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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1378391

Aanvraagnaam Herinrichring Saiterpolder

Uw referentiecode 166.01

Ingediend op 10-07-2014

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving De herinrichting bestaat uit het omvormen van de polder
voor particulier natuurbeheer waarbij de natuurdoelen
zoals aangegeven door de Provinsje Fryslan worden
gerealiseerd. Onderdeel van het project vis het afwaarderen
van kaden van het Wetterskip Fryslan en het aanbrengen
van damwanden voor een loswal alsmede het herstellen
van de oeververdediging.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvragen/
meldingen:

1380315, 1380317

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30277019

Vestigingsnummer 000003807703

Statutaire naam Dienst Landelijk Gebied

Handelsnaam Dienst Landelijk gebied Leeuwarden

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters F.J.

Voorvoegsels -

Achternaam de Jong

Functie Gebiedsmedewerker

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8911 AV

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Zuidersingel

Woonplaats Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Postbus 2003

Postcode 8901 JA

Plaats Leeuwarden
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Formulierversie
2013.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 58068775

Vestigingsnummer 000027447995

Statutaire naam ATENSUS bv

Handelsnaam ATENSUS

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters E.M.

Voorvoegsels ing.

Achternaam de Wekker

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7943 PG

Huisnummer 265

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Blankenstein

Woonplaats Meppel

4 Correspondentieadres

Adres Blankenstein 265

7943 PG Meppel
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Warrega

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 2051

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie de polder is kadastraal verdeeld in twee percelen. Ook
perceel: WRG 04 B 2791 valt daarbinnen

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag De eigenaar is Saiter bv uit Amsterdam. Deze partij werkt
samen met de Provinsje Fryslan in het kader van het
omvormen van het gebied naar particulier natuurbeheer.
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het betreft de aanleg van twee loswallen zoals op tekening
aangegeven. Deze zijn noodzakelijk voor het aan en
afvoeren van machines ten behoeve van het beheer van het
gebied.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De loswal bestaat uit stalendamwand voorzien van een
deksloof en wrijfgording

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Het is mij niet geheel duidelijk of de werkzaamheden in strijd
zijn. Voorzichtigheidshalve heb ik dit wel aangegeven.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De Saiterpolder wordt onder natuurbeheer beheerd.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De Saiterpolder wordt omgevormd tot particulier
natuurbeheer waarbij de natuurdoelstellingen van de
Provincie moeten worden behaald. Omvormen van het
gebied is daarvoor noodzakelijk

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Er is geen gevolg ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening.
Het beheer zal anders worden gevoerd.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw
gemeente.

Vindt het project in of nabij één of
meerdere Natura 2000-gebieden
plaats?

Ja
Nee

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-
gebied(en) het gaat en de afstand
van elk gebied tot het project in
meter.

Alde feanen

Vindt het project in of nabij
één of meerdere beschermde
natuurmonumenten plaats?

Ja
Nee

Beschrijf uw belang bij
het verkrijgen van de
omgevingsvergunning.

De herinrichting van de polder versterkt de natuurdoelen.

Geef de periode(s) waarbinnen de
ecologisch relevante handelingen
binnen het project plaatsvinden.

september 2014 - maart 2015

Welk effect heeft het project op
de instandhoudingsdoelstellingen
in de aangegeven Natura 2000-
gebieden?

Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit
effect is zeker niet significant
Een significant negatief effect is niet uit te sluiten
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

16601_BE310_Nieuwe_-
situatie_pdf

Aanvraag_omgev-
ingsvergunning_-
16601_BE310_Nie-
uwe_situatie.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

10-07-2014 In
behandeling

16601_BE311_Nieuwe_-
situatie_pdf

Aanvraag_Omgev-
ingsvergunning_-
16601_BE311_Nie-
uwe_situatie.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

10-07-2014 In
behandeling

Sondeerrapport_2014-
0613140950005_pdf

Sondeerrapport-
_20140613140950-
005.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Anders

10-07-2014 In
behandeling

Nb-swet_Ecologische-
_Beoordeling

Vergunningaanvraag
Natuurbescherm-
ingswet inzake
Natuurinrichtingspr-
oject Saiterpolder.pdf

Gegevens Handelingen
met gevolgen
voor beschermde
natuurgebieden

10-07-2014 In
behandeling

16601_2045_toelicht-
ende_brief_pdf

16601_2045_toelicht-
ende_brief-.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelingen
met gevolgen
voor beschermde
natuurgebieden

10-07-2014 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
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Bijlage bij de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet inzake 
Natuurinrichtingsproject Saiterpolder, Alde Feanen, Provincie Fryslân 
 
 
Datum 
2 juli 2014 
 
Project 
Natuurinrichting Saiterpolder 
 
Contactpersonen 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (Feanwâlden) heeft de ecologische beoordeling van de 
beoogde herinrichting en werkzaamheden uitgevoerd. De contactpersoon betreffende ecologische 
aspecten bij deze aanvraag is Dr. Edwin van der Heijden (Altenburg & Wymenga, telefoon: 0511-
474764). 

 

1. Inleiding 
Dienst Landelijk Gebied Noord Nederland treft voorbereidingen voor de natuurinrichting van de 
Saiterpolder, gelegen in het Nationaal Park en Natura 2000- gebied Alde Feanen. Het doel van de 
maatregelen is het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied ten behoeve van botanische 
doelstellingen, Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. Hiertoe wordt in het gebied een aantal ingrepen 
uitgevoerd. 
 
In het kader van de werkzaamheden is bij het Ministerie van EZ recentelijk ook een ontheffing 
aangevraagd voor een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het gaat hier om een 
ontheffing inzake de Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. 
 
In het plangebied komen soorten voor die in het kader van de Natuurbeschermingswet aangewezen 
zijn voor het Natura 2000-gebied Alde Feanen. Het is mogelijk dat de ingrepen een tijdelijke verstoring  
van deze soorten en hun leefgebied veroorzaken. In deze aanvraag wordt hier dieper op ingegaan. 
Indien negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, wordt hier ook aangegeven welke mitigerende 
maatregelen genomen worden om negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken of zelfs te 
voorkomen. 
 
 

2. Situatieschets en plannen 
 
2.1. Huidige situatie 
Het plangebied waarop deze vergunningaanvraag betrekking heeft, is een deel van het Natura 2000-
gebied Alde Feanen. Aangewezen natuurwaarden zijn aangegeven in tabel 3.1 t/m 3.5. De Alde 
Feanen maakt tevens onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied ligt in de 
gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân. De ligging van het plangebied in de omgeving is 
aangegeven in figuur 2.1.  
 
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit extensief beheerd grasland (zie foto 1). Het beheer 
bestaat uit maaien en begrazing. Het noordelijk deel van het plangebied ligt iets lager dan het zuidelijk 
deel en is hierdoor iets natter. Het hele gebied wordt doorsneden door smalle sloten. Er is uitsluitend 
sprake van afvoer van overtollig water naar de boezem. Toevoer van boezemwater aan het systeem is 
niet aan de orde. Door inklinking ligt de Saiterpolder een stuk lager dan de aangrenzende boezem en 
het poldergebied ten oosten hiervan. Hierdoor is met name het lager gelegen noordelijk deel 
onderhevig aan kwel. Hier komen dan ook de botanisch meest waardevolle terreinen voor. Het gaat 
om soortenrijke Molinietalia-graslanden met Tweerijige zegge, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem 
en plaatselijk ook Grote ratelaar, Gewone dotterbloem en Gevleugeld hertshooi. Het grote aandeel 
van Waterdrieblad is opvallend in deze vegetaties. In het zuidelijk deel zijn de graslandvegetaties 
veelal soortenarmer. Hier ontbreken Gewone dotterbloem en Waterdrieblad.  
 
Verspreid over he gebied komt op een aantal plekken bijzondere verlandingsvegetaties voor met 
Holpijp, Grote boterbloem en Waterdrieblad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1. Zicht op het plangebied Saiterpolder (foto A&W - november 2013). 

 
 
 



 
 

Figuur 2.1. Ligging van het plangebied in  het Natura 2000-gebied Alde Feanen. 



 
 
 
 

 
Figuur 2.2a. Ligging van de werkzaamheden in het noordelijk deel van het plangebied. 



 

Figuur 2.2b. Ligging van de werkzaamheden in het zuidelijk deel van het plangebied. 



2.2. Inrichtingsplannen 
 
De bedoeling is om met name de Natura 2000-waarden in het plangebied te versterken. Hiertoe wordt 
maaibeheer ingevoerd en het peil opgezet ten behoeve van botanische doelstellingen  (H6410 
blauwgrasland) en Noordse woelmuis. Om dit te realiseren worden de volgende ingrepen in het 
plangebied uitgevoerd: 
 

 Verwijderen van bestaande bosschage 

 Verruimen van een aantal sloten 

 graven van vooroevers bij bestaande sloten 

 het (open) graven van nieuwe sloten 

 verwerken van grond in het terrein 

 het aanbrengen of herstellen van de greppelstructuur 

 het uitvoeren van plagwerkzaamheden tot een waterdiepte van 10-20 cm 

 aanbrengen van oeverconstructies langs de boezem (stortsteen)  

 herstellen van stortsteenoevers langs de boezem 

 het aanleggen van een aantal kunstwerken 
 
De ligging van de verschillende ingrepen is weergegeven in figuur 2.2 a&b. 
 
Planning 
De beoogde werkzaamheden worden op een zodanige wijze gepland en uitgevoerd, dat negatieve 
effecten ten aanzien van de voor dit gebied aangewezen natuurwaarden zo goed mogelijk worden 
beperkt. Om die reden is de onderhavige vergunningaanvraag opgesteld en zullen de ecologische 
voorwaarden die daarin worden opgenomen leidend zijn voor o.a. de planning van de beoogde 
herinrichtingswerkzaamheden. In hoofdstuk 4 zijn de mitigerende maatregelen opgesteld voor de 
realisatie van het inrichtingsplan.  
 
 

3. Beschermde natuurwaarden 
De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in de Alde Feanen. Dit gebied is voor een aantal 
natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. In de tabellen 3.1 t/m 3.5 is aangegeven om 
welke Natura 2000-waarden het gaat en welke instandhoudingsdoelen daarvoor gelden. In de 
volgende paragrafen is in het kort een beschrijving gepresenteerd van de verspreiding van de 
aangewezen natuurwaarden in de Saiterpolder. 
 
Natura 2000-habitattypen 
Een overzicht van de habitattypen is aangegeven in tabel 3.1  De verspreiding van de Natura 2000-
habitattypen in en rond de Saiterpolder is weergegeven in figuur 3.1 (Plantinga et al. 2012, Plantinga 
2013). Uit deze figuur kan worden opgemaakt dat alleen in het noordoostelijk deel van het plangebied 
een klein perceel met veenmosrietland (H7140b) ligt. In de rest van de Saiterpolder komen geen 
aangewezen Natura 2000-habitattypen voor. 

Tabel 3.1. Tabel met Natura 2000-habitattypen waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Aangegeven 

zijn ook de instandhoudingsdoelen voor deze habitattypen. Betekenis van de symbolen: > uitbreiding omvang of kwaliteit van 

het habitattype, = behoud omvang of kwaliteit van het habitattype. 

 
Code 

 
Habitattype 

 
Doelstelling 
oppervlakte 

 
Doelstelling kwaliteit 
 

H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden = > 

H4010b Vochtige heiden (laagveengebied) > > 

H6410 Blauwgraslanden = > 

H7140b Overgangs- en trilveen (veenmosrietlanden) > > 

H7210 Galigaanmoerassen = = 

H91D0 Hoogveenbossen > > 

 
 
 



 

Figuur 3.1. Ligigng van Natura 2000-habitattypen in het plangebied Saiterpolder(Plantinga et al. 2012, Plantinga 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vissen 
Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper 

De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied voor verschillende vissoorten, namelijk 
Bittervoorn en Grote en Kleine modderkruiper. Omdat er geen gegevens bekend zijn over de 
aanwezigheid van vissen in de Saiterpolder, is op 15 mei 2014 door Altenburg & Wymenga op 10 
locaties binnen de Saiterpolder een visonderzoek uitgevoerd (ongepubliceerde resultaten A&W). 
Hierbij werd elektrovisserij toegepast. Tijdens dit onderzoek werd Tiendoornige stekelbaars, Zeelt en 
Kroeskarper gevangen. In het gebied werden bovengenoemde soorten niet aangetroffen. We gaan er 
dus vanuit dat deze soorten hier niet aanwezig zijn. 
 
Rivierdonderpad 
Langs de oevers van de Lange Sleat wordt in het kader van de inrichtingsmaatregelen hier en daar de 
bestaande stortsteen aangevuld (zie figuur 2.2). Uit een aanvullend onderzoek dat uitgevoerd is in het 
najaar van 2013, is de Rivierdonderpad verspreid over de Alde Feanen op stortsteen aangetroffen 
(Van der Heijden 2014). Het is waarschijnlijk dat deze soort algemeen voorkomt in de Alde Feanen en 
dat deze ook kan worden aangetroffen op stortsteen langs de oevers van de Lange Sleat. 
 
Meervleermuis 
De Saiterpolder bevat geen groot open water en brede vaarten en is daarom ongeschikt als 
foerageergebied voor Meervleermuizen. Het is mogelijk dat deze soort wel foerageert langs de 
buitenranden van het plangebied, dus boven open water. Deze wateren vormen lijnvormige elementen 
die door Meervleermuis kunnen worden gebruikt als vliegroute.  
 
Tabel 3.2 - Tabel met Natura 2000-habitatrichtlijnsoorten waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Aangegeven 

zijn de instandhoudingsdoelen voor de soorten. Betekenis van symbolen: > uitbreiding omvang of kwaliteit van het leefgebied, = behoud 

omvang of kwaliteit leefgebied. 
 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 

 
Doelstelling populatie 
 

H1134  Bittervoorn = = = 

H1145 Grote modderkruiper = = = 

H1149 Kleine modderkruiper = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = 

H1318  Meervleermuis = = = 

H1340 *Noordse woelmuis > > > 

* Soorten aangegeven met een * zijn prioritaire soorten. Hiervoor geldt een iets andere (strengere) toetsingssystematiek dan bij 
niet-prioritaire soorten. 

 
Noordse woelmuis 
 
Noordse woelmuis in het plangebied Saiterpolder 
In het najaar van 2013 is in het kader van de herinrichting in de Saiterpolder een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van de Noordse woelmuis. In figuur 3.2 is aangegeven welke 
locaties toen zijn bemonsterd.  In tabel 3.3 zijn de uitkomsten van dat onderzoek aangegeven 
(ongepubliceerde resultaten A&W). 
 
Tabel 3.3. Resultaat van het veldonderzoek naar Noordse woelmuis en Waterspitsmuis in het plangebied Saiterpolder in het najaar van 

2013. 

 

Aantal vangsten Raai 1 Raai 2 Raai 3 Raai 4 Raai 5 Totaal 

Bosspitsmuis 6 0 2 0 3 11 

Waterspitsmuis 1 0 0 0 0 1 

Noordse woelmuis 0 2 6 9 5 22 

       

Aantal individuen       

Bosspitsmuis Bosspitsmuis niet individueel gemerkt 

Waterspitsmuis 1 0 0 0 0 1 

Noordse woelmuis 0 1 4 9 3 17 

 
 
 



 
 

Figuur 3.2.  Vangsten van de Noordse woelmuis in het plangebied tijdens een inventarisatie in het najaar van 2013. Ook is een 

vangst van de zwaar beschermde Waterspitsmuis aangegeven. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Figuur 3.3. Verspreiding van de Noordse woelmuis in de Alde Feanen op basis van veldinventarisaties in de perioden 2004-

2008 en 2013. 

 

 

 



 

 
Uit tabel 3.3 en figuur 3.2 komt naar voren dat de Noordse woelmuis relatief algemeen voorkomt  in 
met name het noordelijk deel van het plangebied. Hier zijn de percelen extreem nat als gevolg van 
kwel. Ook valt het op dat de voor Noordse woelmuis concurrerende Aardmuis in dat gebied ontbreekt.  
 
Noordse woelmuis in de rest van de Alde Feanen 
De eerste ecologische gegevens in het Natura 2000-gebied Alde Feanen ten aanzien van de Noordse 
woelmuis, zijn verzameld in de periode 2004-2008. Toen zijn op vijf van in totaal 28 bemonsterde 
locaties in de Alde Feanen Noordse woelmuizen gevangen. In totaal werden daarbij 22 Noordse 
woelmuizen gevangen en vier hervangsten. Van de vijf vangraaien met Noordse woelmuizen kwam de 
soort twee maal samen voor met de Aardmuis, één maal samen met de Veldmuis en was het twee 
maal de enige aangetroffen woelmuissoort. Een verspreidingskaart met de soort in de Alde Feanen is 
weergegeven in figuur 3.3, waarbij ook de resultaten van 2013 uit het plangebied Saiterpolder zijn 
opgenomen. Uit de figuur kan worden afgeleid dat de soort verspreid in de Alde Feanen voorkomt, 
met name op geïsoleerde plaatsen met jaarlijkse inundatie, waar de concurrentie met Aardmuis gering 
is (Provincie Fryslân 2014). 

 
Broedvogels 
De Alde Feanen is als Natura 2000-gebied aangewezen voor verscheidene broedvogelsoorten. Een 
overzicht van de broedvogels en de instandhoudingsdoelen daarvan is aangegeven in tabel 3.4. In 
figuur 3.4 is de verspreiding van de aangewezen broedvogels aangegeven op basis van de meest 
recente broedvogelkartering uit 2010. Uit deze kaart kan worden afgelezen dat in de Saiterpolder op 
een aantal locaties de Rietzanger tot broeden komt. Het gaat om een aantal geïsoleerde plekjes met 
opslag van Riet. Het plangebied is niet geschikt als broedgebied voor de overige aangewezen 
broedvogels, met uitzondering van mogelijk de Rietzanger. Deze soort is in 2010 niet  aangetroffen in 
het plangebied.  

