worden de flanken
droger. Omdat de lage veengronden meer westelijk van het beekdal verder dalen, zal ook op
regionale schaal de wegzijging uit het gebied toenemen.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden voor (zo goed als) het gehele areaal van N05.01, N06.03,
N06.04, N10.01 en N10.02 te droog. Alleen voor N17.06 zijn de omstandigheden matig
geschikt en voor N12.02 geschikt.
Bij GP verbetert de geschiktheid voor N05.01d, N10.01b en N10.02, maar blijft wel vooral aan
de droge kant. Voor N06.04 is, vanwege drogere omstandigheden, sprake van enige afname
van de geschiktheid. De overige typen laten geen verandering in geschiktheid van het areaal
zien.
Een aanzienlijk deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog
waren, verdroogt bij GP nog meer. Dit betreft ca 200 ha (m.n. N06.03, N06.04, N10.01 en in
mindere mate N10.02). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig
zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
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Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
N.v.t.
Mogelijke extra maatregelen
Er is t.o.v T0 geen sprake van verminderde geschiktheid door te natte of te droge
omstandigheden. Wel wordt ca 200 ha dat op T0 al te droog was bij GP nog droger. De hogere
delen worden droger en de lagere delen van het dal worden natter. De enige mogelijkheid om
de verdroging van de hogere delen tegen te gaan is om de maaivelddaling in het dal tegen te
gaan, en daarvoor dient het peil in de beek verhoogd te worden. Dat is waarschijnlijk alleen
mogelijk als de dimensies van de beek in het gehele peilvak worden verkleind. De
consequentie is dat een deel van het dal dan te nat zal worden voor N10.02: daar zal het doel
gewijzigd moeten worden.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 1.250.000.
Aanvullende informatie van beheerders
Voor deelgebied Hemrikkerscharren is recent een "by-pass" voor Koningsdiep aangelegd.
Binnenkort zal een ander deel ook aangepast worden. Deelgebied "Poassen" is recent
ingericht met een nieuw peil.
Provincie Fryslân: In het kader van gebiedsontwikkeling worden hier beekdalherstelprojecten
uitgevoerd. Dit zal zonder meer een vermindering van de maaivelddaling tot gevolg hebben.
Het maaivelddalingsmodel heeft geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen, waardoor
een te negatief toekomstbeeld wordt berekend.
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15 Wijnjeterper Schar