 
Tabel 3.4  - Tabel met Natura 2000-broedvogels waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Aangegeven zijn ook de 

instandhoudingsdoelen. Betekenis van symbolen: >  uitbreiding omvang of kwaliteit van het leefgebied, = behoud omvang of kwaliteit van 

het leefgebied. 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 

 
Doelstelling omvang populatie 
(draagkracht) 
 

A017 Aalscholver = = ≥910 paren 

A021 Roerdomp = = ≥ 6 paren 

A029 Purperreiger > > ≥20 paren 

A081 Bruine kiekendief > > ≥20 paren 

A119 Porseleinhoen = = ≥15 paren 

A151 Kemphaan = = ≥10 hennen 

A197 Zwarte stern > > ≥60 paren 

A292 Snor = = ≥40 paren 

A295  Rietzanger = = ≥800 paren 



 

 
 

Figuur 3.4 . Verspreiding  van aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Alde Feanen (Kleefstra 2010). 



Niet-broedvogels 
De Alde Feanen is als Natura 2000-gebied aangewezen voor verschillende niet-broedvogelsoorten. 
Een overzicht hiervan en de instandhoudingsdoelen is aangegeven in tabel 3.5. Het gebruik van de 
Alde Feanen door de betreffende vogelsoorten is aangegeven in figuur 3.5. Hieronder volgt per 
soortgroep een toelichting. 
 
Tabel 3.5 - Tabel met Natura 2000 niet-broedvogels waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Aangegeven zijn ook 

de instandhoudingsdoelen. Betekenis van de symbolen: > uitbreiding omvang of kwaliteit van het leefgebied  = behoud omvang of kwaliteit 

leefgebied. ≤ behoud, maar enige achteruitgang in omvang foerageergebied ten gunste van vochtige heiden, blauwgraslanden of  overgangs- 
en trilvenen is toegestaan, f foerageergebied, s slaapplaats, sg = seizoensgemiddelde. 

 

 
De Saiterpolder is ongeschikt als foerageergebied voor Aalscholver. Deze soort kan wel foerageren op 
het open water langs de Saiterpolder.  
 
Kolganzen, Grauwe ganzen, Brandganzen en Smienten overwinteren in het Natura 2000-gebied Alde 
Feanen. Ze slapen dan op open water en foerageren op gras- en bouwland in en rond het Natura 
2000-gebied (zie figuur 3.5 en 3.6). Uit figuur 3.6 kan worden afgeleid dat het zuidelijk deel van de 
Saiterpolder als foerageergebied wordt gebruikt door ganzen en Smienten. Omdat het grasland 
extensief wordt beheerd en daarom niet erg in trek is als voedselbron, is het naar verwachting geen 
belangrijk foerageergebied.  
 
Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend en Nonnetje maken in het voor- en najaar en 
de winterperiode gebruik van alle open boezemwateren van de meren en de petgaten. Hier wordt 
gefoerageerd en in luwtezones gerust (figuur 3.6). Sommige soorten (zoals Wintertaling) maken ook 
om te foerageren gebruik van de plasdras-gebieden in zomerpolders en boezemlanden. Het 
noordoostelijk deel van de Saiterpolder grenst aan open water dat in het winterhalfjaar regelmatig 
door rustende eenden wordt gebruikt.  
 
Grutto gebruikt het Natura 2000-gebied zowel als slaapplaats als foerageergebied, waarbij een sterke 
voorjaarspiek te zien is in maart. De slaapplaatsen bevinden zich in geïnundeerde zomerpolders en 
boezemlanden, met name de Jan Durkspolder. Het plangebied Saiterpolder is nauwelijks geschikt als 
slaapplaats en foerageergebied voor Grutto. 
 
 

 

 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 
 

 
Doelstelling omvang populatie (draagkracht) 

A017 Aalscholver = = Sg 60 ind.  

A041 Kolgans ≤ = Sg. 2.700 ind. (f+s) 

A043 Grauwe gans ≤ = Sg 280 ind. (f+s) 

A045 Brandgans ≤ = Sg 430 ind. (f), gsm 6.100 ind. (s) 

A050 Smient ≤ = Sg 2.700 ind. (f+s) 

A051 Krakeend = = Sg 120 ind. (f) 

A052 Wintertaling = = Sg 140 ind. (f) 

A056 Slobeend = = Sg 140 ind. (f) 

A059 Tafeleend = = Sg 90 ind. (f) 

A061 Kuifeend = = Sg 470 ind. (f) 

A068 Nonnetje  = = Sg 30 ind. (f) 

A156 Grutto = = Sg 90 ind (f), gsm 880 ind. (s) 



 

Figuur 3.5. Ligging van de belangrijkste slaap- en foerageerplaatsen van aangewezen niet-broedvogels (ganzen en eenden) in 

het Natura 2000-gebied Alde Feanen. 



 

Figuur 3.6. Ligging van de door de provincie aanaangewezen ganzenfoerageergebieden, gebieden van openheid en rust ten 

behoeve van weidevogels en het concept winterrustgebied voor watervogels (zie Provincie Fryslân 2014). 

 



 

4. Effectbepaling en beoordeling 
 
Uitvoering van de inrichtingsmaatregelen heeft tot gevolg dat de aanwezige biotische en abiotische 
kenmerken van het plangebied in meer of mindere mate kunnen worden gewijzigd. De volgende 
factoren spelen hierbij een rol: 
 

 Gedurende de aanlegfase: verstoring door geluid en menselijke beweging, alsmede tijdelijk 
biotoopverlies als gevolg van  de uitvoering van werkzaamheden. 

 

 In de gerealiseerde toestand: permanente verandering van biotoop als gevolg van herinrichting van 
het gebied de maatregelen zijn uitgevoerd. 

 
In de onderstaande paragrafen is voor de inrichtingsmaatregelen nagegaan welke effecten er zijn te 
verwachten op aangewezen Natura 2000-waarden in de Alde Feanen, zowel gedurende de 
aanlegfase als in de gerealiseerde toestand. Bovendien is nagegaan welke mitigerende maatregelen 
er genomen kunnen worden om negatieve effecten tegen te gaan. Ook is beoordeeld of er sprake is 
van een vergunningaanvraag of een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Natura 2000-habitattypen 
Tijdens de aanlegfase worden er geen werkzaamheden uitgevoerd in het perceel met 
Veenmosrietland (H7140B). In de gerealiseerde toestand zal het grondwaterpeil in het perceel iets 
stijgen. Omdat het habitattype Veenmosrietland profiteert van hoge grondwaterstanden, zijn er echter 
geen negatieve effecten te verwachten. De uitvoering van het voornemen veroorzaakt om die reden 
geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van Natura 2000-habitattypen. Dit geldt 
zowel voor de aanlegfase als de gerealiseerde toestand. 
 
Vissen 
 
Kleine en Grote modderkruiper,Bittervoorn 
Kleine en Grote modderkruiper en Bittervoorn komen niet voor binnen het plangebied. Het uitvoeren 
van graafwerkzaamheden in bestaande sloten leidt dus niet tot negatieve effecten op deze soorten. 
Eén van de natuurinrichtingsmaatregelen omvat het realiseren van ecologische oevers, zodat het 
aandeel waterplanten en de waterkwaliteit in het gebied zal toenemen. Dit komt ten goede van de 
vissoorten die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit, bijvoorbeeld Bittervoorn.  
 
De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 
aanzien van Kleine en Grote modderkruiper en Bittervoorn. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de 
gerealiseerde toestand. 
 
Rivierdonderpad 
Langs de oevers van de Lange Sleat wordt hier en daar stortsteen toegevoegd aan de bestaande 
stortsteen. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid de Rivierdonderpad voor. De maatregel kan leiden 
tot een tijdelijke verstoring van Rivierdonderpad. Verlies van dieren als gevolg van sterfte wordt niet 
verwacht, aangezien ze tijdig tussen de bestaande stortsteen kunnen wegvluchten. Ook gaat er geen 
leefgebied verloren. Significant negatieve effecten ten aanzien van Rivierdonderpad zijn daarom niet 
aan de orde. 
 
Langs de westelijke oever van de Saiterpolder wordt nieuwe stortsteen aangebracht. Dit zal ten goede 
komen van de populatie Rivierdonderpad in de Alde Feanen. 
 
Het herstellen van stortsteenoevers veroorzaakt mogelijk een tijdelijke verstoring van de 
Rivierdonderpad. Er is daarom een knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van 
Rivierdonderpad. Om deze reden wordt voor de Rivierdonderpad een verklaring van geen 
bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag (Provincie Fryslân).  
 
 
 
 



Meervleermuis 
De meervleermuis maakt geen of nauwelijks gebruik van het plangebied. Negatieve effecten op deze 
soort zijn daarom niet te verwachten. De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met 
de Natuurbeschermingswet ten aanzien van Meervleermuis. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de 
gerealiseerde toestand. 
 
Noordse woelmuis 
Aanlegfase 
Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord als gevolg van 
graafwerkzaamheden bij de oevers van de sloten. Om deze verstoring te minimaliseren worden de 
volgende mitigerende maatregelen genomen: 
 

 Werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode oktober t/m maart. Dit is de periode buiten het 
voortplantingsseizoen van de Noordse woelmuis. Ook de juveniele muizen zijn in deze periode 
zodanig mobiel dat ze kunne vluchten voor de werkzaamheden. 

 Voorafgaand aan de oeverwerkzaamheden worden deze ongeschikt gemaakt voor Noordse 
woelmuis. Dit kan door de aanwezige vegetatie langs de oevers te kort af te maaien en opslag te 
verwijderen (vegetatie maximaal 10 cm). De rest van de vegetatie, waar niet gewerkt wordt, blijft 
gespaard en kan dan fungeren als refugium. De maaiwerkzaamheden worden kort voor aanvang 
van de graafwerkzaamheden uitgevoerd.  

 De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 
Noordse woelmuis, die dieren eventueel kan wegvangen, (maai-) werkzaamheden kan begeleiden 
en die de geschikte periode kan bepalen. 

 De maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol opgenomen. 
 
Uitvoering van de werkzaamheden met  inachtneming van bovengenoemde voorwaarden zal alleen 
leiden tot een verstoring van individuele dieren. De populatie Noordse woelmuizen blijft gespaard, 
zodat significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten.  
 
Gerealiseerde toestand 
In de gerealiseerde toestand is er sprake van een hoger grondwaterpeil, waardoor het gebied natter 
wordt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het plangebied dat nu nog te droog en daardoor 
ongeschikt is voor de Noordse woelmuis. De verwachting is dat de soort zich na de herinrichting ook 
in dit deelgebied zal vestigen. Hierdoor kan de omvang van de populatie in de toekomst toenemen. 
Bovendien is de verwachting dat door de vernatting het plangebied ook in de toekomt ongeschikt blijft 
voor de concurrerende Aardmuis. Verder is het de bedoeling om het beheer van het plangebied beter 
af te stemmen op de habitateisen van Noordse woelmuis. In de gerealiseerde toestand zijn de 
effecten op Noordse woelmuis dus positief. 
 
Conclusie 
Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord als gevolg van 
werkzaamheden bij de oevers van de sloten. Om  zo veel mogelijk verstoring te voorkomen, worden er 
mitigerende maatregelen genomen. Op deze manier blijft de populatie Noordse woelmuizen gespaard, 
zodat er geen sprake is van een significant negatief effect. Omdat er wel individuele dieren worden 
verstoord, is er een knelpunt met de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat er ten aanzien van de 
Noordse woelmuis een verklaring van geen bedenkingen wordt aangevraagd bij het bevoegd gezag 
(Provinsje Fryslân). 
 
In de gerealiseerde toestand neemt de kwaliteit van het leefgebied voor Noordse woelmuis toe. De 
verwachting is dat met de tijd de populatie Noordse woelmuizen hier zal toenemen. 
 
Broedvogels 
 
Aanlegfase 
In de Saiterpolder komt één Natura 2000-broedvogel tot broeden (zie figuur 3.4). Het gaat om de 
Rietzanger, die broedt in rietranden langs de slootjes in het gebied. De aanwezigheid van overige 
aangewezen moerasbroedvogels (Porseleinhoen, Roerdomp, Purperreiger, Snor, Bruine kiekendief), 
Kemphaan en Aalscholver is onwaarschijnlijk, omdat het gebied niet geschikt is voor deze soorten. 
Ook in de directe omgeving van de Saiterpolder komen deze soorten niet tot broeden (figuur 3.4). 
 



Om te voorkomen dat nesten van Rietzanger worden verstoord en/of aangetast, waardoor een conflict 
ontstaat met de Natuurbeschermingswet, is het noodzakelijk om de inrichtingsmaatregelen uit te 
voeren buiten het broedseizoen. De broedperioden van moerasbroedvogels in de Alde Feanen ligt 
tussen half maart en half augustus. 
 
Gerealiseerde toestand 
De inrichtingsmaatregelen bestaan onder andere uit het verbreden van de aanwezige sloten en de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook wordt het grondwaterpeil verhoogd en het maairegime 
aangepast. De verwachting is dat hierdoor de geschiktheid van het plangebied voor broedende 
Rietzangers zal toenemen, aangezien er meer en wellicht bredere randen met riet zullen ontstaan 
langs de waterlopen in het gebied. In de gerealiseerde toestand zijn er geen negatieve effecten te 
verwachten op de populatie Rietzangers in het plangebied.   
 
Conclusie 
De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 
aanzien van Natura 2000-broedvogels, mits er gewerkt wordt buiten het broedseizoen. De 
broedperioden van moerasbroedvogels in de Alde Feanen ligt tussen half maart en half augustus 
 
 
Niet-broedvogels 
 
Effecten Ganzen en Smienten 
Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit grasland en wordt gebruikt als foerageergebied door 
ganzen en Smienten. Omdat het grasland extensief wordt beheerd, en daarom niet erg in trek is als 
voedselbron, is het naar verwachting geen belangrijk foerageergebied.  
 
Uitvoering van de werkzaamheden in het winterhalfjaar leidt tot verstoring van foeragerende ganzen 
en Smienten in het plangebied. Gevolg is dat het gebied tijdelijk ongeschikt wordt voor foeragerende 
ganzen en Smienten. Dit leidt niet tot negatieve effecten op het instandhoudingsdoel, aangezien er 
volgens Bos & Hoekema 2010 in en rond de Alde Feanen voldoende alternatief foerageergebied 
aanwezig is voor ganzen en Smienten (zie ook Provincie Fryslân 2014). 
 
In de gerealiseerde toetstand neemt het grondwaterpeil in het gebied iets toe. De verwachting is dat 
hierdoor de kwaliteit van het plangebied als foerageergebied voor ganzen en Smienten iets zal 
afnemen. Achteruitgang van de kwaliteit van foerageergebied van ganzen en Smienten is toegestaan 
vanuit de instandhoudingsdoelen (zie tabel 3.5), mits deze achteruitgang ten goede komt van 
aangewezen Natura 2000-habitattypen. Omdat de inrichtingsmaatregelen ook een botanisch doel 
dienen (met als eindresultaat H6410 blauwgraslanden), is er dus geen knelpunt met de 
Natuurbeschermingswet. Bovendien is er in en rond de Alde Feanen voldoende alternatief 
foerageergebied aanwezig voor ganzen en Smienten (Bos & Hoekema). Er zijn dus geen negatieve 
effecten op het instandhoudingsdoel van ganzen en smienten te verwachten. 
 
Overige eendensoorten 
Het plangebied grenst in het oosten aan een gebied met open water dat in winterhalfjaar wordt 
gebruikt door rustende eenden. Uitvoering van de maatregelen gedurende het winterhalfjaar kan hier 
leiden tot verstoring van deze vogels. Deze verstoring beslaat niet het volledige rustgebied en leidt 
niet tot een significant negatief effect op de instandhoudingdoelen, aangezien er in de omgeving nog 
voldoende alternatieve rustplaatsen aanwezig zijn (zie figuur 3.5). Bovendien is de verstoring tijdelijk 
van aard en zal het rustgebied na uitvoering van de werkzaamheden weer volledig gebruikt kunnen 
worden door rustende eenden. 
 
Grutto 
Het plangebied wordt nauwelijks of niet gebruikt door doortrekkende Grutto's. Negatieve effecten op 
het instandhoudingsdoel van deze soort zijn daarom niet te verwachten. 
 
Conclusie  
De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 
aanzien van aangewezen niet-broedende vogelsoorten. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de 
gerealiseerde toestand. 
 



 
 
 

5. Samenvattende Conclusies 
 

 Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord door 
werkzaamheden. Om zo veel mogelijk verstoring te voorkomen, worden er mitigerende 
maatregelen genomen. Op deze manier blijft de populatie Noordse woelmuizen gespaard, zodat er 
geen sprake is van een significant negatief effect. Omdat er wel individuele dieren worden 
verstoord, is er een knelpunt met de Natuurbeschermingswet. Daarom wordt ten aanzien van de 
Noordse woelmuis een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag 
(Provincie Fryslân). 
 

 Het herstellen van stortsteen veroorzaakt mogelijk verstoring van de Rivierdonderpad. Er is 
daarom een knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van deze soort. Om deze reden 
wordt ten aanzien van Rivierdonderpad een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij het 
bevoegd gezag (Provincie Fryslân). 
 

 De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 
aanzien van Natura 2000-broedvogels, mits er gewerkt wordt buiten het broedseizoen. De 
broedperioden van moerasbroedvogels in de Alde Feanen ligt tussen half maart en half augustus. 

 

 De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 
aanzien van overige Natura 2000-waarden (habitattypen, overige vissensoorten, Meervleermuis en 
niet-broedvogels). Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de gerealiseerde toestand. 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Deze toelichting maakt onderdeel uit van de diverse benodigde vergunningen voor de 
herinrichting van de Saiterpolder. Omdat er meerder vergunningen aangevraagd 
moeten worden en bepaalde werkzaamheden vanuit verschillende invalshoeken 
vergund moeten worden heb ik deze korte toelichting opgesteld.  
 
Als onderdeel van de toelichting vindt u de namen en telefoonnummers van de 
personen dit bij dit integrale project betrokken zijn. Onderlinge afstemming over de 
omgevingsvergunning en watervergunning zou dan eenvoudiger moeten verlopen. 
 
ATENSUS bv is gemandateerd aanvrager voor alle vergunningen en ook eerste 
contactpersoon bij vragen.  

Aanleiding 
De Saiterpolder is particulier bezit (Saiter BV uit Amsterdam). De polder wordt 
heringericht om te voldoen aan de eisen voor particulier natuurbeheer. De polder is 
omgeven door een kade die in beheer is bij het Wetterskip Fryslân. Ecologisch is de 
bestaande polder waardevol vanwege een grote populatie van de Noorse Woelmuis.  

Betrokken partijen 
Onderdeel van het omvormen van de polder is het in beheer overdragen van polderdijk 
met haar oeverbescherming. De kade is reeds eigendom van de Saiter bv. Als 
onderdeel van de overdracht zal het Wetterskip Fryslân zorgen voor een kade die 
voldoet aan de geldende normen. Peter van de r Starre van het Wetterskip maakt 
onderdeel  uit van het projectteam. 
 
De Provinsje Fryslan heeft de behoefte de polder veilig te stellen voor het versterken 
van de natuurdoelstellingen. Het particulier natuurbeheer is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. De Provinsje levert een belangrijke financiële bijdrage aan dit project 

Datum: 10 juli 2014 

Kenmerk: 166.01_2045 

Onderwerp: 166.01 Saiterpolder – Aanvraag diverse vergunningen 

Omgevingsloket 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

Werkzaamheden    
De uit te voeren werkzaamheden hebben een ecologische inslag en een technische 
inslag. Hieronder een overzicht van deze werkzaamheden. Een en ander zoals 
aangegeven op de in het loket geplaatste bestekstekeningen. 
 
 

 Afplaggen van delen in de polder 

 Creëren natuurvriendelijke oevers 

 Aanbrengen stuw waardoor kwelwater in het gebied behouden blijft en 
grondwaterstand verhoogd kan worden 

 Plaatsen pompgemaal op zonne-energie om kwelwater in de naastgelegen 
petgaten te pompen 

 Herstellen oeverbescherming in de vorm van steenbestorting 

 Plaatsen nieuwe oeverbescherming in de vorm van steenbestorting  

 Plaatsen/Aanleg twee loswallen voor het aan- en afvoeren van materieel voor 
het onderhoud 

Vergunningen 
Ten aanzien van de aanvraag van de benodigde vergunningen zijn er verschillende 
invalshoeken. In het loket zijn alle relevante gegevens aanwezig. In bepaalde gevallen 
zal vanuit verschillende vergunningverlenende instanties een vergunning moeten 
worden afgegeven. Enerzijds vanuit een technische en constructieve benadering, 
anderzijds vanuit exploitatie ingegeven.  
 
Met uitzondering van de gemeente hebben alle partijen een rol (gehad) in het tot stand 
komen van deze plannen. De gemeente Leeuwarden zal wellicht moeten overgaan tot 
een aanlegvergunning voor de algemene werkzaamheden in de polder en 
waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor de loswal. 
 
Het totaal aan vergunningen is redelijk complex en detailvragen over onderlinge 
relaties kunnen wellicht beter tussen de diverse verleners worden uitgewisseld.  
 
NB wet 
Speciaal aandacht voor de Nb-Wet. Afhankelijk van de insteek (omgevingsvergunning 
of aanlegvergunning) zal door de gemeente een verklaring van geen bedenkingen bij 
de Provincie aangevraagd worden (contactpersoon de heer Wagenaar). Deze strategie 
is reeds besproken met de vergunningverlener van de Provincie.   

Contactpersonen 
Om het de vergunningverleners gemakkelijker te maken heb ik hieronder een lijst met 
contactpersonen aangegeven die inhoudelijk betrokken zijn bij deze aanvraag. 
 
Elke contactpersoon is door ons inhoudelijk geïnformeerd of heeft afstemming mee 
plaatsgevonden om te bezien welke vergunningen van toepassing zijn.  
 
 



 

 

Persoon Organisatie Rol Bereikbaarheid 

A. Visser Provinsje 
Fryslân 

Projectgroep 058 - 29 25 925 

F.J. de Jong Dienst Landelijk 
Gebied 

Projectgroep 058 - 29 55 376 

E. Lourens Dienst Landelijk 
Gebied 

Projectgroep 058 - 29 55 376 

A. Scholtens 
Weert 

De Sayter bv Projectgroep 06 51 13 90 88 

P. van der 
Starre 

Wetterskip 
Fryslân 

Projectgroep 058 – 29 22 723 

E. de 
Wekker 

ATENSUS bv – 
Advies- en 
ingenieursburea
u 

Projectgroep 06 – 10 88 64 01 

E. van der 
Heijden 

Altenburg & 
Wymenga 

Onderzoeksbureau 
ecologie / F&F 
ontheffing en NB 
wet 

0511-47 47 64 
 

P. 
Oosterbaan 

Wetterskip 
Fryslan 

Vergunningverlener 
Watervergunning 

058 – 29 22 087 
poosterbaat@wetteskipfryslan.nl 

Dhr. Yntema Provinje Fryslan Vaarwegbeheerder 058 -  29 25 925 
b.f.yntema@fryslan.nl 

F. Wagenaar Provinje Fryslan Vergunningverlener 
NB-wet 

058 – 29 25 279 
f.r.wagenaar@fryslan.nl  

 

Resume 
Ik hoop dat deze aanvulling zorgt voor het stroomlijnen van de vergunningaanvragen. 
Wanneer er vragen zijn over het proces of inhoud ben ik ook in de vakantie mobiel te 
bereiken via 06 10 88 64 01. 
 
Alle betrokkenen krijgen een afschrift van de aanvraag die in het Omgevingsloket is 
geplaatst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
ATENSUS bv 
 
 
E.M. de Wekker 
Projectleider 

mailto:poosterbaat@wetteskipfryslan.nl
mailto:f.r.wagenaar@fryslan.nl
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1.0  INLEIDING 

 

In mei 2014 ontving Koops & Romeijn Grondmechanica van Atensus BV te Meppel de 

opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch grondonderzoek en het uitbrengen van 

een damwandadvies ten behoeve van de herinrichting van de Saiterpolder te Earnewald. 

 

Dit rapport bevat de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek, alsmede het op basis 

hiervan opgestelde damwandadvies. Voorliggend advies is opgesteld op basis van de 

geotechnische norm NEN 9997-1 en de CUR-166. 

 

 

2.0 PROJECTOMSCHRIJVING 

 

Volgens de verstrekte gegevens omvat onderhavig plan de herinrichting van een polder. In 

de polder wordt een tweetal loswallen gerealiseerd ten behoeve van het lossen van 

bijvoorbeeld maaivoertuigen en tractoren. Tevens zal ter plaatse van de loswallen een opslag 

van bijvoorbeeld hooibalen plaatsvinden. 

Als grondkering zal ter plaatse van de loswalleen een damwand worden toegepast. Voor 

deze damwand dienen ontwerp- en controleberekeningen te worden uitgevoerd. 

 

Voor de damwanden is aangehouden : 
 

- betrouwbaarheidsklasse  : RC1 
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3.0  GRONDONDERZOEK 

 

Het geotechnisch grondonderzoek in de Saiterpolder is op 2 juni 2014 uitgevoerd door Koops 

Grondmechanica BV onder opdrachtnummer 2014-275 en heeft bestaan uit 7 sonderingen, 

alle met meting van de plaatselijke kleef. De sondeerresultaten zijn weergegeven op de 

grafieken 001 t/m 007, waarin de diepte is uitgezet t.o.v. NAP. 

 

Aanvullend op het sondeeronderzoek is een viertal handboringen verricht ter nadere 

verkenning van de toplagen en bepaling van de actuele grondwaterstand. Op basis van een 

veldclassificatie zijn boorprofielen opgesteld, welke zijn weergegeven in de bijlagen Bor 01 en 

HB01 t/m HB03. 

 

De onderzoekslocaties, welke door de sondeerploeg en de boorploeg in het terrein zijn 

uitgezet en gewaterpast t.o.v. NAP, zijn aangegeven op de situatietekening. Als basis heeft 

hiervoor gediend een door de opdrachtgever verstrekte tekening. 

 

De sonderingen zijn uitgevoerd met een op een minirupsvoertuig gemonteerde sondeerunit, 

m.b.v. een elektrische (kleefmantel)conus met hellingmeter, conform norm NEN EN 1997-2. 

De conusweerstand en de plaatselijke mantelwrijving zijn hierbij continu elektrisch gemeten 

en geregistreerd. In de sondeergrafieken is ook het wrijvingsgetal weergegeven. Dit is de 

verhouding tussen de plaatselijke mantelwrijving en de conusweerstand (W/C * 100%). 

Empirisch is vastgesteld dat het wrijvingsgetal, beneden het grondwaterniveau, een nauwe 

relatie heeft met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de laagopbouw wordt 

verkregen. 

Uitgaande van de in Nederland meest voorkomende grondsoorten kan ter indicatie de 

volgende relatie worden aangehouden : 

 

- wrijvingsgetal van 0,5 tot 2 % : zand 

- wrijvingsgetal van 2 tot 5 % : klei 

- wrijvingsgetal van 5 tot 10 % : veen 

 

Overgangsvormen tussen de verschillende grondsoorten komen voor, zodat bovenstaande 

grenswaarden niet absoluut zijn. 
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4.0  TERREIN- EN GRONDGESTELDHEID 

 

De Saiterpolder is gelegen tussen Earnewald en Warten in de provincie Friesland. 

Ten tijde van het onderzoek bedroeg de maaiveldhoogte ter plaatse van de sondeerlocaties 

NAP +0,14 à -0,03 m. 

 

Op basis van het grondonderzoek kan de grondopbouw ter plaatse van de te realiseren 

loswallen globaal als volgt worden omschreven:  

 

Diepte in m t.o.v. NAP Grondbeschrijving 

Maaiveld tot -0,7 à -1,0 klei, plaatselijk afgedekt door dunne veenlaag 

-0,7 à -1,0 tot -2,6 à -3,2 veen 

-2,6 à -3,2 tot -3,6 à -3,9 zand, matig vast gepakt 

-3,6 à -3,9 tot -6,7 à -7,1 klei, zwak siltig, plaatselijk doorsneden door enkele 
dunne zandlagen 

-6,7 à -7,1 tot -6,9 à -7,5 veen 

-6,9 à -7,5 tot circa -8,0 zand, zeer vast gepakt 

circa -8,0 =  maximaal verkende diepte 

 
 
In de diverse boorgaten werd d.d. 2 juni 2014 de actuele grondwaterstand waargenomen op 

maaiveld -0,83 à -1,72 m (circa NAP -0,78 à -1,66 m). Dit betreft een eenmalige waarneming, 

welke mogelijk iets is verstoord door het boren. Onder andere door wisselingen in 

neerslagoverschot zijn fluctuaties van de grondwaterstand mogelijk. Ten tijde van het 

veldonderzoek werden open waterpeilen gemeten van NAP -0,57 en -2,21 m 

(zie situatietekening).  
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5.0  DAMWANDADVIES 

 

 

Algemeen 
 

In het kader van de herinrichting van de Saiterpolder wordt een tweetal loswallen aangelegd 

ten behoeve van hel laden en lossen van bij voorbeeld maaimachines of tractoren voor het 

onderhoud van de polder. Ter plaatse van de loswallen kan ook opslag plaatsvinden van 

bijvoorbeeld hooibalen. 

Het hoogteverschil tussen het maaiveld en de waterbodem zal worden gekeerd met behulp 

van een damwandconstructie. Op verzoek van de opdrachtgever is primair gekeken naar de 

mogelijke toepassing van een houten damwand in combinatie met ankerschotten. Gezien de 

bodemopbouw op locatie, met veenlagen tot circa 3,00 m beneden maaiveld, is het 

toepassen van ankerschotten geen reële optie. Derhalve komen in aanmerking: een 

damwand met groutankers, welke worden in gebracht tot in het diepe, vastgepakte 

zandpakket, of een vrijstaande damwand van voldoende sterkte en stijfheid. 

Na enkele verkennende  berekeningen en telefonisch overleg is door de opdrachtgever 

gekozen voor de toepassing van een vrijstaande, stalen damwand. Voor deze damwand zijn 

ontwerp- en controleberekeningen uitgevoerd. De uitgangspunten en resultaten van deze 

berekeningen worden in het vervolg van dit hoofdstuk gepresenteerd. 
 

In verband met de wisselende grondopbouw worden twee dwarsprofielen beschouwd: 

Dwarsprofiel 1: Loswal 10 m, sonderingen DKM-01 en DKM-02 

Dwarsprofiel 2: Loswal 20 m, sonderingen DKM-03 en DKM-04 

 

Op beide profielen wordt onderstaand nader in gegaan 
 

 
Maaiveldniveau / waterbodem 
 

Het maaiveld direct achter de loswallen ligt, conform de verstrekte tekening 166.01 BE304, 

op een niveau van NAP +0,00 m en loopt op naar NAP +0,25 m. Vanaf circa 8,50 m uit de 

damwand loopt het maaiveld weer af tot circa NAP -2,00 m. Direct achter de damwand zal 

een puinverharding worden aangebracht met een dikte van circa 0,30 m. 

De waterbodem ligt, conform de verstrekte tekeningen, op een niveau van NAP -2,02 m. 
 

 

Grondwaterstand / waterpeil 

 

Bij de damwandberekening is uitgegaan van een freatische grondwaterstand ter plaatse van 

de damwand van NAP -0,52 m. Deze is gelijk aan het waterpeil in de sloot. 
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Externe belastingen 

 

Bij de damwandberekeningen is uitgegaan van een gelijkmatig verdeelde maaiveldbelasting, 

direct achter de damwand, van 5 kN/m2. Deze is in rekening gebracht tot op een afstand van 

8,50 m uit de damwand. 

 

 

Berekeningsmethode 

 

Met behulp van het computerprogramma D-Sheet Piling (versie 9.3) zijn berekeningen voor 

de te installeren damwand uitgevoerd. Het programma is gebaseerd op het principe van 

d.m.v. elasto-plastische veren ondersteunde liggers. Uit de berekeningen volgen onder 

andere het dwarskrachten- en momentenverloop en de te verwachten vervormingen van de 

damwand. Gezien de geringe, persoonlijke veiligheidsrisico’s is de constructie ingedeeld in 

betrouwbaarheidsklasse RC1. 
 

 

Dwarsprofiel 1:  loswal 10 m 
 

De berekeningen voor de damwand zijn uitgevoerd op basis van een geschematiseerde 

grondopbouw. De geotechnische parameters voor de verschillende grondlagen zijn op basis 

van de onderzoeksresultaten en ervaring bepaald, waarbij sprake is van een vrij 

conservatieve inschatting. 

Bij de damwandberekeningen voor dwarsprofiel 1 is uitgegaan van onderstaande 

schematische grondopbouw, gebaseerd op de maatgevende sondering 001: 
 

 

laagnr. van 

[m t.o.v. NAP] 

tot 

[m t.o.v. NAP] 

’rep 

[°] 

c’ rep 

[kN/m2] 

/sat 

[kN/m3] 

k 

[kN/m2/m] 

1 +0,25 -0,10 35,0 0 18/20  6.000 

2 -0,10 -1,10 17,5 0 14/14  2.000 

3 -1,10 -3,25 15,0 2 10,5/10,5  500 

4 -3,25 -3,85 32,0 0 18/20  6.000 

5 -3,85 -6,75 22,5 2 15/15  2.000 

6 -6,75 -7,00 15,0 0 11/11  800 

7 -7,00 -8,00 33,0 0 19/21  20.000 

 

 

Aangezien de damwand vrijstaand wordt uitgevoerd, kan worden volstaan met een één-fase 

berekening: 
 

Fase 1 : installeren van de damwand, aanbrengen puinverharding en introduceren 

maaiveldbelasting 
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Bij de berekening van de damwand zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 
 

- Bovenzijde damwand op NAP +0,0 m 

- Maaiveldniveau hoge zijde op NAP +0,00 m direct achter de wand, oplopend naar 

NAP +0,25 m en vanaf circa 8,50 m uit de damwand weer aflopend naar 

circa NAP -1,00 m (op 17,50 m uit de damwand) 

- Waterbodem voor de wand op NAP -2,02 m 

- Grondwaterstand a/d hoge zijde van de damwand van NAP -0,52 m 

- Waterpeil voor de damwand op NAP -0,52 m 

- Gelijkmatig verdeelde maaiveldbelasting achter de damwand van 5 kN/m2, aangrijpend 

van 0,10 m tot 8,50 m uit het hart van de damwand 

- Een reductiefactor van 0,76 op de sterkte en stijfheid van de damwand in verband met 

corrosie 

 

Een doorsnedetekening is onderstaand weergegeven. 

 

 

 

 

Het toe te passen damwandprofiel en de minimale planklengte zijn bepaald op basis van 

uitgevoerde ontwerpberekeningen. Op basis van de resultaten van deze berekeningen wordt 

geadviseerd, een damwand toe te passen van het type ZK 785-5 (staalkwaliteit S240, 

maximaal moment 145 kNm/m1) of gelijkwaardig. De minimale planklengte is bepaald 

op 7,50 m (van NAP +0,00 tot -7,50 m). 
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Overzicht - Fase 1: New Stage

-1,10

-3,25

-3,85

-6,75
-7,00

01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-3,25

-3,85

-6,75
-7,00

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-1,00

-2,02

-0,52 -0,52

ZK 785-5

Qmv 5 kN/m2
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Voor de geadviseerde damwand is een controleberekening uitgevoerd conform de 

rekenmethode van de CUR-166, waarbij is uitgegaan van betrouwbaarheidsklasse RC1. Uit 

deze berekening bleken de navolgende meest relevante uitkomsten : 

 

ZK 785-5, van 7,50 m (van NAP +0,00 tot -7,50 m), vrijstaand 

fase maximaal 

moment 

[kNm] 

maximale 

dwarskracht 

[kN] 

maximale 

verplaatsing 

[mm] 

gemobiliseerde 

passieve weerstand 

[%] 

1 62,1 38,4 40,7 53,8 

 

 

Opmerkingen: 
 

De waarden voor het buigend moment en de dwarskracht zijn bepaald op basis van 

rekenwaarden voor geometrie en grondeigenschappen, waarbij de maatgevende 

berekeningsstap is aangehouden. De berekende waarden hebben betrekking op één 

strekkende meter damwand. 
 