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

0 ha

Oppervlak ambitietypen:
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Huidige situatie
Het N2000-gebied Wijnjeterper Schar ligt in het middenloopgedeelte van het Koningsdiep. Het
bevindt zich gedeeltelijk in het lage deel van het beekdal, maar grotendeels op de hogere
gronden erlangs. Veen is beperkt tot het lage deel van het dal, en is ca. 50-80 cm dik. Het
gebied watert gestuwd af op de beek. De drooglegging varieert afhankelijk van de
hoogteligging en de diepteligging van keileem, maar is vooral in het slenkensysteem (laagtes
binnen het gebied) zeer gering. De lage delen van de slenken worden gevoed door zowel
lokaal grondwater uit de aangrenzende hogere delen als dieper grondwater vanuit meer
oostelijk gelegen hogere zandgronden. In de landbouwkundig gebruikte omgeving is de
drooglegging groter.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Er vinden geen wijzigingen in de drooglegging plaats in het kader van het generieke
veenweidevisiebeleid.
Het maaiveld daalt in het venige deel van het dal (>40 cm). Ervan uitgaande dat het beekpeil
niet veel wijzigt, zal het dal daardoor vernatten. Omdat de veengronden in het dal dalen neemt
de wegzijging vanuit de hogere delen van het gebied naar de beek toe. Omdat de lage
veengronden meer westelijk van het beekdal verder dalen, zal ook op regionale schaal de
wegzijging uit het gebied toenemen. Het gevolg is dat in het gehele gebied verdroging optreedt.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is volgens de berekeningen het areaal geheel of voor het grootste deel ongeschikt voor
N06.04, N10.01 en N10.02, vanwege te droge omstandigheden. Aan de hydrologische eisen
van N12.02 wordt overal voldaan.
Bij GP neemt de geschiktheid voor N06.04 a.g.v. verdroging verder af. Voor N10.02 worden de
omstandigheden deels iets natter, en daarmee wat beter, maar blijft het in z’n geheel aan de
droge kant. Voor N10.01 (te droog) en N12.02 (geschikt) verandert de geschiktheid niet.
Een aanzienlijk deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog
waren, verdroogt bij GP nog meer. Dit betreft ca 73 ha (m.n. N06.04, daarnaast ook N10.01 en
N10.02). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel
degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
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Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar
Habitattypen: H3130 Zwak gebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H6230 Heischrale graslanden, H6410
Blauwgraslanden, H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen.
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de habitattypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
Voor de korte termijn zijn een aantal hydrologische maatregelen binnen het gebied gepland (en
deels al uitgevoerd), die de drooglegging en waterafvoer moeten verminderen en de
toestroming van gebufferd grondwater naar de locaties van de schraallanden in de slenken
moeten vergroten. Daarvan wordt een positief effect verwacht op de omstandigheden van de
schrale vegetaties in en op de flanken van de slenken.
Effecten op Natura 2000-doelen
Op de locaties waar habitattypen aanwezig zijn, is het te droog voor H3130, H4030, H6410,
H7150 en het grootste deel van H4010A. Een deel van H4010A is matig geschikt; voor H6230
zijn de omstandigheden vooral matig geschikt. Bij GP verandert de berekende geschiktheid
niet t.o.v. T0 voor H3130, H4030, H6230 en H7150. In het geval van H4010A nemen te droge
deel omstandigheden toe, waardoor de geschiktheid afneemt. Bij H6410 wordt een zeer
beperkte oppervlakteaandeel matig geschikt aan de droge kant.
Ook hier geldt, dat waar het op T0 volgens de berekeningen al te droog was (dus ongeschikt)
was, bij GP in belangrijke mate nog verdere verdroging plaatsvindt. Aangezien het ook locaties
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betreft waar habitattypen aanwezig zijn, leidt de toenemende verdroging tot een verslechtering
die wel degelijk relevant is. De maaiveld- en peilverlaging in het beekdal zal tot gevolg hebben
dat de waterstanden in de hogere delen van het N2000-gebied minder gebufferd worden,
waardoor in de slenken verzuring op zal treden. Dat zal de positieve effecten van de N2000maatregelen in belangrijke mate teniet doen.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 4 ha N06.04 te droog. Ook wordt ca 73 ha dat op T0 al te droog was
bij GP nog droger, wat vooral vochtige heide en schraalland betreft. De enige maatregel die
denkbaar is, is het tegengaan van de maaivelddaling in het dal, door het peil in de beek te
verhogen. Dat kan waarschijnlijk alleen door de dimensies van de beek ter hoogte van het
N2000-gebied te verkleinen. De consequentie is dat een deel van het dal mogelijk te nat wordt
voor N10.02: daar zal het doel dan gewijzigd moeten worden.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 500.000.
Aanvullende informatie van beheerders
Deelgebied "Poassen" is recent ingericht met een nieuw peil. Binnenkort is verplaatsing van
een sloot bij het Wijnjeterper Schar aan de orde.
Provincie Fryslân: In het kader van gebiedsontwikkeling worden beekdalherstelprojecten
uitgevoerd. Dit zal zonder meer een vermindering van de maaivelddaling tot gevolg hebben.
Het maaivelddalingsmodel heeft geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen, waardoor
een te negatief toekomstbeeld wordt berekend.
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16 Sneekermeergebied
Totaal oppervlak:

2322 ha

Water op boezempeil:

1258 ha

Oppervlak ambitietypen:

2264 ha

Oppervlak habitattypen:
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grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
geen ambitietypen