De in bovenstaande tabel vermelde waarde voor de maximale wandverplaatsing is berekend 

op basis van representatieve waarden voor geometrie en grondeigenschappen.  
 

Om de vervormingsverschillen tussen de individuele damwandplanken te nivelleren en om 

optredende, locale belastingen achter de damwand te spreiden wordt nadrukkelijk 

geadviseerd de damwand te voorzien van een doorgaande gording, waarbij alle 

damwandplanken door middel van lassen of bouten aan de gording worden bevestigd. 

 

De resultaten van de berekening zijn weergegeven in de bijlagen. 

Ter beperking van de hoeveelheid uitvoer, is de afdruk beperkt tot een grafische weergave 

van de berekeningsresultaten (per berekeningsstap) en een meer uitgebreide presentatie van 

de berekening op basis van representatieve waarden. 

De berekende, maximale uitbuiging van de damwand van circa 41 mm wordt door de 

opdrachtgever acceptabel geacht voor onderhavige constructie. 
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Dwarsprofiel 2:  loswal 20 m 
 

Ter plaatse van de loswal met een lengte van 20 m wordt een afwijkende grondopbouw 

aangetroffen, met een diepere ligging van het vast gepakte zandpakket en een minder 

diepe ligging van de tussenzandlaag. Bij de damwandberekeningen voor dwarsprofiel 2 is 

uitgegaan van onderstaande schematische grondopbouw, gebaseerd op sondering 004: 
 

 

laagnr. van 

[m t.o.v. NAP] 

tot 

[m t.o.v. NAP] 

’rep 

[°] 

c’ rep 

[kN/m2] 

/sat 

[kN/m3] 

k 

[kN/m2/m] 

1 +0,25 -0,10 35,0 0 18/20  6.000 

2 -0,10 -0,70 17,5 0 14/14  2.000 

3 -0,70 -2,85 15,0 2 10,5/10,5  500 

4 -2,85 -3,65 32,0 0 18/20  6.000 

5 -3,65 -7,05 22,5 2 15/15  2.000 

6 -7,05 -7,50 15,0 0 11/11  800 

7 -7,50 -8,00 33,0 0 19/21  20.000 

 

 
 

Bij de berekening van de damwand zijn verder exact dezelfde uitgangspunten aangehouden 

als bij de berekening voor dwarsprofiel 1. 

 

Het toe te passen profieltype en de minimale planklengte zijn wederom bepaald op basis van 

uitgevoerde ontwerpberekeningen. Op basis van de resultaten van deze berekeningen wordt 

geadviseerd voor dwarsprofiel 2 een damwand toe te passen van het type ZK 785-5 

(staalkwaliteit S240, maximaal moment 145 kNm/m1) of gelijkwaardig. De minimale 

planklengte is hier bepaald op 7,75 m (van NAP +0,00 tot -7,75 m). 

 
Voor de geadviseerde damwand is andermaal een controleberekening uitgevoerd conform de 

rekenmethode van de CUR-166, waarbij is uitgegaan van betrouwbaarheidsklasse RC1. Uit 

deze berekening bleken de navolgende meest relevante uitkomsten : 

 

ZK 785-5, van 7,75 m (van NAP +0,00 tot -7,75 m), vrijstaand 

fase maximaal 

moment 

[kNm] 

maximale 

dwarskracht 

[kN] 

maximale 

verplaatsing 

[mm] 

gemobiliseerde 

passieve weerstand 

[%] 

1 43,7 20,4 23,4 41,4 
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Opmerkingen: 
 

De waarden voor het buigend moment en de dwarskracht zijn bepaald op basis van 

rekenwaarden voor geometrie en grondeigenschappen, waarbij de maatgevende 

berekeningsstap is aangehouden. De berekende waarden hebben betrekking op één 

strekkende meter damwand. 
 

De in bovenstaande tabel vermelde waarde voor de maximale wandverplaatsing is berekend 

op basis van representatieve waarden voor geometrie en grondeigenschappen.  
 

Ter beperking van de optredende vervormingen wordt, in verband met de diepere ligging van 

het vast gepakte zandpakket, nadrukkelijk geadviseerd geen kortere damwandplanken toe te 

passen. 
 

Om de vervormingsverschillen tussen de individuele damwandplanken te nivelleren en om 

optredende, locale belastingen achter de damwand te spreiden wordt nadrukkelijk 

geadviseerd de damwand te voorzien van een doorgaande gording, waarbij alle 

damwandplanken door middel van lassen of bouten aan de gording worden bevestigd. 

 

De resultaten van de berekening voor dwarsprofiel 2 zijn eveneens weergegeven in de 

bijlagen. Ter beperking van de hoeveelheid uitvoer, is de afdruk beperkt tot een grafische 

weergave van de berekeningsresultaten (per berekeningsstap) en een meer uitgebreide 

presentatie van de berekening op basis van representatieve waarden. 

De berekende, maximale uitbuiging van de damwand van circa 23 mm wordt acceptabel 

geacht. 
 

 

 
Installeren van de damwand 
 

De toe te passen damwand kan in principe worden geïnstalleerd met behulp van een 

regelbaar, hoogfrequent trilblok. Om de weerstand in het vast gepakte zandpakket (en de 

optredende trillingen) te reduceren, kan worden overwogen de grond aan de punt van de in 

te trillen damwandplanken locaal en gecontroleerd te fluïderen. Hierbij wordt de grond aan de 

punt van de plank gefluïdeerd door kleine hoeveelheden water onder zeer hoge druk te 

injecteren. 
 

 

 

Koops & Romeijn Grondmechanica 

            

 

 

 

 
ir. J.Th.M. Nicolasen 

adviseur geotechniek 



  12.4052R01, 11 juli 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten damwandberekening dwarsprofiel 1: loswal 10 m 
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2 Overzicht

2.1 Overzicht per Fase en Toets

Fase Verificatie Verplaat- Moment Dwars- Mob. perc. Mob. perc. Verticaal
nr. type sing Kracht moment weerstand evenwicht

[mm] [kNm] [kN] [%] [%]
1 EC7(NL)-Stap 6.3 -62,1 38,4 0,0 53,8  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.4 -61,9 37,1 0,0 53,0  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.5 40,7 -34,0 14,8 0,0 29,0  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.5 * 1,20 -40,8 17,8

Max 40,7 -62,1 38,4 0,0 53,8  ---  

2.2 Totale Stabiliteit per Fase

Fase Stabiliteitsfactor
naam [-]

New Stage 2,86
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3 Invoergegevens voor alle Bouwfasen

3.1 Algemene Invoergegevens

Verificatie volgens  NEN-EN 9997+C1:2012
 

Model Damwand
Check verticaal evenwicht Nee
Aantal bouwfasen 1
Soortelijk gewicht van water 9,81 kN/m³
Aantal takken van de veerkarakteristiek 3
Ontlasttak van de veerkarakteristiek Nee

3.2 Damwandeigenschappen

Lengte 7,50 m
Bovenkant 0,00 m
Aantal secties 1

Snede Van Tot Stijfheid Werkende Maximum
naam EI breedte moment

[m] [m] [kNm²/m'] [m] [kNm/m']
ZK 785-5 -7,50 0,00 1,7630E+04 1,00 145,00

Snede Van Tot Red. factor Red. factor Toelichting op 
naam EI max. moment reductiefactor

[m] [m] [-] [-]
ZK 785-5 -7,50 0,00 0,76 0,76 Corrosie

Snede Van Tot Gecorrig. Gecorrig.
naam stijfheid EI max. moment

[m] [m] [kNm²] [kNm]
ZK 785-5 -7,50 0,00 1,3390E+04 110,20

3.3 Rekenopties

Eerste fase beschrijft initiële situatie Nee
Fijnheid berekening Grof
Reduceren delta('s) volgens CUR Ja
Verificatie EC7 NB NL methode A: Partile factoren (ontwerpwaarden) in alle fasen

Eurocode 7 gebruik makend van de factoren zoals beschreven in de
Nationale Annex van Nederland. Het valt onder ontwerp benadering
III.

Gebruikte partiële factor set RC 1

Factoren op belastingen
- Permanente belasting, ongunstig 1,00
- Permanente belasting, gunstig 1,00
- Variabele belasting, ongunstig 1,00
- Variabele belasting, gunstig 0,00

Materiaalfactoren
- Cohesie 1,15
- Tangens phi 1,15
- Delta (wandwrijvingshoek) 1,15
- Beddingsconstanten 1,30

Aanpassing geometrie
- Toename kerende hoogte 10,00 %
- Maximum toename kerende hoogte 0,50 m
- Verlaging grondwaterniveau, passieve zijde 0,20 m
- Verhoging grondwaterniveau, passieve zijde 0,20 m
- Verhoging grondwaterniveau, actieve zijde 0,05 m
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Factoren op totale stabiliteit
- Cohesie 1,30
- Tangens phi 1,20
- Factor op volumegewicht grond 1,00
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4 Overzicht Fase 1: New Stage

Overzicht - Fase 1: New Stage

-1,10

-3,25
-3,85

-6,75-7,00

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-3,25
-3,85

-6,75-7,00

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-1,00

-2,02

-0,52 -0,52

ZK 785-5

Qmv 5 kN/m2
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5 Totale Stabiliteit Fase 1: New Stage

Stabiliteitsfactor : 2,86

5.1 Totale Stabiliteit

Totale Stabiliteit - Fase 1: New Stage

-1,10

-3,25
-3,85

-6,75-7,00

01 puin
02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-3,25
-3,85

-6,75-7,00

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-1,00

-2,02

-0,52 -0,52

ZK 785-5

Qmv 5 kN/m2Stabiliteitsfactor: 2,86
Partiële factor set: RC 1
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6 Stap 6.3 Fase 1: New Stage

6.1 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 7

6.1.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.3 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-200 -100 0 100 200

Max: 164,8

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5
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]

Dwarskrachten [kN]

-40 -20 0 20 40

Max: 38,4 - Min: -24,7

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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]

Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Max: 0,0 - Min: -62,1

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

D
ie

pt
e 

[m
]

6.1.2 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  109,8 126,8
Water      242,4 225,5
Totaal     352,2 352,3

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 235,85 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 126,84 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 53,8 %
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7 Stap 6.4 Fase 1: New Stage

7.1 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 8

7.1.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.4 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-200 -100 0 100 200

Max: 97,3

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

D
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e 

[m
]

Dwarskrachten [kN]

-40 -20 0 20 40

Max: 37,1 - Min: -24,7

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

D
ie

pt
e 

[m
]

Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Max: 0,0 - Min: -61,9

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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[m
]

7.1.2 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  108,0 124,9
Water      242,4 225,5
Totaal     350,4 350,4

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 235,85 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 124,92 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 53,0 %
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8 Stap 6.5 Fase 1: New Stage

8.1 Invoergegevens Links

8.1.1 Berekeningsmethode

Rekenmethode: C, phi, delta

8.1.2 Waterniveau

Freatisch niveau: -0,52 [m]

8.1.3 Maaiveld

X [m] Y [m]
0,00 0,00
5,00 0,25
8,50 0,25
9,75 0,00

17,50 -1,00

8.1.4 Eigenschappen van de grondmaterialen in Profiel: DKM-01

 Laag  Niveau Volumegewicht Cohesie Wrijvingshoek Delta
naam Onverz. Verz. phi wrijvingshoek

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m²] [grad] [grad]
 01 puin 0,25 18,00 20,00 0,00 35,00 16,60
 02 klei 1 -0,10 14,00 14,00 0,00 17,50 11,67
 03 veen 1 -1,10 10,50 10,50 2,00 15,00 0,00
 04 zand, matig 1 -3,25 18,00 20,00 0,00 32,00 16,60
 05 klei 2 -3,85 15,00 15,00 2,00 22,50 15,00
 06 veen 2 -6,75 11,00 11,00 0,00 15,00 0,00
 07 zand, vast 1 -7,00 19,00 21,00 0,00 33,00 16,60

 Laag  Niveau Schelpfactor OCR Korreltype
naam [m] [-] [-]

 01 puin 0,25 1,00 1,00 Fijn
 02 klei 1 -0,10 1,00 1,00 Fijn
 03 veen 1 -1,10 1,00 1,00 Fijn
 04 zand, matig 1 -3,25 1,00 1,00 Fijn
 05 klei 2 -3,85 1,00 1,00 Fijn
 06 veen 2 -6,75 1,00 1,00 Fijn
 07 zand, vast 1 -7,00 1,00 1,00 Fijn

 Laag  Niveau Gronddrukcoëfficiënten Wateroverspanning
naam Actief Neutraal Passief Boven Onder

[m] [-] [-] [-] [kN/m²] [kN/m²]
 01 puin 0,25 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 02 klei 1 -0,10 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 03 veen 1 -1,10 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 04 zand, matig 1 -3,25 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 05 klei 2 -3,85 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 06 veen 2 -6,75 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 07 zand, vast 1 -7,00 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00

8.1.5 Beddingsconstanten (Secant)

 Laag  Niveau Tak 1 Tak 2
naam Boven Onder Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³]
 01 puin 0,25 12000,00 12000,00 6000,00 6000,00
 02 klei 1 -0,10 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00
 03 veen 1 -1,10 1000,00 1000,00 500,00 500,00
 04 zand, matig 1 -3,25 12000,00 12000,00 6000,00 6000,00
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 Laag  Niveau Tak 1 Tak 2
naam Boven Onder Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³]
 05 klei 2 -3,85 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00
 06 veen 2 -6,75 2000,00 2000,00 800,00 800,00
 07 zand, vast 1 -7,00 40000,00 40000,00 20000,00 20000,00

 Laag  Niveau Tak 3
naam Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³]
 01 puin 0,25 3000,00 3000,00
 02 klei 1 -0,10 800,00 800,00
 03 veen 1 -1,10 250,00 250,00
 04 zand, matig 1 -3,25 3000,00 3000,00
 05 klei 2 -3,85 800,00 800,00
 06 veen 2 -6,75 500,00 500,00
 07 zand, vast 1 -7,00 10000,00 10000,00

8.1.6 Bovenbelastingen

Naam Afstand Belasting 
[m] [kN/m²]

Qmv 5 kN/m2              0,10 5,00
8,50 5,00

8.2 Invoergegevens Rechts

8.2.1 Berekeningsmethode

Rekenmethode: C, phi, delta

8.2.2 Waterniveau

Freatisch niveau: -0,52 [m]

8.2.3 Maaiveld

X [m] Y [m]
0,00 -2,02

8.3 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 6
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8.3.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.5 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-200 -100 0 100 200

Max: 40,7
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Dwarskrachten [kN]

-40 -20 0 20 40

Max: 14,8 - Min: -14,7
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Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Max: 0,0 - Min: -34,0
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8.3.2 Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Segment Niveau Moment Dwarskracht Verplaatsing
nummer [m] [kNm] [kN] [mm]

1 0,00 0,0 0,0 40,7
1 -0,10 0,0 0,0 39,7
2 -0,10 0,0 0,0 39,7
2 -0,31 -0,1 -0,7 37,8
3 -0,31 -0,1 -0,7 37,8
3 -0,52 -0,3 -1,8 35,8
4 -0,52 -0,3 -1,8 35,8
4 -0,70 -0,8 -3,0 34,1
5 -0,70 -0,8 -3,0 34,1
5 -0,80 -1,1 -3,7 33,2
6 -0,80 -1,1 -3,7 33,2
6 -1,00 -2,0 -5,1 31,3
7 -1,00 -2,0 -5,1 31,3
7 -1,10 -2,5 -5,9 30,4
8 -1,10 -2,5 -5,9 30,4
8 -1,20 -3,1 -6,4 29,4
9 -1,20 -3,1 -6,4 29,4
9 -1,40 -4,5 -7,7 27,6

10 -1,40 -4,5 -7,7 27,6
10 -1,71 -7,2 -9,7 24,7
11 -1,71 -7,2 -9,7 24,7
11 -2,02 -10,6 -11,9 21,9
12 -2,02 -10,6 -11,9 21,9
12 -2,30 -14,0 -12,5 19,5
13 -2,30 -14,0 -12,5 19,5
13 -2,57 -17,5 -13,1 17,1
14 -2,57 -17,5 -13,1 17,1
14 -2,85 -21,3 -13,7 14,9
15 -2,85 -21,3 -13,7 14,9
15 -3,05 -24,0 -14,2 13,3
16 -3,05 -24,0 -14,2 13,3
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Segment Niveau Moment Dwarskracht Verplaatsing
nummer [m] [kNm] [kN] [mm]

16 -3,25 -26,9 -14,7 11,9
17 -3,25 -26,9 -14,7 11,9
17 -3,45 -29,7 -13,0 10,5
18 -3,45 -29,7 -13,0 10,5
18 -3,65 -32,0 -9,3 9,1
19 -3,65 -32,0 -9,3 9,1
19 -3,85 -33,4 -4,2 7,9
20 -3,85 -33,4 -4,2 7,9
20 -4,21 -34,0 0,8 6,0
21 -4,21 -34,0 0,8 6,0
21 -4,58 -32,8 5,6 4,4
22 -4,58 -32,8 5,6 4,4
22 -4,94 -30,0 9,9 3,1
23 -4,94 -30,0 9,9 3,1
23 -5,30 -25,8 12,7 2,0
24 -5,30 -25,8 12,7 2,0
24 -5,66 -20,9 14,4 1,3
25 -5,66 -20,9 14,4 1,3
25 -6,03 -15,6 14,8 0,7
26 -6,03 -15,6 14,8 0,7
26 -6,39 -10,4 13,9 0,3
27 -6,39 -10,4 13,9 0,3
27 -6,75 -5,6 12,1 0,1
28 -6,75 -5,6 12,1 0,1
28 -7,00 -2,8 10,2 -0,1
29 -7,00 -2,8 10,2 -0,1
29 -7,05 -2,3 9,5 -0,1
30 -7,05 -2,3 9,5 -0,1
30 -7,28 -0,6 5,4 -0,3
31 -7,28 -0,6 5,4 -0,3
31 -7,50 0,0 0,0 -0,4

Max -34,0 14,8 40,7
Max incl. tussenknopen -34,0 14,8 40,7

8.3.3 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  80,0 80,0
Water      239,0 239,0
Totaal     318,9 318,9

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 276,00 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 79,96 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 29,0 %

Einde Rapport
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2 Overzicht

2.1 Overzicht per Fase en Toets

Fase Verificatie Verplaat- Moment Dwars- Mob. perc. Mob. perc. Verticaal
nr. type sing Kracht moment weerstand evenwicht

[mm] [kNm] [kN] [%] [%]
1 EC7(NL)-Stap 6.3 -43,7 -20,4 0,0 41,4  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.4 -43,2 -20,4 0,0 40,7  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.5 23,4 -24,9 -12,6 0,0 26,7  ---  
1 EC7(NL)-Stap 6.5 * 1,20 -29,9 -15,1

Max 23,4 -43,7 -20,4 0,0 41,4  ---  

2.2 Totale Stabiliteit per Fase

Fase Stabiliteitsfactor
naam [-]

New Stage 3,16
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3 Invoergegevens voor alle Bouwfasen

3.1 Algemene Invoergegevens

Verificatie volgens  NEN-EN 9997+C1:2012
 

Model Damwand
Check verticaal evenwicht Nee
Aantal bouwfasen 1
Soortelijk gewicht van water 9,81 kN/m³
Aantal takken van de veerkarakteristiek 3
Ontlasttak van de veerkarakteristiek Nee

3.2 Damwandeigenschappen

Lengte 7,75 m
Bovenkant 0,00 m
Aantal secties 1

Snede Van Tot Stijfheid Werkende Maximum
naam EI breedte moment

[m] [m] [kNm²/m'] [m] [kNm/m']
ZK 785-5 -7,75 0,00 1,7630E+04 1,00 145,00

Snede Van Tot Red. factor Red. factor Toelichting op 
naam EI max. moment reductiefactor

[m] [m] [-] [-]
ZK 785-5 -7,75 0,00 0,76 0,76 Corrosie

Snede Van Tot Gecorrig. Gecorrig.
naam stijfheid EI max. moment

[m] [m] [kNm²] [kNm]
ZK 785-5 -7,75 0,00 1,3390E+04 110,20

3.3 Rekenopties

Eerste fase beschrijft initiële situatie Nee
Fijnheid berekening Grof
Reduceren delta('s) volgens CUR Ja
Verificatie EC7 NB NL methode A: Partile factoren (ontwerpwaarden) in alle fasen

Eurocode 7 gebruik makend van de factoren zoals beschreven in de
Nationale Annex van Nederland. Het valt onder ontwerp benadering
III.

Gebruikte partiële factor set RC 1

Factoren op belastingen
- Permanente belasting, ongunstig 1,00
- Permanente belasting, gunstig 1,00
- Variabele belasting, ongunstig 1,00
- Variabele belasting, gunstig 0,00

Materiaalfactoren
- Cohesie 1,15
- Tangens phi 1,15
- Delta (wandwrijvingshoek) 1,15
- Beddingsconstanten 1,30

Aanpassing geometrie
- Toename kerende hoogte 10,00 %
- Maximum toename kerende hoogte 0,50 m
- Verlaging grondwaterniveau, passieve zijde 0,20 m
- Verhoging grondwaterniveau, passieve zijde 0,20 m
- Verhoging grondwaterniveau, actieve zijde 0,05 m
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Factoren op totale stabiliteit
- Cohesie 1,30
- Tangens phi 1,20
- Factor op volumegewicht grond 1,00
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4 Overzicht Fase 1: New Stage

Overzicht - Fase 1: New Stage

-2,85
-3,65

-7,05
-7,50

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-2,85
-3,65

-7,05
-7,50

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-1,00

-2,02

-0,52 -0,52

ZK 785-5

Qmv 5 kN/m2
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5 Totale Stabiliteit Fase 1: New Stage

Stabiliteitsfactor : 3,16

5.1 Totale Stabiliteit

Totale Stabiliteit - Fase 1: New Stage

-2,85
-3,65

-7,05
-7,50

01 puin
02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-2,85
-3,65

-7,05
-7,50

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

-1,00

-2,02

-0,52 -0,52

ZK 785-5

Qmv 5 kN/m2Stabiliteitsfactor: 3,16
Partiële factor set: RC 1
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6 Stap 6.3 Fase 1: New Stage

6.1 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 6

6.1.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.3 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Max: 63,7

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5
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]

Dwarskrachten [kN]

-30 -20 -10 0 10 20 30

Max: 18,4 - Min: -20,4

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-60 -40 -20 0 20 40

Max: 0,0 - Min: -43,7

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

D
ie

pt
e 

[m
]

6.1.2 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  95,6 113,0
Water      260,0 242,4
Totaal     355,5 355,5

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 273,01 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 113,04 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 41,4 %
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7 Stap 6.4 Fase 1: New Stage

7.1 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 7

7.1.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.4 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Max: 47,3

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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]

Dwarskrachten [kN]

-30 -20 -10 0 10 20 30

Max: 18,6 - Min: -20,4
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Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-60 -40 -20 0 20 40

Max: 0,0 - Min: -43,2

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5
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-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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[m
]

7.1.2 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  93,7 111,2
Water      260,0 242,4
Totaal     353,6 353,6

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 273,01 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 111,15 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 40,7 %
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8 Stap 6.5 Fase 1: New Stage

8.1 Invoergegevens Links

8.1.1 Berekeningsmethode

Rekenmethode: C, phi, delta

8.1.2 Waterniveau

Freatisch niveau: -0,52 [m]

8.1.3 Maaiveld

X [m] Y [m]
0,00 0,00
5,00 0,25
8,50 0,25
9,75 0,00

17,50 -1,00

8.1.4 Eigenschappen van de grondmaterialen in Profiel: DKM-04

 Laag  Niveau Volumegewicht Cohesie Wrijvingshoek Delta
naam Onverz. Verz. phi wrijvingshoek

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m²] [grad] [grad]
 01 puin 0,25 18,00 20,00 0,00 35,00 16,60
 02 klei 1 -0,10 14,00 14,00 0,00 17,50 11,67
 03 veen 1 -0,70 10,50 10,50 2,00 15,00 0,00
 04 zand, matig 1 -2,85 18,00 20,00 0,00 32,00 16,60
 05 klei 2 -3,65 15,00 15,00 2,00 22,50 15,00
 06 veen 2 -7,05 11,00 11,00 0,00 15,00 0,00
 07 zand, vast 1 -7,50 19,00 21,00 0,00 33,00 16,60

 Laag  Niveau Schelpfactor OCR Korreltype
naam [m] [-] [-]

 01 puin 0,25 1,00 1,00 Fijn
 02 klei 1 -0,10 1,00 1,00 Fijn
 03 veen 1 -0,70 1,00 1,00 Fijn
 04 zand, matig 1 -2,85 1,00 1,00 Fijn
 05 klei 2 -3,65 1,00 1,00 Fijn
 06 veen 2 -7,05 1,00 1,00 Fijn
 07 zand, vast 1 -7,50 1,00 1,00 Fijn

 Laag  Niveau Gronddrukcoëfficiënten Wateroverspanning
naam Actief Neutraal Passief Boven Onder

[m] [-] [-] [-] [kN/m²] [kN/m²]
 01 puin 0,25 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 02 klei 1 -0,10 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 03 veen 1 -0,70 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 04 zand, matig 1 -2,85 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 05 klei 2 -3,65 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 06 veen 2 -7,05 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00
 07 zand, vast 1 -7,50 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00

8.1.5 Beddingsconstanten (Secant)

 Laag  Niveau Tak 1 Tak 2
naam Boven Onder Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³]
 01 puin 0,25 12000,00 12000,00 6000,00 6000,00
 02 klei 1 -0,10 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00
 03 veen 1 -0,70 1000,00 1000,00 500,00 500,00
 04 zand, matig 1 -2,85 12000,00 12000,00 6000,00 6000,00
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 Laag  Niveau Tak 1 Tak 2
naam Boven Onder Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³]
 05 klei 2 -3,65 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00
 06 veen 2 -7,05 2000,00 2000,00 800,00 800,00
 07 zand, vast 1 -7,50 40000,00 40000,00 20000,00 20000,00

 Laag  Niveau Tak 3
naam Boven Onder

[m] [kN/m³] [kN/m³]
 01 puin 0,25 3000,00 3000,00
 02 klei 1 -0,10 800,00 800,00
 03 veen 1 -0,70 250,00 250,00
 04 zand, matig 1 -2,85 3000,00 3000,00
 05 klei 2 -3,65 800,00 800,00
 06 veen 2 -7,05 500,00 500,00
 07 zand, vast 1 -7,50 10000,00 10000,00

8.1.6 Bovenbelastingen

Naam Afstand Belasting 
[m] [kN/m²]

Qmv 5 kN/m2              0,10 5,00
8,50 5,00

8.2 Invoergegevens Rechts

8.2.1 Berekeningsmethode

Rekenmethode: C, phi, delta

8.2.2 Waterniveau

Freatisch niveau: -0,52 [m]

8.2.3 Maaiveld

X [m] Y [m]
0,00 -2,02

8.3 Berekeningsresultaten

Aantal iteraties: 5
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8.3.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: New Stage

Stap 6.5 - Partiële factor set: RC 1

Verplaatsingen [mm]

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Max: 23,4
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Dwarskrachten [kN]
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Max: 10,0 - Min: -12,6
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Buigende Momenten [kNm]
01 puin

02 klei 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

03 veen 1

04 zand, matig 1

05 klei 2

06 veen 2

07 zand, vast 1

ZK 785-5

-60 -40 -20 0 20 40

Max: 0,0 - Min: -24,9
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8.3.2 Momenten, Krachten en Verplaatsingen

Segment Niveau Moment Dwarskracht Verplaatsing
nummer [m] [kNm] [kN] [mm]

1 0,00 0,0 0,0 23,4
1 -0,10 0,0 0,0 22,8
2 -0,10 0,0 0,0 22,8
2 -0,31 -0,1 -0,7 21,6
3 -0,31 -0,1 -0,7 21,6
3 -0,52 -0,3 -1,8 20,3
4 -0,52 -0,3 -1,8 20,3
4 -0,70 -0,8 -3,0 19,2
5 -0,70 -0,8 -3,0 19,2
5 -0,80 -1,1 -3,5 18,6
6 -0,80 -1,1 -3,5 18,6
6 -1,00 -1,9 -4,5 17,4
7 -1,00 -1,9 -4,5 17,4
7 -1,10 -2,4 -5,0 16,8
8 -1,10 -2,4 -5,0 16,8
8 -1,20 -2,9 -5,6 16,2
9 -1,20 -2,9 -5,6 16,2
9 -1,40 -4,1 -6,7 15,0

10 -1,40 -4,1 -6,7 15,0
10 -1,71 -6,5 -8,5 13,2
11 -1,71 -6,5 -8,5 13,2
11 -2,02 -9,4 -10,4 11,5
12 -2,02 -9,4 -10,4 11,5
12 -2,30 -12,4 -11,0 10,0
13 -2,30 -12,4 -11,0 10,0
13 -2,57 -15,5 -11,6 8,5
14 -2,57 -15,5 -11,6 8,5
14 -2,85 -18,9 -12,6 7,2
15 -2,85 -18,9 -12,6 7,2
15 -3,05 -21,3 -11,3 6,3
16 -3,05 -21,3 -11,3 6,3
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Segment Niveau Moment Dwarskracht Verplaatsing
nummer [m] [kNm] [kN] [mm]

16 -3,25 -23,3 -8,3 5,4
17 -3,25 -23,3 -8,3 5,4
17 -3,45 -24,6 -4,1 4,6
18 -3,45 -24,6 -4,1 4,6
18 -3,65 -24,9 0,7 3,9
19 -3,65 -24,9 0,7 3,9
19 -3,85 -24,5 3,1 3,3
20 -3,85 -24,5 3,1 3,3
20 -4,21 -22,8 6,4 2,3
21 -4,21 -22,8 6,4 2,3
21 -4,58 -20,0 8,6 1,6
22 -4,58 -20,0 8,6 1,6
22 -4,94 -16,7 9,8 1,0
23 -4,94 -16,7 9,8 1,0
23 -5,30 -13,1 9,9 0,7
24 -5,30 -13,1 9,9 0,7
24 -5,66 -9,6 9,1 0,4
25 -5,66 -9,6 9,1 0,4
25 -6,03 -6,5 7,8 0,3
26 -6,03 -6,5 7,8 0,3
26 -6,39 -3,9 6,3 0,2
27 -6,39 -3,9 6,3 0,2
27 -6,75 -2,0 4,6 0,1
28 -6,75 -2,0 4,6 0,1
28 -7,00 -1,0 3,4 0,1
29 -7,00 -1,0 3,4 0,1
29 -7,05 -0,8 3,2 0,1
30 -7,05 -0,8 3,2 0,1
30 -7,28 -0,3 1,7 0,1
31 -7,28 -0,3 1,7 0,1
31 -7,50 0,0 0,3 0,0
32 -7,50 0,0 0,3 0,0
32 -7,75 0,0 0,0 0,0

Max -24,9 -12,6 23,4
Max incl. tussenknopen -24,9 -12,6 23,4

8.3.3 Grondbreuk

Horizontale gronddruk  Links Rechts
[kN] [kN]

Effectief  85,9 85,9
Water      256,4 256,4
Totaal     342,3 342,3

Beschouwd als passieve zijde Rechts
Maximale passieve effectieve weerstand 321,92 kN
Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 85,88 kN
Percentage gemobiliseerde weerstand 26,7 %

Einde Rapport
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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de 
herinrichtingsplannen voor de Saiterpolder, nabij de Hooiweg en Lange Sleatten te Earnewâld. Hierbij 
worden sloten van natuurvriendelijke oevers voorzien en worden stroken grond afgeplagd. De 
voorgenomen bodemingrepen vinden in trajecten langs de sloten plaats. Omdat deze plannen met 
bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een 
archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet op de 
archeologische monumentenzorg. Dienst Landelijk Gebied heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling 
Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en 
een booronderzoek. 
 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het maaiveld van het onderzoeksgebied op circa 1,8 m-NAP ligt. Het 
dekzand wordt hier op 2-4 m-NAP verwacht. Vermoedelijk ligt het dekzand net onder het maaiveld. Bekend 
is dat in de omgeving op verschillende plaatsen sprake is van podzolbodems in de top van het dekzand. Er 
moet dan ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van podzolbodems binnen het 
onderzoeksgebied. In de noordelijke helft van het onderzoeksgebied is veen afgegraven waardoor het 
terrein onder water is komen te staan. Hierna is het drooggemalen en in cultuur gebracht. De vervening en 
het in cultuur brengen, kunnen voor bodemverstoringen gezorgd hebben. Het zuidelijke deel heeft altijd 
een agrarische bestemming gehad. Bodemverstoringen zijn hier beperkt tot het in cultuur brengen van de 
grond.  
 
Uit het booronderzoek blijkt dat het dekzand tussen 20-130 cm-mv ligt. In het dekzand is in veel boringen 
sprake van bodemvorming, waardoor het grote archeologische potenties heeft voor het aantreffen van 
resten uit de steentijd. Op het dekzand ligt veen. In het noordelijke deel bestaat de top van het veen in een 
aantal boringen uit kleiig veen. Dat bevestigt dat hier een petgat heeft gelegen en het terrein onder water 
heeft gestaan. Op een enkele plaats ligt het zand zo hoog dat geen of slechts beperkte bodemingrepen 
mogelijk zijn. Het gaat hierbij om boringen 4, 7, 11, 46, 47 en 49. Uit het booronderzoek blijkt ook dat de 
dichtgegroeide sloten niet tot in de zandondergrond waren uitgegraven. Hier is nog een restje veen 
aanwezig waaronder dekzand ligt. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek bevelen wij aan om op de locaties waar het dekzand 
binnen of nabij de voorgenomen ontgravingsdiepte ligt planaanpassing toe te passen door hier ondieper of 
(afhankelijk van de locatie) niet te gaan graven. Het gaat hierbij om boringen 4, 7, 11, 46, 47 en 49. Voor 
het opengraven van de dichtgegroeide sloten bevelen wij aan niet dieper te graven dan 60 cm-mv. Mocht 
dit niet mogelijk zijn, dan bevelen wij vervolgonderzoek aan dat uit een karterend booronderzoek bestaat 
waarbij de dekzandopduikingen nader worden uitgekarteerd en indien noodzakelijk worden bemonsterd om 
na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van archeologische resten. 
 
De bovengenoemde aanbeveling is getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente 
Leeuwarden. 
 
Ten slotte dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten 
te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan 
wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Tevens is het raadzaam de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente 
hiervan in kennis te stellen. 
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1 Inleiding 

Algemeen 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de 
herinrichtingsplannen voor de Saiterpolder, nabij de Hooiweg en Lange Sleatten te Earnewâld. Hierbij 
worden sloten van natuurvriendelijke oevers voorzien en worden stroken grond afgeplagd. De 
voorgenomen bodemingrepen vinden in trajecten langs de sloten plaats. Omdat deze plannen met 
bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een 
archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet op de 
archeologische monumentenzorg. Dienst Landelijk Gebied heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling 
Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren.  
 
Voorafgaand aan het veldwerk is een bureauonderzoek uitgevoerd. Het archeologisch booronderzoek 
heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2014 en is uitgevoerd door de heer G.J. de Roller, met 
ondersteuning van de heer L. Reinders. Het booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de 
geldende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), de richtlijnen van de Friese Archeologische 
MonumentenKaart Extra (FAMKE) en de afspraken met de provinciaal archeoloog. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Objectgegevens 

Provincie Fryslân  

Gemeente Leeuwarden  

Plaats Earnewâld  

Toponiem Saiterpolder  

Kaartblad 11A  

Coördinaten 189946/572373 NW 

  190186/572549 NO  

 190651/571777 ZO 

 190452/571668 ZW 

Grondsoort veen  

Geomorfologie ontgonnen veenvlakte  

 

1.1 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt in de Alde Feanen ten Westen van Earnewâld en is alleen via het water te 
bereiken (zie afbeelding 1). Het onderzoeksgebied is momenteel in gebruik als weiland en heeft een 
oppervlakte van circa 27 ha. 
 