Huidige situatie
Het N2000-gebied Sneekermeergebied omvat de natuurgebieden Snitser Mar en
Terkaplesterpuollen. Het maaiveld ligt er relatief hoog t.o.v. de agrarische omgeving, en dat
geldt in nog sterkere mate voor de waterpeilen. De peilverschillen tussen natuurgebied en
omgeving zijn doorgaans ruim meer dan een meter. De drooglegging in het N2000-gebied is op
de meeste plaatsen gering.
In het natuurgebied en omgeving is overal veen aanwezig. In de zuidoosthoek (inclusief
Sâltepoel en omgeving) en aangrenzende gebieden gaat het om veen zonder klei, daarbuiten
betreft het veen met een kleidek. Het veen is op de meeste plaatsen dik, en het dikst binnen
het N2000-gebied. Verder noord- en westwaarts wordt het klei dikker, en gaat het om klei-metveengronden.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In de omgeving van het N2000-gebied vermindert de drooglegging op veel plaatsen met
(hooguit) enkele dm’s. In het oostelijke deel van de veengronden zonder kleidek (ten oosten
van o.a. de Blaugerzen) verandert de drooglegging niet.
Binnen het natuurgebied daalt het maaiveld, waarbij de daling het sterkst is in de veengronden
zonder klei. In de omgeving is de maaivelddaling vrijwel overal groter dan in het N2000-gebied.
Ook in de omgeving is de daling het sterkst (tot >1,4 m) in de dikke veengronden zonder klei,
rond de Blaugerzen. Omdat de omgeving sterker daalt dan het natuurgebied, neemt de
wegzijging verder toe. Bij de eilanden speelt een aantal processen: Omdat het maaiveld daalt
wordt de invloed van de omringende boezem groter, wat leidt tot vernatting van vooral de
laagste delen. Vanuit de iets hogere randzones neemt de wegzijging naar de laagste delen dan
toe, waardoor de randen wat droger worden. Daarnaast speelt wegzijging naar de verder
wegzakkende omgeving een rol, waardoor verdroging optreedt: dit effect speelt sterker
naarmate een gebied dichter tegen die wegzakkende omgeving ligt. De geschatte impact wordt
bepaald door de balans tussen die processen: voor de meer centrale eilanden overheerst de
toenemende invloed van de boezem, en is dus sprake van vernatting. Voor eilanden als
Geau/Wikkeskar, die grenzen aan sterk dalende polders, is aangenomen langs de wegzijging
overheerst en sprake is van verdroging.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
In delen van het N2000-gebied en in belangrijke delen van de omgeving wordt de drooglegging
verminderd tot maximaal 40 cm. Binnen het N2000 gaat het om Merskenwiersterfjild, Potskarsúd en Galgelân, waarde drooglegging met max. 20 en deels max. 40 cm verminderd. In de
omgeving is de vermindering het sterkst ten noorden, westen en zuidwesten van Terkaple (vnl.
60-80 cm), ten noorden van het Meskenwiersterfjild (60-80 cm) en ten zuiden van Terherne
(40-60 cm). Ten oosten en zuiden van de Blaugerzen verandert de drooglegging niet.
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Binnen de natuurgebieden daalt het maaiveld, en vermindert deels de drooglegging, terwijl de
omringende boezem op peil blijft. Bovendien vermindert ook de drooglegging in de omgeving,
waardoor de wegzijging afneemt. Per saldo is daardoor binnen het kansrijke gebied vrijwel
overal sprake van vernatting.

Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is een belangrijk deel van het areaal van N05.01 te droog voor de subtypen a-c, en zijn
de omstandigheden het meest geschikt voor subtype d. Ook voor N06.01 en een belangrijk
deel van N10.01 is het te droog. Grotendeels geschikt zijn de omstandigheden voor N10.02,
N12.02, N12.04b, N13.01 en N14.02. Voor N12.04c is het te nat.
Bij GP is sprake van enige toename van geschikt en/of matig geschikte omstandigheden voor
N05.01a-c, N12.04b en N14.02. Voor N12.02 en N12.04c wordt een groter deel te nat. Voor
N13.01 wordt een groter deel te droog. In het geval van N10.02 neemt de geschiktheid ook af:
enerzijds vanwege een groter deel dat te droog wordt en anderzijds een groter deel dat
verschuift van geschikt naar matig geschikt aan de natte kant. Voor N06.01 en N10.01 blijft het
grotendeels te droog.
Bij GP+KRG zijn de effecten vrijwel gelijk aan die bij alleen GP. Alleen bij N12.02 wordt
weliswaar ook een deel te nat, maar in mindere mate dan bij GP.