1    191/573 

  
189/571 

Afbeelding 1.  Topografische kaart waarop het onderzoeksgebied roodomlijnd is (bron: Topografische Dienst 

Nederland) 
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1.2 Doel van het onderzoek 

1.2.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in bekende en te verwachten archeologische waarden 
van het plangebied. Aan de hand van deze informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel 
opgesteld. Voor het bureauonderzoek dienen de volgende vragen te worden beantwoord. 
Vraag 1. Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden? 
Vraag 2. Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 

-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 
Vraag 3. Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
Vraag 4. Welk vervolgonderzoek is nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte specifieke 

archeologische verwachting te toetsen? 
 

1.2.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen. Daarnaast 
dienen de volgende vragen te worden beantwoord. 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  
Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan?  
Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 
Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 
Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeken kan worden nagegaan of in het onderzoeksgebied 
archeologische waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen een bedreiging vormen voor 
het archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe hiermee omgegaan dient 
te worden. 
 

1.3 Werkwijze 

1.3.1 Bureauonderzoek 

In het bureauonderzoek is het huidige grondgebruik beschreven, de historische situatie en mogelijke 
verstoringen alsmede de bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden. Hiertoe zijn onder 
andere topografische kaarten gebruikt, de plannen en gegevens van de opdrachtgever. 
 
Een beschrijving van de historische situatie is gebaseerd op historisch topografisch kaartmateriaal, zoals 
kadastrale kaarten en de website van Wat was waar (watwaswaar.nl). Voor de bekende bodemkundige en 
geologische waarden is gebruikgemaakt van bodemkaarten en geomorfologische kaarten. De 
archeologische gegevens zijn ontleend aan de Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE). 
Hierop zijn de archeologische waarden in de provincie Friesland weergegeven. De FAMKE geeft ook 
richtlijnen over hoe om gegaan dient te worden met bedreigingen van het archeologische bodemarchief. 
De FAMKE is een aanvulling op de gegevens in Archis. Tevens is teruggegrepen op gegevens van eerder 
in de directe omgeving uitgevoerd onderzoek. Met behulp van deze gegevens is een gespecificeerde 
verwachting voor het onderzoeksgebied opgesteld. 
 

1.3.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

De FAMKE bevat twee advieskaarten: één voor de periode steentijd-bronstijd en één voor de periode 
ijzertijd-middeleeuwen. Hierop staat de archeologische verwachting aangegeven en hoe hiermee 
omgegaan dient te worden bij bodemverstoringen. 
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Op de advieskaart steentijd-ijzertijd is voor het onderzoeksgebied een karterend onderzoek 1 aanbevolen. 
Binnen deze gebieden ligt de dekzandondergrond nabij het maaiveld. De conservering van eventueel 
aanwezige resten is nu nog goed, maar de archeologische resten zijn wel zeer kwetsbaar voor eventuele 
bodemingrepen. De boringen dienen te worden gezet in een grid van 20 m bij 30 m, met een dichtheid van 
twaalf boringen per hectare en een minimum van twaalf boringen per plan. In geval van een tracé schrijft 
de FAMKE voor dat de boringen in een raai gezet worden, waarbij de afstand tussen de boringen 25 m 
bedraagt. De boringen moeten gezet worden tot ten minste 25 cm diepte in schone C-horizont, met guts of 
edelman. De boringen die het zand bereiken, dienen te worden gezeefd met een maaswijdte van maximaal 
0,4 cm.  
 

 

Afbeelding 2.  Advieskaart steentijd-ijzertijd uit de FAMKE waarbij het onderzoeksgebied met een rood 
kader is aangegeven (bron: www.fryslân.nl) 

 
 
De advieskaart ijzertijd-middeleeuwen geeft voor het onderzoeksgebied als advies een karterend 
onderzoek 3 (zie afbeelding 3). Hierbij dienen de boringen een grid van 40 m bij 50 m te worden gezet, wat 
neer komt op zes boringen per hectare en een minimumaantal van zes boringen per plan. In geval van een 
tracé worden de boringen in een raai gezet, waarbij de afstand tussen de boringen 50 m bedraagt 
 

 

Afbeelding 3.  Advieskaart ijzertijd-middeleeuwen uit de FAMKE waarbij het onderzoeksgebied rood 
omkaderd is (bron: www.fryslân.nl) 

 

http://www.fryslân.nl/
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Om het gespecificeerde verwachtingsmodel te toetsen, is een inventariserend booronderzoek uitgevoerd. 
Over de boorafstand in de raaien is overleg geweest met de provinciaal archeoloog, de heer 
G.J. de Langen, omdat de gemeentelijk archeoloog van Leeuwarden nog op vakantie was. Naar aanleiding 
van dit overleg is bepaald dat van een boorafstand van 50 m wordt uitgegaan, in plaats van de 25 m die in 
de FAMKE wordt genoemd. Voor het boren is gebruikgemaakt van een verlengbare edelmanboor met een 
diameter van 7 cm om door de droge bovengrond te boren en een guts met een diameter van 3 cm. 
 
De boorkernen zijn uitgelegd waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en 
opgemeten. Bij een gutsboring is de boorkern opengesneden, waarna de bodemlagen zijn beschreven. De 
boorbeschrijvingen zijn conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, die is gebaseerd 
op NEN 5104. Tijdens het verkennend booronderzoek is, aan de hand van het verbrokkelen en versnijden 
van de boorkernen, ook gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 
aardewerkscherven, vuursteen, bot, houtskool, fosfaat, verbrand leem en natuursteen. De boorpunten zijn 
met behulp van een meetlint ingemeten. Naast het boren is een oppervlaktekartering uitgevoerd, waarbij 
ontsluitingen zoals slootkanten en molshopen zijn geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 
resten.  
 
Aan de hand van de resultaten van dit verkennende onderzoek kan besloten worden tot een verder 
verdichting van het boorafstand en het uitvoeren van een megabooronderzoek waarbij de top van het 
dekzand bemonsterd word met een boor met een diameter van 12 cm en word gezeefd over een zeef met 
een maaswijdte van 4 mm om eventueel aanwezige archeologische indicatoren op te sporen. 
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2 Resultaten 

2.1 Bureauonderzoek 

2.1.1 Huidige situatie en aardwetenschappelijke waarden 

Het onderzoeksgebied is momenteel in gebruik als weiland. 
 
De onderzoekslocatie ligt in het lage veengebied van midden-Friesland. Het huidige landschap is volledig 
gevormd door ontwikkelingen in de laatste geologische periode, het holoceen (9250 voor Chr.-heden). Het 
holoceen volgde op het weichselien (90.000-9250 voor heden), een koude periode of ijstijd. De ijskappen 
aan de polen waren in deze periode vele malen groter dan tegenwoordig. Als gevolg hiervan lag de 
zeespiegel vele honderden meters lager: de Noordzee lag droog. Nederland was toen onderdeel van een 
uitgestrekte poolwoestijn met een landklimaat. In deze omstandigheden werd door de wind een dik, 
glooiend zandpakket afgezet, het zogenaamde dekzand. Dit zandpakket vormt de ondergrond in deze 
regio. Ter hoogte van de onderzoekslocatie ligt het dekzand op circa 2 tot 4 m-NAP.  
 
Kenmerkend voor het holoceen is de stijging van de temperatuur. De ijskappen smolten en hierdoor liep 
het Noordzeebekken geleidelijk aan vol. Op het land was de zeespiegelstijging merkbaar in de stijging van 
de grondwaterspiegel. Als gevolg hiervan vernatte het land en vormde zich in de laaggelegen gebieden 
direct op het dekzand een laag veen (Formatie van Nieuwkoop; Basisveen Laagpakket; De Mulder et al. 
2003). Het Noordzeebekken vulde zich tot het huidige kustgebied van Noord-Nederland en de zee drong 
via de lager gelegen delen (de Boorne- en de Marneslenk) het land binnen. Het Basisveen is hierdoor 
deels geërodeerd. Onder invloed van de zee werd plaatselijk klei afgezet.  
 
Na 2000 voor Chr. nam de zeespiegelstijging zodanig af dat er een zandige strandwal (de huidige 
waddeneilanden) ontstond, slechts onderbroken door enkele geulen. Hierdoor nam de invloed van de zee 
af en werd het gebied slechts periodiek overstroomd. Door deze rustige omstandigheden ontstond op grote 
schaal veen (Formatie van Naaldwijk; Hollandveen Laagpakket). Vanaf circa 800 voor Chr. vond door de 
afname van de zeespiegelstijging kustuitbouw plaats in noordwestelijke richting. Op grond van de 
geomorfologische kaart bestaat het onderzoeksgebied uit een veenontginningsvlakte (zie afbeelding 4). 
Het onderzoeksgebied is een van de weinige terreinen die niet geheel zijn verveend, waardoor het geen 
open water is geworden zoals elders in de Alde Feanen. 
 

 

Afbeelding 4.  Geomorfologische kaart waarop het onderzoeksgebied rood omlijnd en met een pijl is 
aangegeven (bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Volgens de bodemkaart bestaat het onderzoeksgebied uit vlierveengronden op zand met een humuspodzol 
(code Vp, zie afbeelding 5).Vlierveengronden zijn veengronden waarvan de bovengrond veraard is en 
stevig geworden is. Deze toplaag is circa 20 cm dik waardoor de veengrond goed begaanbaar is (koeslag 
1970, Berendsen 2005). De naamgeving betekent moerassig land.  
 

 

Afbeelding 5.  Bodemkaart waarbij het onderzoeksgebied rood omlijnd is, bij de pijl (bron: Archis 2: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
 
 
In de ondergrond is dekzand aanwezig waarin zich een humuspodzol heeft kunnen ontwikkelen. Deze 
pozolbodem is ontstaan toen het dekzand nog aan het oppervlak lag en dateert van voor de veenvorming. 
Als gevolg van het neerslagoverschot spoelen humus en mineralen uit de bovengrond en slaan op grotere 
diepte neer. In de uitspoelingszone veroorzaakt dit een grijze kleur en in de inspoelingszone een bruine 
kleur. Deze bodems kunnen alleen ontstaan als de grond lange tijd met rust gelaten is. Een intacte 
podzolbodem is een indicatie dat de bodem langere tijd ongeroerd is, waardoor eventueel aanwezige 
sporen van menselijke activiteit uit de prehistorie bewaard kunnen zijn. 
 
Een podzolbodem bestaat uit verschillende horizonten (zie afbeelding 6), te weten: 
-  A-horizont: humeuze bovenlaag; 
-  E-horizont: uitspoelingshorizont (uitspoeling van humus en mineralen); 
-  B-horizont: inspoelingshorizont (inspoeling van humus en mineralen); 
-  C-horizont: oorspronkelijke moedermateriaal (zand). 
 
De top van het pleistocene dekzandpakket (Formatie van Boxtel; De Mulder et al. 2003), waarin zich de 
podzolbodem heeft gevormd, betreft de laag waarin sporen van de prehistorische mens aanwezig kunnen zijn. 
Bij een intacte of deels intacte podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen/vondsten ook 
(deels) intact zijn. 
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Afbeelding 6.  Schematische weergave van een podzolbodem 
 
 
Volgens de hoogtekaart ligt het maaiveld van het onderzoeksgebied rond de 1,8 m-NAP. Binnen het 
onderzoeksgebied is in het zuidelijke deel enige variatie in de hoogteligging zichtbaar. De gebieden in de 
omgeving liggen allen tussen 0 en 0,5 m-NAP. Het onderzoeksgebied ligt lager dan het omringende land. 
 

 

Afbeelding 7.  Hoogtekaart, AHN 1, waarbij het onderzoeksgebied met een rode contour is aangegeven (bron: 

ahn.geodan.nl) 
 
 
Uit de gegevens in Archis blijkt dat de dekzandondergrond binnen het onderzoeksgebied op 4 tot 2 m-NAP ligt, 
dat wil zeggen op 2 tot 0 meter onder het maaiveld. 
 

2.1.2 Bekende archeologische waarden 

Van het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische waarden in de landelijke database Archis2 
opgenomen. In de omgeving zijn een aantal monumententerreinen geregistreerd. Er zijn onderzoeksmeldingen 
en een waarneming in de omgeving van het onderzoeksgebied bekend (zie afbeelding 8). 
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Ten noorden van de Alde Feanen staan twee terreinen met een zeer hoge waarde op de archeologische 
monumentenkaart. Het gaat hierbij om de terreinen met nummer: 
- 8092: Dit betreft een terrein met een overslibde veenterp die in de late middeleeuwen weer is bewoond. 

De aanwezigheid van streepbandaardewerk en kogelpotaardewerk dateren de terp 
respectievelijk in de late ijzertijd en de volle middeleeuwen. De vondstlaag begint direct onder de 
bouwvoor en heeft een dikte van circa 0,3 m. De terp heeft een afmeting van 25 bij 30 m. Onder 
de vondstlaag ligt een pakket veen en kleiplaggen met een dikte van circa 0,4 m. De terp is 
opgeworpen op een veenondergrond. De terp heeft een zeer hoge waarde wegens de gaafheid, 
de conservering en de aanwezigheid van twee perioden met een bewoningshiaat ertussen (Jager 
1988 en 1989; Langen 2000). 

- 8094: De omvang van deze terp bedraagt circa 20 bij 30 m. De vondstlaag bevindt zich 0,2 m onder het 
maaiveld en heeft een dikte van 0,25 m. Deze laag ligt op een ophogingspakket van circa 0,4 m. De 
terp is opgeworpen op een veenondergrond. De goede conservering, de gaafheid en de gesloten 
vondstcontext geven het terrein een hoge waarde (Jager 1988 en 1989; Langen e.a. 2000). 

 
De terreinen met nummer 8093 en 15033 hebben een hoge archeologische waarde. 
- 8093: Dit terrein bestaat uit een terp met een omvang van 35 bij 45 m. Deze is aangetast door twee 

sloten. De vondstlaag begint direct onder de bouwvoor en heeft een dikte van circa 40 cm. Dit ligt 
op een ophogingspakket met een dikte van 30 cm. De terp is opgeworpen op een 
veenondergrond. Het terrein is aangetast, heeft een redelijke conservering en is door de 
aanwezigheid van twee perioden bijzonder (Jager 1988 en 1989; Langen e.a. 2000). 

- 15093: Is een terrein met sporen van bewoning. Het betreft de dorpskern van Eernewouden. 
 
Iets ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn twee waarneming gedaan. Het gaat hierbij om nummers: 
- 39981: Ontdekt bij verbetering van de vaarweg naar Drachten. Er is een kleine hoogte, bij de 

Smitsvenne, die vermoedelijk van de 10
e
 tot de 17

e
 eeuw bewoond is geweest. De hoogte is op 

het middeleeuwse klei-op-veenpakket opgeworpen. De vroegmiddeleeuwse datering van het 
kleidek onder de terp is ontleend aan de vondsten in de terp. 

- 39992: Gevonden bij de aanleg van een zijstraatje aan de Wiidswei, in een veenlaag op circa 80 cm 
onder het maaiveld. Vermoedelijk heeft zich ter plaatse een kleine nederzetting bevonden 
(Elzinga 1960). 

 

 

Afbeelding 8.  Kaart met archeologische monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen waarop 
het onderzoeksgebied met een rode contour is aangegeven, bij de pijl (bron; Archis 2: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Ten oosten van het onderzoeksgebied liggen twee waarnemingen. Het gaat hierbij om de 
onderzoeksnummers: 
- 10655: Dit betreft een bureau- en veldonderzoek (oppervlaktekartering en booronderzoek) voor het 

vervaardigen van een archeologische verwachtingskaart (Asmussen 2001). 
- 32811: Dit betreft een booronderzoek dat in verschillende deelgebieden is uitgevoerd.  

Deelgebieden A, B en K: het pleistocene zand bevindt zich in het gehele plangebied op grote 
diepte. In het zand heeft geen bodemvorming plaatsgevonden.  
Deelgebieden C, D, E, H, I: het pleistocene zand bevindt zich in vrijwel het gehele deelgebied op 
geringe diepte. In het zand heeft zich op grote delen een goede podzolbodem ontwikkeld. Ter 
plaatse zijn megaboringen gezet, waarvan het residu op archeologische indicatoren 
geïnspecteerd is. Deze zijn niet aangetroffen. 
Deelgebied G: het pleistocene zand in dit deelgebied vertoont zeer sterk reliëf. Aan de zuidkant 
van het deelgebied is in enkele boringen bodemvorming waargenomen (Schepers & Hoekstra 
2009). 
 

Uit de bekende archeologische gegevens blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied sprake is 
van bodemvorming in het dekzand en dat er op een pakket middeleeuwse klei terpen zijn opgeworpen. 
 

2.1.3 Bekende historische gegevens 

Op de oudste ons ter beschikking staande kaart van Schotanus, uit 1664, is het onderzoeksgebied niet in 
detail weergegeven. Er lijkt dan nog geen sprake te zijn van verveningen (zie afbeelding 9). Op de 
kadastrale kaarten uit 1811-1839 zijn in de noordelijke helft van het onderzoeksgebied peetgaten 
aangegeven (zie afbeelding 10). De zuidelijke helft van het onderzoeksgebied is dan nog niet verveend en 
bestaat uit langgerekte percelen. Op de kaart van Eekhoff uit 1849-1859 is het noordelijke gebied als water 
aangegeven en het zuidelijke als land (zie afbeelding 11). Op de Bonnekaart uit 1900 is het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied weer als land aangegeven (zie afbeelding 12). Blijkbaar is het meer in de 
tweede helft van de 19

e
 eeuw drooggelegd. De percelering is dan vrijwel gelijk aan de huidige percelering. 

Op de topografische kaart uit 1928 is voor het eerst bebouwing aanwezig op de noordelijk punt van het 
onderzoeksgebied (zie afbeelding 13). Op dat moment is er sprake van twee gebouwen die in de loop van 
de tijd vervangen worden door de huidige boerderij. 
 

 

Afbeelding 9.  Kaart van Schotanus uit 1664 waarbij de ligging van het onderzoeksgebied globaal met een 
cirkel is aangegeven (bron: www.tresoar.nl) 

 
 
Op grond van de historische gegevens blijkt dat er binnen het noordelijke deel van het onderzoeksgebied 
verschillende ingrepen hebben plaatsgevonden. Er is veen gewonnen waardoor het terrein onder water 
kwam te staan. Vervolgens is het drooggemalen en in cultuur gebracht. Het zuidelijke deel heeft, volgens 
de historische kaarten, de laatste 300 jaar altijd een agrarische bestemming gehad. Hier zijn 
bodemingrepen beperkt gebleven tot het in cultuur brengen van de grond en het graven van sloten. In het 
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noordelijke deel hebben ingrijpender bodemingrepen plaatsgevonden en mogelijk is de bodemopbouw hier 
verstoord als gevolg van de vervening en het droogleggen en in cultuur brengen van de polder. De bouw 
van de woning heeft mogelijk voor een lokale bodemverstoring gezorgd. 
 

  

Afbeelding 10.  Uitsnede uit de kadastrale kaart 1811-1832 waarbij het onderzoeksgebied met een rode lijn 
is aangegeven. Links de noordelijke helft, rechts de zuidelijke helft (bron: 

www.watwaswaar.nl) 

 

 

Afbeelding 11.  Uitsnede van de kaart van Eekhoff uit 1849-1859 waarbij het onderzoeksgebied met een 
rode contour is aangegeven (bron: www.tresoar.nl) 

 

 

Afbeelding 12.  Bonnekaart uit 1900 waarbij het onderzoeksgebied met een rode contour is aangegeven 
(bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Afbeelding 13.  Topografische kaart uit 1928 met de eerste bebouwing binnen de cirkel (bron: 
www.watwaswaar.nl) 

 

2.1.4 Bekende ondergrondse bouwkundige waarden 

Op grond van de historische kaarten is pas in de 20
e
 eeuw bebouwing aanwezig in de noordelijke helft van 

het onderzoeksgebied. Deze bebouwing valt nu buiten het onderzoek, zie 2.1.5. Binnen het 
onderzoeksgebied heeft geen bebouwing plaatsgevonden. Het onderzoeksgebied was deels water. De 
kans op het aantreffen van ondergrondse bouwhistorische waarden is daarom nihil. 
 

2.1.5 Toekomstige bodemingreep 

Men is voornemens om binnen het onderzoeksgebied sloten te voorzien van natuurvriendelijke oevers (zie 
afbeelding 14). Hiervoor wordt de rand van de sloot vanaf het waterniveau, afgegraven onder een hoek van 
1:3. De ingreep is circa 50 cm diep en 1,5 m tot 2 m breed. Daarnaast worden twee oude dichtgegroeide 
sloten open gegraven en er wordt op twee locaties naast sloten geplagd waarbij de top van het maaiveld 
tot een diepte van circa 20 cm wordt afgegraven. In totaal gaat het om een traject van circa 2,8 km lengte. 
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Afbeelding 14.  Inrichtingsplannen (rood: natuurvriendelijke oevers, groen: opgraven dichtgegroeide sloot, 
paars: plaggen) (bron: opdrachtgever) 

 

2.1.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het maaiveld van het onderzoeksgebied op circa 1,8 m-NAP ligt. Het 
dekzand wordt hier op 2-4 m-NAP verwacht. Vermoedelijk ligt het dekzand net onder het maaiveld. In de 
omgeving is op verschillende plaatsen sprake van podzolbodems in de top van het dekzand. Er moet dan 
ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van podzolbodems binnen het onderzoeksgebied. In 
de noordelijke helft van het onderzoeksgebied is veen gegraven waardoor het terrein onder water is komen 
te staan. Hierna is het drooggemalen en in cultuur gebracht. De vervening en het in cultuur brengen 
kunnen voor bodemverstoringen gezorgd hebben. Het zuidelijke deel heeft altijd een agrarische 
bestemming gehad. Bodemverstoringen zijn hier beperkt tot het in cultuur brengen van de grond. Doordat 
het gebied bemalen is, is het veen ingeklonken en geoxideerd waardoor het maaiveld nu net zo laag ligt als 
in het noordelijke deel. Hierbij kunnen archeologische sporen die in het veen aanwezig waren zijn 
aangetast. In de omgeving zijn verschillende terpen aangetroffen die uit de periode ijzertijd-middeleeuwen 
stammen. Doordat het veen is geoxideerd is de trefkans op de aanwezigheid van (veen) terpen uit deze 
periode binnen het onderzoeksgebied laag. 
 
De vragen uit de inleiding die betrekking hebben op het bureauonderzoek kunnen als volgt beantwoord 
worden: 
Vraag 1. Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden)? 
Voor het onderzoeksgebied moet uitgegaan worden van een hoge trefkans op archeologische 
resten uit de steentijd die in de top van het dekzand aanwezig kunnen zijn. Sporen uit de 
periode ijzertijd-middeleeuwen zijn wel in de omgeving aanwezig maar de trefkans hierop is 
door het vervenen en inklinken en oxideren van het veen klein.  
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Vraag 2. Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 
-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 
Binnen het onderzoeksgebied geldt er voor het zuidelijke deel een hogere trefkans op 
archeologische resten dan voor het noordelijke perceel omdat hier geen vervening heeft 
plaatsgevonden. 

Vraag 3. Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
In het noordelijke deel kunnen door de vervening en drooglegging bodemverstoringen hebben 
plaatsgevonden. Voor het zuidelijke deel geldt dat er mogelijk kleinschalige bodemingrepen 
hebben plaatsgevonden zoals de aanleg van sloten en het rooien van houtopslag. 

Vraag 4. Welk vervolgonderzoek is nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte specifieke 
archeologische verwachting te toetsen? 
Door middel van een booronderzoek moet duidelijk worden op welke diepte de zandondergrond 
aanwezig is, of er sprake is van bodemvorming in het zand en of de voorgenomen ingrepen een 
bedreiging vormen voor het onderliggende zand. Tevens zal duidelijk worden of er in het nog 
aanwezige veen rekening gehouden moet worden met archeologische resten zoals 
(veen)terpjes. 

 

2.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Voor het verkennend inventariserend veldonderzoek zijn 52 boringen gezet langs de sloten waar 
natuurvriendelijke oevers komen en daar waar geplagd gaat worden en in de opnieuw open te graven 
sloten. De boorstaten zijn in bijlage 1 en de boorpuntenkaart is in bijlage 2 afgebeeld. 
 

2.2.1 Bodemopbouw. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem van het onderzoeksgebied van onder naar boven bestaat uit 
dekzand dat naar boven toe overgaat in veen. Soms is een gliedelaag aanwezig tussen dekzand en veen. 
Dit is een schoensmeerachtige laag van ingespoelde humusdeeltjes op de overgang van veen naar 
zandondergrond. Het veen loopt in de meeste boringen door tot het maaiveld. In een aantal boringen 
bestaat de top van het veen uit sterk kleiig veen of matig zandig veen. 
 
De top van het dekzand bevindt zich tussen 140-20 cm-mv. In de meeste boringen is in de top van het 
dekzand sprake van bodemvorming (zie afbeelding 13). Dat wil zeggen dat er minimaal een B-horizont 
aanwezig is en in een beperkt aantal boringen is sprake van A-, E- of AE-horizonten (boring 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 en 46). De meeste van deze boringen liggen in het zuidelijke deel van 
het onderzoeksgebied. De top van het dekzand varieert in de boringen van 80-100 cm-mv tot 140 cm-mv. 
In een enkele boring is sprake van een zandopduiking. Het gaat hierbij om boringen 4, 7, 11, 20, 21, 22, 
46, 47 en 49. Deze boringen vormen mogelijk een zandrug die min of meer diagonaal door het zuidelijke 
deel van het onderzoeksgebied loopt. Het dekzand ligt in de meeste gevallen zo diep dat de voorgenomen 
bodemingreep geen bedreiging vormt voor de dekzandondergrond. In oringen 4, 7, 11, 46, 47 en 49 ligt het 
dekzand zo hoog dat hier planaanpassing nodig is. Meestal zal een aanpassing van de ontgravingsdiepte 
voldoende zijn. Bij boring 7, 11 en boring 47 ligt het zand zo dicht aan de oppervlakte dat hier geen 
bodemingrepen uitgevoerd kunnen worden; er kan zelfs niet geplagd worden. Op bijlage 2 is daar waar het 
dekzand nabij of binnen de verstoringsdiepte ligt per boorpunt aangegeven tot welke diepte 
bodemingrepen uitgevoerd kunnen worden. De voorgenomen plagwerkzaamheden kunnen ondanks de 
hoge ligging van het dekzand uitgevoerd worden, mits deze niet dieper reiken dan 20 cm. 
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Afbeelding 13.  Beeld van boring 2 (1: E-horizont, 2: B-horizont, 3: oplichtingslaag) 
 
 
In het veen zijn soms dunne kleibanden aanwezig. Dit zijn zogenaamde oplichtingslagen. Deze zijn 
ontstaan tijdens overstromingen. Het veen is losgescheurd van de veenondergrond en gaan drijven. Via 
het overstromingswater is klei in de scheur in het veen afgezet. 
 
In een deel van de boringen die in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied zijn gezet bestaat de 
bovengrond uit sterk kleiig veen. Dit komt overeen met gegeven van het bureauonderzoek dat dit 
terreindeel een petgat is geweest dat onder water heeft gestaan. Het petgat is niet tot op de zandbodem 
uitgeveend. 
 
In boring 20 is de bovengrond zandig en bevat wat puinspikkels. Hier is de bovengrond vergraven.  
 
Ter plaatse van de dichtgegroeide sloten, die men weer wil opengraven, is een recente slappe grijze 
veenvulling aanwezig tot circa 70-80 cm diepte. Hieronder bevindt zich nog een dun veenlaagje waaronder 
op circa 1 m diepte het dekzand ligt. In het dekzand is alleen in boring 35 sprake van bodemvorming op 
75 cm diepte. Bij het opengraven van de sloot dient hier rekening mee gehouden te worden, zodat het 
zand hier niet vergraven wordt. 
 

2.2.2 Conclusie en beantwoording van de onderzoeksvragen 

Uit het booronderzoek blijkt dat het dekzand tussen 20-130 cm-mv ligt. In het dekzand is in veel boringen 
sprake van bodemvorming waardoor het grote archeologische potenties heeft voor het aantreffen van 
resten uit de steentijd. Op het dekzand ligt veen. In het noordelijke deel bestaat de top van het veen deels 
uit kleiig veen wat bevestigd dat hier een petgat heeft gelegen en het terrein onder water heeft gestaan. Op 
een enkele plaats ligt het zand zo hoog dat geen of slechts beperkte bodemingrepen mogelijk zijn. Het gaat 
hierbij om boringen 4, 7, 11, 46, 47 en 49. Uit het booronderzoek blijkt ook dat de dichtgegroeide sloten 
niet tot in de zandondergrond waren uitgegraven. Hier is nog een restje veen aanwezig waaronder 
dekzand ligt. De diepte van de oude sloten varieert van 70 cm tot 80 cm-mv.  
  
De onderzoeksvragen uit de inleiding kunnen als volgt beantwoordt worden: 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  

De bodem bestaat uit dekzand waar in de top in veel boringen sprake is van bodemvorming. Op 
het dekzand ligt veen dat doorloopt tot het maaiveld. In de noordelijke helft van het 
onderzoeksgebied bestaat de top van het veen uit sterk kleiig veen. De bodemopbouw is intact. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting?  
Voor de delen van het onderzoeksgebied waar sprake is van bodemvorming in het dekzand 
geldt een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de steentijd. 

Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
Het verwachtingsmodel gaat uit van mogelijke verstoringen in het noordelijke deel omdat hier 
veenwinning heeft plaatsgevonden en het terrein onder water stond. Omdat niet al het veen is 
gewonnen is de zandondergrond hier niet verstoord als gevolg van de veenwinning. Het 
verwachtingsmodel gaat er ook van uit dat het dekzand nabij het maaiveld ligt. Dit blijkt zo te 
zijn.   

2 1 3 
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3 Aanbeveling 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek bevelen wij aan op de locaties waar het dekzand 
binnen of nabij de voorgenomen ontgravingsdiepte ligt planaanpassing toe te passen door hier ondieper of 
niet te gaan graven. Het gaat hierbij om boringen 4, 7, 11, 46, 47 en 49 (zie ook bijlage 2). Voor het 
opengraven van de dichtgegroeide sloten bevelen wij aan niet dieper te graven dan 60 cm-mv. Mocht dit 
niet mogelijk zijn dan bevelen wij vervolgonderzoek aan dat bestaat uit een karterend booronderzoek 
waarbij de dekzandopduikingen nader worden uitgekarteerd en indien noodzakelijk worden bemonsterd om 
na te gaan of daadwerkelijk sprake is van archeologische resten. 
 
De bovengenoemde aanbeveling is getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente 
Leeuwarden. 
 
Ten slotte dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten 
te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan 
wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Tevens is het raadzaam de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente 
hiervan in kennis te stellen. 
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Bijlage 1 boorstaten 
 



 

 

Verklaring van de afkortingen: 

Zs1 zand, zwak siltig 

V veen 

Vk1 veen, zwak kleiig 

Vk3 veen, sterk kleiig 

Vz1 veen, zwak zandig 

Ks2 klei, matig siltig 

H3 sterk humeus 

G1 zwak grindig 

 
 

boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

1 0-160 V bruin scherp top veraard 

1 160-170 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

2 0-120 Vk1 bruin scherp kleibandjes, oplichtingslagen 

2 120-150 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

3 0-120 V bruin scherp top veraard 

3 120-140 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

4 0-50 V bruin scherp top veraard 

4 50-60 Zs1 zwart geleidelijk dekzand, A-horizont 

4 60-65 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

5 0-80 V bruin scherp top veraard 

5 80-90 Zs1 zwartgrijs geleidelijk AE-horizont 

5 90-100 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

6 0-65 V bruin scherp top veraard 

6 65-80 Zs1 zwart 
 

matig fijn, dekzand, A-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

7 0-20 V bruin scherp top veraard 

7 20-50 Zs1 zwart 
 

matig fijn, dekzand, AE-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

8 0-80 V bruin scherp top veraard 

8 80-90 Zs1 zwartgrijs geleidelijk AE-horizont 

8 90-100 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      



 

 

boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

9 0-80 V bruin scherp top veraard 

9 80-90 Zs1 zwart geleidelijk AE-horizont 

9 90-100 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

10 0-100 V bruin scherp top veraard 

10 100-110 Zs1 geel 
 

dekzand, matig fijn, C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

11 0-30 V bruin scherp top veraard 

11 30-50 Zs1 zwart 
 

dekzand, A-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

12 0-75 V bruin scherp top veraard 

12 75-80 Zs1 zwart geleidelijk dekzand, A-horizont 

12 80-90 Zs1 zwartgrijs geleidelijk E-horizont 

12 90-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

13 0-80 V bruin scherp top veraard 

13 80-100 Zs1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

14 0-90 V bruin scherp top veraard 

14 90-100 ZS1 bruin 
 

matig fijn, dekzand, B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

15 0-80 V bruin scherp top veraard 

15 80-90 Zs1 zwart geleidelijk E-horizont 

15 90-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

16 0-70 V bruin scherp top veraard 

16 70-85 Zs1 zwartbruin 
 

AB-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

17 0-140 V bruin scherp top veraard 

17 140-150 Zs1 zwartbruin 
 

AE-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

18 0-80 V bruin scherp top veraard 

18 80-83 Ks2h3 zwart scherp gliede 



 

 

18 83-110 Zs1 donkerbruin B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

19 0-90 V bruin scherp top veraard 

19 90-110 Zs1 donkergrijs  dekzand, C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

20 0-50 Vz1 bruin scherp vergraven? Iets puin 

20 50-70 Zs1g1 bruingeel scherp BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

21 0-50 V bruin scherp top veraard 

21 50-53 Ks2h3 zwart scherp gliede 

21 53-60 Zs1 grijs geleidelijk E-horizont 

21 60-70 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

22 0-50 V bruin scherp top veraard 

22 50-52 Ks2h3 zwart scherp gliede 

22 52-60 Zs1 grijszwart geleidelijk AE-horizont 

22 60-70 Zs1 donkerbruin  B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

23 0-90 V bruin scherp top veraard 

23 90-100 Zs1 donkergrijs  E-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

24 0-115 V bruin scherp top veraard 

24 115-117 Ks2h3 zwart scherp gliede 

24 117-130 Zs1 donkergeel  dekzand, C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

25 0-115 V bruin scherp top veraard 

25 115-117 Ks2h3 zwart scherp gliede 

25 117-145 Zs1 donkergeel geleidelijk BC-horizont 

25 145-150 ZS1 geel 
 

C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

26 0-115 V bruin scherp top veraard 

26 115-120 Zs1 zwartgrijs geleidelijk AE-horizont 

26 120-150 Zs1 donkergeel C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 



 

 

27 0-120 V bruin scherp top veraard 

27 120-130 Ks2h3 zwart scherp gliede 

27 130-160 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

28 0-120 V bruin scherp top veraard 

28 120-140 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

29 0-110 V bruin scherp top veraard 

29 110-120 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

30 0-50 Vk3 bruingrijs scherp 
 30 50-130 V bruin scherp 
 30 130-135 Ks2h3 zwart scherp gliede 

30 135-145 Zs1 donkergeel BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

31 0-70 V grijs scherp dichtgegroeide sloot, slap 

31 70-90 V bruin scherp 
 31 90-95 Ks2h3 zwart scherp gliede 

31 95-110 Zs1 geel 
 

C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

32 0-80 V grijs scherp dichtgegroeide sloot, slap 

32 80-95 V bruin scherp 
 32 95-110 Zs1 donkerbruin B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