126 A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

Ook is een aanzienlijke oppervlakte N04.02 zoete plas gealloceerd: omdat delen water ook
water blijven, wordt aangenomen dat de geschiktheid voor dit type niet wijzigt t.o.v. T0.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft bij zowel GP als GP+KR ca 51 ha (m.n.
N05.01 en N10.02, daarnaast ook N10.01). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen
daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Sneekermeergebied
 Broedvogels: Kemphaan, Kwartelkoning, Porseleinhoen, Rietzanger,
 Niet-broedvogels: Brandgans, Goudplevier, Grutto, Kemphaan, Kievit, Kleine rietgans,
Kolgans, Krakeend, Meerkoet, Slobeend, Smient, Wilde eend, Wintertaling, Wulp.
Hydrologische maatregelen N2000/PAS
Hydrologische maatregelen in het kader van N2000 zijn beperkt. Voor één polder (Galgelân) is
vernatting voorzien t.b.v. omvorming naar moeras. Omdat de drooglegging vermindert zal de
maaivelddaling iets trager gaan verlopen. Voor Potskar-súd is winterinundatie voorzien en voor
de Grutte Griene verlenging van de periode van winterinundatie: hiervan zijn geen gevolgen
voor de maaivelddaling te verwachten. In de Tsjebbepolder gaat het om verlaging van het
zomerpeil (flexibel peil). Er vallen dan in beperkte mate oeverzones (verder) droog, en daar
kan enige maaivelddaling op gaan treden.
Effecten op Natura 2000-doelen
Van de N2000-doelsoorten zijn de niet-broedvogels vooral afhankelijk van open water (dat
buiten het hier beschouwde gebied valt), plasdras of overgangen van land naar water, om te
rusten, slapen of foerageren. Aangezien de boezem op peil blijft, en in de oeverzone natte
omstandigheden veelal toenemen, zal de aanwezigheid daarvan niet afnemen. Dat geldt zowel
bij GP als bij GP+KRG. Dat betekent dat de geschiktheid van het habitat voor deze doelsoorten
niet negatief zal veranderen t.o.v. T0.
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Hoewel de wegzijging vanuit de randzone van de meren naar de omgeving toe zal nemen,
zullen er voldoende natte omstandigheden blijven aangezien de boezem op peil blijft. In de
huidige omstandigheden zijn de gebieden in de randzone ook sterk afhankelijk van de
invloed/aanvoer van boezemwater. Verwacht wordt dan ook dat potentieel geschikt habitat
voor Rietzanger en Porseleinhoen, die afhankelijk zijn van rietkragen resp. laagblijvend
moeras, niet vermindert t.o.v. T0.
De broedvogels Kemphaan en Kwartelkoning zijn gebonden aan natte, deels schrale, laat in
het jaar droogvallende graslanden. Gezien de vernatting die voorzien wordt, is de inschatting
dat de geschiktheid voor deze soorten t.o.v. T0 niet verslechterd, zowel bij GP als bij GP+KRG.
Dat heeft alleen betrekking op de hydrologische omstandigheden; de geschiktheid is ook
afhankelijk van het graslandbeheer, en dat wordt onder nattere omstandigheden wel lastiger.
Ook hier geldt, dat waar het op T0 volgens de berekeningen al te droog (dus ongeschikt) was,
bij GP en GP+KRG in belangrijke mate nog verdere verdroging plaatsvindt, onder meer van nat
schraalland. Aangezien het ook potentieel habitat van de N2000-doelsoorten kan betreffen, kan
de toenemende verdroging tot een verslechtering leiden die wel degelijk relevant is.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP en GP+KRG wordt t.o.v. T0 ca 117 ha te droog voor N10.01, N10.02 en N13.01. Ook
wordt bij beide scenario’s ca 51 ha dat op T0 al te droog was nog droger. Dat betekent dat voor
ca 168 ha maatregelen nodig zijn om nattere omstandigheden te realiseren. Deels zal het dan
vooral gaan om (extra) aanvoer van water: stel voor ca 110 ha. M.n. voor de Blaugerzen zal
dat geen oplossing zijn: daar wordt uitgegaan van de aanleg van een hoogwaterzone aan
weerszijden, met een breedte van 250 m, om verdere maaivelddaling en verdroging te
vermijden. Feitelijk gaat het daarbij om uitbreiding van het kansrijke gebied dat met betrekking
tot de Blaugerzen nu niet op de juiste plek ligt. Op grond van deze analyse wordt dan ook
aanbevolen om de Blaugerzen mee te nemen bij de uitwerking van de kansrijke gebieden van
de Veenweidevisie.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 4.340.000 bij zowel als GP als
GP+KRG.
Aanvullende informatie van beheerders
Deelgebied Potskar-Sud (laagste peil -1,10 m NAP, hoogste peil -0,52m NAP, Potskar Noard
(laagste peil -0,90m NAP, hoogste peil -0,52m NAP. LET OP, laagste peilen zijn van tijdelijke
duur i.v.m. maaien graslanden).
Voor jaar 2019 staat voor Meskenwiersterfjild een stuw gepland om waterpeil in ca. 10jr tijd van
-1,30 naar -0,70m NAP te stuwen.
Verder geen wijzigingen in peilenkaart, enkel in voorjaar worden door ons langer de
hoogwaterpeilen vastgehouden dan voorheen WSF deed.
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17 Terreinen rond Terkaple
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Huidige situatie
Dit betreft een aantal verspreid gelegen terreinen tussen de zuidzijde van de
Terkaplesterpuollen en de Langwarder Wielen. Voor een deel gaat het om open water. De
terreinen liggen op veen zonder kleidek. Richting het zuiden loopt het maaiveld op naar de
hogere (zand)gronden rond Joure. Ten westen liggen klei-op-veengronden. Voor een deel ligt
het natuurgebied wat hoger dan de directe omgeving, maar niet overal. Het waterpeil is wel
steeds hoger dan in de omgeving. Hierdoor treedt er wegzijging op vanuit het natuurgebied.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Rond de centraal gelegen gebiedsdelen vermindert de drooglegging enigszins, daarbuiten
vindt er geen wijziging plaats.
Rond het natuurgebied daalt het maaiveld sterk, met deels >1,6 m. Ook in de noordoostelijk
gelegen delen natuurgebied is de sterke daling fors (tot >1 en deels >1,4 m). Deze terreinen
dalen ongeveer evenveel als hun omgeving, m.u.v. het aangrenzende N2000-gebied aan de
oostzijde. De kwel vanuit het N2000-gebied naar deze terreinen zal daardoor toenemen. In de
overige natuurdelen is de daling zeer beperkt, vooral vanwege het grote aandeel open water.
Omdat de omgeving wel sterk daalt zal de wegzijging vanuit deze terreinen toenemen.
Als gevolg van deze veranderingen zullen die terreindelen langs de boezem natter worden.
Daarbuiten is vooral sprake van (sterke) verdroging.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Enkele noordelijke terreinen vallen binnen kansrijk gebied. Daar vermindert de drooglegging tot
maximaal 40 cm, wat op de meeste plaatsen een vermindering betekent van 60-80 cm.
De maaivelddaling in de omgeving van de betreffende natuurgebieden wordt minder groot,
waardoor de verschillen in waterpeil tussen natuurgebied en omgeving ook minder toenemen.
Voor terreinen langs de boezem betekent dat dat er minder vernatting optreedt en daarbuiten
dat de verdroging minder is dan bij GP.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 zijn de omstandigheden op de meeste plaatsen te droog voor de nattere delen van
N05.01 (subtypen a-c) en voor N14.02. Een deel van het areaal N05.01 is (matig) geschikt voor
m.n. subtypen c-d. Voor N12.02 wordt voldaan aan de hydrologische eisen. Het oppervlak van
N10.02 en N13.01 is (grotendeels) matig geschikt: voor N10.01 aan de natte kant en voor
N13.01 aan de droge kant.
Bij GP neemt, als gevolg van vernatting, de geschiktheid voor N05.01b-d en N14.02 iets toe.
De omstandigheden worden ongeschikt voor zowel N10.02 (te nat) als N13.01 (te droog).
Bij GP+KRG zijn de veranderingen in geschiktheid dezelfde als bij GP.
Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft bij zowel GP als GP+KR ca 51 ha (m.n.
N05.01 en N10.02, daarnaast ook N10.01). Als vegetaties van de betreffende ambitietypen
daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere verslechtering.
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Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
N.v.t.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP en GP+KRG wordt t.o.v. T0 ca 15 ha te droog voor N13.01. Daarnaast wordt ca 6 ha dat
op T0 al te droog was nog droger. Daarvoor zouden maatregelen nodig zijn om nattere
omstandigheden te realiseren. In het geval van de aanleg van een bufferzone langs de
Blaugerzen (gebied 16) ontstaat daar waarschijnlijk voldoende alternatief geschikt habitat voor
dit ambitietype. Er worden daarom voor dit gebied niet apart maatregelen opgenomen.
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18 Witte en Zwarte Brekken

Totaal oppervlak:
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Huidige situatie
De Witte en Zwarte Brekken liggen relatief hoog ten opzichte van de agrarische omgeving en
dat geldt nog sterker voor de waterpeilen. Daardoor is er sprake van wegzijging naar de
omgeving. De drooglegging in het natuurgebied is op de meeste plaatsen beperkt. De bodem
in en rond het N2000-gebied betreft vooral klei-op-veen met een dikke veenlaag. Het veen is
binnen het N2000-gebied doorgaans dikker dan erbuiten.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Ten noorden en noordoosten van het N2000-gebied verandert de drooglegging niet in het
kader van het generieke VWV-beleid. Ten westen, zuiden en zuidoosten wordt deze enkele
dm’s minder (tussen ca 25 en lokaal 60 cm).
Binnen het N2000-gebied daalt het maaiveld tot enkele dm's. De omgeving daalt vrijwel overal
sterker dan het natuurgebied, en ook het verschil in waterstand neemt toe. De wegzijging
vanuit het N2000-gebied neemt daardoor toe, wat vooral speelt daar waar terreinen grenzen
aan diep wegzakkende polders. Ook dalen de terreinen t.o.v. het boezemwater (dat op peil
blijft), waardoor de invloed van de aangrenzende boezem toeneemt. Dat leidt tot vernatting van
de lagere delen, in combinatie met verdroging van de hogere randzones van die terreinen
(omdat de wegzijging naar de laagste delen toeneemt). De geschatte impact per peilvak is
afhankelijk van de balans tussen die processen. Voor de meeste terreinen, waaronder de
centrale eilanden, overheerst de boezeminvloed en is sprake van vernatting. Voor enkele
terreinen, als Wâldfeart, is het effect per saldo neutraal. In enkele terreinen is sprake van
verdroging.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
N.v.t.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.
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Op T0 is het areaal van N10.02, N12.02, N12.04-b en N13.01 grotendeels geschikt-matig
geschikt. Voor N05.01 zijn de omstandigheden voor de subtypen a-b vrijwel altijd te droog.
Voor de subtypen c en d is een deel (matig) geschikt; voor N12.04c geldt dat voor vrijwel het
gehele areaal. Het is vrijwel overal te droog N05.02.
Bij GP is, als gevolg van de vernatting, sprake van (enige) verbetering van de geschiktheid
voor N05.01a-d en N05.02. Voor N10.02 wordt het minder geschikt, door verdroging; daarnaast
schuift de geschiktheid sterk op naar de natte kant. Voor N12.04c en N13.01 neemt de
geschiktheid is af, omdat het te nat wordt. Voor N12.04b leidt de vernatting tot toename van de
geschiktheid.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken
 Niet-broedvogels: Brandgans, Grutto, Kemphaan, Kleine rietgans, Kolgans, Krakeend,
Slobeend, Smient, Wintertaling.
Hydrologische maatregelen N2000/PAS
Hydrologische maatregelen in het kader van N2000 zijn beperkt. Voor één of twee polders
(Wâldfeart en/of Grutte Westpolder) is vernatting voorzien t.b.v. omvorming naar moeras.
Omdat de drooglegging daarbij vermindert zal de maaivelddaling iets trager gaan verlopen dan
berekend. Op het noordelijke deel van de eilanden (de Krite) wordt de periode van
winterinundatie verlengd: hiervan zijn geen gevolgen voor de maaivelddaling te verwachten. In
de Staten gaat het om verlaging van het zomerpeil (flexibel peil). Er vallen dan in beperkte
mate oeverzones droog, en daar kan enige maaivelddaling op gaan treden.
Effecten op Natura 2000-doelen
De N2000-doelsoorten betreffen niet-broedvogels, die vooral afhankelijk zijn van open water
(dat buiten het hier beschouwde gebied valt), plasdras of overgangen van land naar water, om
te rusten, slapen of foerageren. Aangezien de boezem op peil blijft, zal de aanwezigheid
daarvan niet afnemen, zowel bij GP als bij GP+KRG. Dat betekent dat de omstandigheden
voor deze doelsoorten gunstig blijven en niet negatief veranderen t.o.v. T0.
Mogelijke extra maatregelen
Bij GP wordt t.o.v. T0 ca 5 ha N12.04 en N13.01 te nat. Er zijn geen maatregelen om dat tegen
te gaan, aangezien (extra) bemalen het probleem alleen verergert. In de (delen van) terreinen
waar het niet langer geschikt is voor N12.04 en N13.01, ligt verandering van doel (m.n. naar
N05.01) meer voor de hand.
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19 Sleattemer Mar e.o.
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Huidige situatie
Het gaat hier om Hegemer Mar Sleattemer Mar, Idzegeaster Poel, de Kufûrd, Langwarder
Wielen en een aantal kleinere gebieden daaromheen. De natuurterreinen liggen op klei-opveen, tussen de veen- en zandgronden aan de zuid- en oostzijde en de klei-met-veengronden
aan de noord- en westkant. Een belangrijk deel betreft open water, dat in de meeste gevallen
op boezempeil staat. De terreinen liggen veelal hoger dan de omgeving. Dat geldt nog sterker
voor de waterstand, behalve daar waar ze grenzen aan N2000-gebied. Vanwege de
peilverschillen tussen natuurgebieden en omgeving is sprake van wegzijging.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
In delen van de omgeving rond de natuurgebieden vermindert de drooglegging met één of
enkele dm’s. Rond ’t Swin, ten westen, zuiden en oosten van de Sleattemermar en ten oosten
van de Kufûrd vermindert de drooglegging (vrijwel) niet.
Langs de grote wateren is de maaivelddaling beperkt. In de grotere terrestrische eenheden
varieert de daling tussen ca. 20 en 80 cm. De omgeving daalt sterker, in de ordegrootte van ca.
40-120 cm, dan het natuurgebied. De daling is het minst aan de zuid- en zuidoostzijde, op de
overgang naar de zandgronden. Ondanks de vermindering van de drooglegging, worden de
verschillen in waterstand tussen de natuurgebieden en omgeving groter en neemt daardoor de
wegzijging toe. Terrestrische delen langs het boezemwater worden doorgaans natter, omdat de
bodem daalt o.i.v. wegzijging naar de omgeving, terwijl het boezempeil niet verandert. O.a.
delen rond 't Swin, het Anewiel en de Lange Hoeke worden droger.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Rondom Idzegea vermindert de drooglegging rond en deels in de natuurgebieden tot max. 40
cm. De vermindering varieert van 0-20 cm tot max. 60-80 cm.
Een belangrijk deel van het natuurgebied wordt ook hier natter, deels omdat de bodem daalt en
de invloed van de boezem groter wordt, en deels omdat de drooglegging vermindert. Waar de
peilverschillen tussen boezemwater en omgeving sterk verminderen, vernat de oeverzone niet
of nauwelijks meer. In de Lange Hoeke blijft het vooral verdrogen: daar verandert de
drooglegging nauwelijks en daardoor blijft de wegzijging sterk.

138 A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid.
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Inschatting van de impact bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.

Onderstaande figuur geeft de oppervlakteverdeling van de impactscore voor het deelgebied als
geheel, bij generiek peilbeleid en bij generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid.
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Effecten op ambitietypen
Onderstaande figuur geeft de geschiktheid voor de (sub)ambitietypen op T0 en bij generiek
peilbeleid en generiek peilbeleid + kansrijke gebiedenbeleid, in ha.

N14_02 N13_01 N12_04c N12_04b N12_02 N10_02 N10_01b N10_01a N06_01 N05_02 N05_01d N05_01c N05_01b N05_01a

140 A&W-rapport 2536 Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy

T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
T0
GP
GP+KRG
0

50

100

150

200

ongeschikt, te nat

matig geschikt, nat

geschikt

matig geschikt, droog

ongeschikt, te droog

ongeschikt, te droog - droger

250

Op T0 zijn de omstandigheden grotendeels geschikt voor N12.02, N12.04b en N13.01. In het
geval van N05.01 is het grotendeels te droog voor N05.01a-c. Voor de subtypen c en vooral d
is een deel van N05.01 te nat. Ook voor N05.02, N06.01, N10.01a en N14.02 is het
grotendeels te droog. Het grootste deel van het areaal van N10.01 is matig geschikt voor
subtype b, en ook voor N10.02 zijn de hydrologische omstandigheden vooral matig geschikt.
Voor delen van N12.02, N12.04c en N13.01 is het deels te nat.
Bij GP zijn de veranderingen in de geschiktheid t.o.v. T0 over het algemeen beperkt. Voor de
moerastypen N05.01b-c en N06.01 en voor N10.02 neemt (matig) geschikt areaal toe. Een
geringe afname van de geschiktheid is er voor de graslandtypen N10.01b, N12.02 en N12.04
en een grotere afname voor N13.01.
De veranderingen in geschiktheid bij GP+KRG zijn vergelijkbaar met die bij GP.
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Een deel van het gebied waar op T0 de omstandigheden al ongeschikt te droog waren,
verdroogt bij GP en GP+KRG nog meer. Dit betreft bij GP ca 66 ha en bij GP+KRG ca 63 ha
(beide m.n. N05.01, en ook N05.02, N10.01, N10.02). Als vegetaties van de betreffende
ambitietypen daar toch aanwezig zijn, is er wel degelijk sprake van een (relevante) verdere
verslechtering.
Onderstaand figuur geeft voor het deelgebied als geheel de hydrologische geschiktheid op T0,
en bij de twee veenweidevisie-scenario’s, in ha (nb: niet overal is sprake van kansrijke
gebiedenbeleid).
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Hydrologische maatregelen N2000/PAS
N.v.t.
Mogelijke extra maatregelen
Zowel bij GP als GP+KRG wordt t.o.v. T0 ca 9 ha te droog: dat betreft vooral N13.01 en
daarnaast enig N10.01 en N14.02. Ook wordt van het oppervlak dat op T0 al te droog was bij
GP ca 66 ha en bij GP+KRG ca 63 ha nog droger. Dat betekent dat bij GP voor ca 75 ha
maatregelen nodig zijn om nattere omstandigheden te realiseren, waarbij het vooral zal gaan
om (extra) aanvoer van water. Bij GP+KRG betreft dat ca 69 ha.
Bij GP en GP+KR wordt ca 35 ha N12.02, N12.04, N10.02 en vooral N13.01 te nat. De
inschatting is dat (extra) bemaling hier geen wenselijke maatregel is, aangezien dat verdere
verdroging kan veroorzaken van andere (nattere) doelen en bovendien de daling versterkt. Het
ligt meer voor de hand om waar nodig nattere doelen te kiezen.
De kosten van de maatregelen worden grofweg geschat op € 300.000 bij GP en € 276.000 bij
GP+KRG.
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20 Terreinen rond Tijnje
5%

Totaal oppervlak:
Water op boezempeil:

531 ha

Oppervlakteaandeel ambitietypen

5%

9%

grondwaterafhankelijk (niet water)

0 ha

Oppervlak ambitietypen:

506 ha

Oppervlak habitattypen:

0 ha

grondwaterafhankelijk (water)

niet grondwaterafhankelijk
81%

geen ambitietypen

Huidige situatie
Het gaat hier om een aantal terreinen rond Tijnje, ten zuiden en oosten van de Nieuwe Vaart.
Ze liggen op moerige gronden (dun veen). De maaiveldhoogte van de natuurgebieden is
grotendeels vergelijkbaar met de omgeving. Vanwege de doorgaans geringere drooglegging
zijn de waterpeilen in de natuurgebieden hoger dan in de omgeving.
Generiek VWV-beleid en hydrologische impact
Rond een belangrijk deel van de natuurgebieden wordt de drooglegging beperkt kleiner (max.
20 cm). In de omgeving van de Finnen, aan de oostzijde, vinden geen wijzigingen in de
drooglegging plaats.
Het maaiveld in de natuurgebieden daalt in dezelfde ordegrootte als of iets meer dan de
omgeving. In het eerste geval is er weinig effect, in het tweede geval worden de
natuurgebieden iets natter (omdat de wegzijging vermindert of de kwel toeneemt). Voor de
Lange Ripen verandert er weinig, de overige gebieden worden natter.
VWV-beleid kansrijk gebied en hydrologische impact
Enkele peilvakken liggen in het kansrijke gebied rond de Deelen: daar wordt de drooglegging in
een deel van het natuurgebied en omgeving verminderd tot max. 40 cm. Die vermindering is in
natuurgebied beperkt en varieert in de omgeving van 0-20 cm tot >60 cm. De verschillen in
waterstand tussen natuurgebied en omgeving wordt daardoor kleiner, zodat de wegzijging
afneemt. Als gevolg daarvan vernat het gedeelte van het natuurgebied direct ten zuiden van de
Nieuwe Vaart nog sterker dan bij GP.