33 0-130 V grijs scherp dichtgegroeide sloot, slap 

33 130-150 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

34 0-50 V grijs scherp dichtgegroeide sloot, slap 

34 50-75 V bruin scherp 
 34 75-100 ZS1 bruingeel 

 
BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

35 0-75 V grijs scherp dichtgegroeide sloot, slap 

35 75-90 Zs1 grijsbruin geleidelijk EB-horizont 

35 90-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      



 

 

boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

36 0-90 V bruin scherp top veraard 

36 90-92 Ks2h3 zwart scherp gliede 

36 92-110 Zs1 bruingeel geleidelijk BC-horizont 

36 110-140 Zs1 geel 
 

C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

37 0-25 Vk3 grijs scherp 
 37 25-115 V bruin scherp 
 37 115-130 Zs1 donkergeel geleidelijk BC-horizont 

37 130-140 Zs1 geel 
 

C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

38 0-60 Vk3 grijs scherp 
 38 60-105 V bruin scherp 
 38 105-130 Zs1 bruingeel 

 
BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

39 0-40 Vk3 grijs scherp 
 39 40-115 V bruin scherp 
 39 115-140 ZS1 bruingeel 

 
BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

40 0-30 Vk3 grijs scherp 
 40 30-110 V bruin scherp 
 40 110-130 Zs1 donkerbruin B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

41 0-100 V bruin scherp top veraard 

41 10-120 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

42 0-25 Vk3 grijs scherp 
 42 25-80 V bruin scherp top veraard 

42 80-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

43 0-25 Vk3 grijs scherp 
 43 25-80 V bruin scherp top veraard 

43 80-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

44 0-25 Vk3 grijs scherp 
 



 

 

44 25-150 V bruin scherp top veraard 

44 150-160 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

45 0-40 Vk3 grijs scherp 
 45 40-90 V bruin scherp top veraard 

45 90-110 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

46 0-60 V bruin scherp top veraard 

46 60-70 Zs1 zwart geleidelijk AE-horizont 

46 70-80 Zs1 bruingeel 
 

BC-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

47 0-25 Vk3 grijs scherp 
 47 25-30 V bruin scherp top veraard 

47 30-50 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

48 0-110 V bruin scherp top veraard 

48 110-125 ZS1 donkergeel B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

49 0-60 V bruin scherp top veraard 

49 60-70 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

50 0-100 V bruin scherp top veraard 

50 100-110 Zs1 grijsbruin 
 

C-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

51 0-75 V bruin scherp top veraard 

51 75-85 Zs1 grijsbruin geleidelijk EB-horizont 

51 85-100 Zs1 bruin 
 

B-horizont 

      boring diepte lithologie kleur grens opmerking 

52 0-110 V bruin scherp top veraard 

52 110-120 Zs1 geelgrijs 
 

C-horizont 
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1 Inleiding 

Aanleiding 

Dienst Landelijk Gebied treft voorbereidingen voor de natuurinrichting van de Saiterpolder, 

gelegen in het Nationaal Park en Natura 2000-gebied Alde Feanen. Het doel van de 

maatregelen is het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied ten behoeve van 

botanische doelstellingen, Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. Hiertoe wordt in het gebied 

een aantal ingrepen uitgevoerd. 

 

Doel 

Het onderzoek dat aan deze rapportage ten grondslag ligt, is een ecologische quickscan. Bij 

een quickscan worden de (potentieel) aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden in en 

nabij het plangebied in kaart gebracht. Vervolgens wordt bepaald of de betreffende 

natuurwaarden negatieve effecten ondervinden van de voorgenomen ontwikkeling en wordt dit 

beoordeeld in het kader van de  vigerende ecologische wet- en regelgeving. Dit betreft de 

Natuurbeschermingswet, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische 

Hoofdstructuur) en de Flora- en Faunawet. 

 

Vooraf was het al duidelijk dat er in het gebied mogelijk wettelijk beschermde soorten zouden 

kunnen voorkomen. Om deze reden is in 2013 en 2014 gericht veldonderzoek uitgevoerd naar 

wettelijk beschermde vissen, muizen en ongewervelden. In dit rapport wordt verslag gedaan 

van de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Inhoud van het rapport 

Het rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

 

 Situatieschets en plannen (Hoofdstuk 2). 

 Beschermde natuurwaarden. De beschermde natuurwaarden in en nabij het 

onderzoeksgebied zijn beschreven en er is bepaald welke daarvan relevant zijn voor 

onderhavige beoordeling. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van de 

uitkomsten van het aanvullende veldonderzoek (hoofdstuk 3). 

 Effectbepaling en beoordeling. Er is bepaald welke effecten door de beoogde activiteiten 

(kunnen) ontstaan ten aanzien van de relevante natuurwaarden. Deze effecten zijn 

beoordeeld volgens de vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur. Er is tevens 

aangegeven of er vervolgstappen nodig zijn of dat deze reeds genomen zijn (hoofdstuk 4). 

 Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 

Aanpak 

Voor hoofdstuk 2 is uitgegaan van de informatie die verstrekt is door de opdrachtgever. Het 

hoofdstuk met de relevante natuurwaarden (hoofdstuk 3) is gebaseerd op twee 

benaderingswijzen. Ten eerste zijn recente bronnen geraadpleegd over de aanwezigheid van 

beschermde gebieden en soorten in en nabij het plangebied (verspreidingsatlassen, 

overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites). Ook zijn de resultaten van het 

aanvullende veldonderzoek gebruikt. De hoofdstukken 4 en 5 zijn vervolgens uitgewerkt aan de 

hand van de informatie in de hoofdstukken 2 en 3. 

 

Altenburg & Wymenga bv presenteert in dit rapport de resultaten van een onafhankelijk 

ecologisch onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het 

onderhavige plan of een bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of 
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cultuurhistorische waarden komen niet aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

 

 

 
 
Foto 1 - Foto van het plangebied met een natte, soortenrijke en verruigde vegetatie, o.a. bestaande uit Gele lis, 

Kalmoes, Tweerijige zegge, Veldrus, Gevleugeld hertshooi, Grote boterbloem, Dotterbloem en Waterdrieblad. In dit 

biotoop is ook de zwaar beschermde Noordse woelmuis aangetroffen (foto A&W: 12 augustus, 2014). 
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2 Situatieschets en plannen 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is deel van het Natura 2000-gebied Alde Feanen. Aangewezen natuurwaarden 

zijn aangegeven in tabel 3.1 t/m 3.5. De Alde Feanen maakt tevens onderdeel uit van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied ligt in de gemeente Leeuwarden, Provincie 

Fryslân. De ligging van het plangebied in de omgeving is aangegeven in de figuren 2.1 en 3.1.  

 

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit extensief beheerd grasland en vochtige ruigte 

(zie foto 1). Het beheer bestaat uit onregelmatig klepelen (zonder afvoer) en begrazing. Het 

noordelijk deel van het plangebied ligt ca. 30 cm lager dan het zuidelijk deel en is hierdoor 

duidelijk natter. Het hele gebied wordt doorsneden door smalle sloten. Er is uitsluitend sprake 

van afvoer van overtollig water naar de boezem; toevoer van boezemwater aan het systeem is 

niet aan de orde. Door inklinking ligt de Saiterpolder een stuk lager dan de aangrenzende 

boezem en het poldergebied ten oosten hiervan. Hierdoor is met name het lager gelegen 

noordelijk deel onderhevig aan kwel. Hier komen dan ook de botanisch meest waardevolle 

terreinen voor. Het gaat om soortenrijke Molinietalia-graslanden met Tweerijige zegge, 

Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en plaatselijk ook Grote ratelaar, Gewone dotterbloem 

en Gevleugeld hertshooi. Het grote aandeel van Waterdrieblad is opvallend in deze vegetaties. 

In het zuidelijk deel zijn de graslandvegetaties veelal soortenarmer als gevolg van begrazing 

met schapen. Hier ontbreken Gewone dotterbloem en Waterdrieblad.  

2.2 Plannen 

De bedoeling is om de natuurwaarden in het plangebied te versterken en het achtergebleven 

beheer te herstellen. Hiertoe wordt verschralend maaibeheer ingevoerd en wordt het peil 

opgezet ten behoeve van botanische doelstellingen en Noordse woelmuis. Om dit te realiseren 

worden de volgende ingrepen uitgevoerd: 

 

 Verwijderen van bestaande bosschages 

 Verruimen van een aantal sloten 

 graven van vooroevers bij bestaande sloten 

 het (open) graven van nieuwe sloten 

 verwerken van grond in het terrein 

 het aanbrengen of herstellen van de greppelstructuur 

 het uitvoeren van plagwerkzaamheden tot een waterdiepte van 10-20 cm 

 aanbrengen van oeverconstructies langs de boezem (stortsteen)  

 herstellen van stortsteenoevers langs de boezem 

 het aanleggen van een aantal kunstwerken. 

 

De locatie van de verschillende ingrepen is weergegeven in figuur 2.2 en 2.3. 

 

Planning en uitvoering 

De beoogde werkzaamheden worden op een zodanige wijze gepland en uitgevoerd, dat 

negatieve effecten ten aanzien van de voor dit gebied aangewezen natuurwaarden zo goed 

mogelijk worden beperkt. 
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Figuur 2.1 - De ligging van het plangebied in de omgeving. 
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Figuur 2.2 - De locatie van de werkzaamheden in het noordelijk deel van het plangebied (bron: DLG). 
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Figuur 2.3 -  De locatie van de werkzaamheden in het zuidelijk deel van het plangebied (bron: DLG). 
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Figuur 3.1 - ligging van het plangebied in het Natura 2000-gebied Alde Feanen. 
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3 Beschermde natuurwaarden 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de wettelijk beschermde natuurwaarden die 

(mogelijk) aanwezig zijn in het plangebied en de omgeving daarvan. Tevens is van deze 

natuurwaarden bepaald of zij beïnvloed kunnen worden door de beoogde activiteiten en 

daardoor relevant zijn voor onderhavige ecologische beoordeling. 

 

3.1 Beschermde gebieden  

3.1.1 Natura 2000-gebieden 

De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in de Alde Feanen. Dit gebied is voor een aantal 

natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. In de tabellen 3.1 en 3.2 is aangegeven 

om welke Natura 2000-waarden het gaat en welke instandhoudingsdoelen daarvoor gelden. In 

de volgende paragrafen is in het kort een beschrijving gepresenteerd van de verspreiding van 

de aangewezen natuurwaarden in de Saiterpolder. 

 

Omdat de Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat van alle projecten en handelingen moet 

worden getoetst of zij negatieve effecten kunnen veroorzaken ten aanzien van Natura 2000-

gebieden, is in paragraaf 4.1.4 de zogenaamde ‘Voortoets’ uitgevoerd. Daarin is beschreven of 

de betreffende natuurwaarden door de beoogde activiteiten beïnvloed kunnen worden.  
 
Natura 2000-habitattypen 

Een overzicht van de habitattypen is aangegeven in tabel 3.1. De verspreiding van de Natura 

2000-habitattypen in en rond de Saiterpolder is weergegeven in figuur 3.2 (Plantinga et al. 

2012, Plantinga 2013). Uit deze figuur kan worden opgemaakt dat er geen aangewezen Natura 

2000-habitattypen in het plangebied liggen. Wel ligt in het noordoostelijk van het plangebied 

een niet aangewezen Natura 2000-habitattype. Het gaat hier om het habitattype H7140A- 

Overgangs- en trilvenen (trilvenen). In de rest van de Saiterpolder komen geen aangewezen 

Natura 2000-habitattypen voor. 

Tabel 3.1 - Tabel met Natura 2000-habitattypen waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Aangegeven zijn ook de instandhoudingsdoelen voor deze habitattypen. Betekenis van de symbolen: > uitbreiding 

omvang of kwaliteit van het habitattype, = behoud omvang of kwaliteit van het habitattype. 

 
Code 

 
Habitattype 

 
Doelstelling 
oppervlakte 

 
Doelstelling kwaliteit 
 

H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden = > 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) > > 

H6410 Blauwgraslanden = > 

H7140B Overgangs- en trilveen (veenmosrietlanden) > > 

H7210 Galigaanmoerassen = = 

H91D0 Hoogveenbossen > > 
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Figuur 3.2 - ligging van aangewezen en overige habitattypen in en in de omgeving van de Saiterpolder (Plantinga et al. 

2012, Plantinga 2013). 
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Natura 2000-habitatrichtlijnsoorten 

De Alde Feanen is voor een aantal diersoorten aangewezen als Natura 2000-gebied (zie tabel 

3.2). Het gaat om vier vissensoorten (Grote- en Kleine modderkruiper, Bittervoorn en 

Rivierdonderpad), Meervleermuis en Noordse woelmuis. Hieronder wordt per soort 

aangegeven of ze in het plangebied voorkomen. 
 

Tabel 3.2 - Tabel met Natura 2000-habitatrichtlijnsoorten waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-

gebied. Aangegeven zijn de instandhoudingsdoelen voor de soorten. Betekenis van symbolen: > uitbreiding omvang of 

kwaliteit van het leefgebied, = behoud omvang of kwaliteit leefgebied. 

 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 

 
Doelstelling populatie 
 

H1134  Bittervoorn = = = 

H1145 Grote modderkruiper = = = 

H1149 Kleine modderkruiper = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = 

H1318  Meervleermuis = = = 

H1340 *Noordse woelmuis > > > 

* Soorten aangegeven met een * zijn prioritaire soorten. Hiervoor geldt een iets andere (strengere) 
toetsingssystematiek dan bij niet-prioritaire soorten. 

 

Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper 

De Alde Feanen is onder andere aangewezen als Natura 2000-gebied voor de vissoorten 

Bittervoorn en Grote en Kleine modderkruiper. Omdat er geen gegevens bekend zijn over de 

aanwezigheid van vissen in de Saiterpolder, is op 15 mei 2014 door Altenburg & Wymenga op 

10 locaties binnen de Saiterpolder een visonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd elektrovisserij 

toegepast. De onderzoekslocaties zijn aangegeven in figuur 3.3. De resultaten zijn samengevat 

in tabel 3.3. Tijdens dit onderzoek werd Tiendoornige stekelbaars, Zeelt en Kroeskarper 

gevangen. Wettelijk beschermde vissoorten werden niet gevangen. We gaan er dus vanuit dat 

Bittervoorn, Grote- en Kleine modderkruiper niet in het gebied aanwezig zijn. Voornoemde 

soorten zijn daarom niet relevant bij deze toetsing. 
 

Rivierdonderpad 

Langs de oevers van de Lange Sleat wordt in het kader van de inrichtingsmaatregelen hier en 

daar de bestaande stortsteen aangevuld (zie figuur 2.2 en 2.3). Uit een aanvullend onderzoek 

dat uitgevoerd is in het najaar van 2013, is Rivierdonderpad verspreid over de Alde Feanen op 

stortsteenoevers aangetroffen (Van der Heijden 2014). Het is waarschijnlijk dat deze soort 

algemeen voorkomt in de Alde Feanen en dat deze ook kan worden aangetroffen op stortsteen 

langs de oevers van de Lange Sleat. 

Tabel 3.3 - Resultaten van het visonderzoek uitgevoerd in de Saiterpolder in het voorjaar van 2014. Per traject is 

aangegeven welke soorten gevangen zijn en om hoeveel exemplaren het gaat. De trajectnummers  corresponderen 

met die aangegeven in figuur 3.3. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Tiendoornige stekelbaars 170 36 - 26 22 26 27 28 42 5 

Zeelt  2 - - - - - - - - - 

Kroeskarper - - - - - - 1 - - - 
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Figuur 3.3 - ligging van de trajecten in de Saiterpolder waar het aanvullende visonderzoek is uitgevoerd. 
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Meervleermuis 

De Saiterpolder bevat geen groot open water en brede vaarten en is daarom ongeschikt als 

foerageergebied voor Meervleermuizen. Het is mogelijk dat deze soort wel foerageert langs de 

buitenranden van het plangebied, dus boven open water. Deze wateren vormen lijnvormige 

elementen die door de Meervleermuis tevens kunnen worden gebruikt als vliegroute. Omdat 

deze soort in de directe omgeving voorkomt, is de Meervleermuis relevant voor de toetsing. 
 
Noordse woelmuis 

In november 2013 en augustus 2014 is in het kader van de herinrichting van de Saiterpolder 

een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de Noordse woelmuis. Hierbij is gewerkt 

conform de normen van het Netwerk van Groene Bureaus. Per transect zijn 10 paar vallen 

uitgezet. In figuur 3.4 is aangegeven welke locaties zijn bemonsterd. In tabel 3.4 zijn de 

uitkomsten van het onderzoek aangegeven. 
 

Tabel 3.4 - Resultaat van het veldonderzoek naar Noordse woelmuis en Waterspitsmuis in het plangebied Saiterpolder. 

Per transect zijn 10 paar vallen uitgezet. De nummers van de transecten corresponderen met de nummers zoals 

aangegeven in figuur 3.4. Transecten 1 t/m 5 zijn bemonsterd in 2013. De transecten 6 t/m 11 zijn onderzocht in 2014.  

 

 Onderzoek november 2013 Onderzoek augustus 2014  

Aantal vangsten T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T6 T7 T8  T9 T10 T11 Totaal 

Waterspitsmuis 1 - - - - - - - 3 - 1 5 

Noordse woelmuis - 2 6 9 5 1 - 5 - 1 2 31 

Bosspitsmuis 6 - 2 - 3 2 - 1 16 7 - 37 

Dwergmuis - - - - - - - - 2 - 9 11 

             

Aantal individuen             

Waterspitsmuis 1 0 - - - - - - 2 - 1 4 

Noordse woelmuis - 1 4 9 3 - - - - 1 2 20 

Dwergmuis - - - - - - - - 1  5 6 

Bosspitsmuis Niet individueel gemerkt 

 
 

Uit tabel 3.4 en figuur 3.4 komt naar voren dat de Noordse woelmuis relatief algemeen 

voorkomt in met name het noordelijk deel van het plangebied. Hier zijn de percelen extreem 

nat als gevolg van kwel. Ook valt het op dat de voor Noordse woelmuis concurrerende 

Aardmuis hier ontbreekt. 

 

Noordse woelmuis in de rest van de Alde Feanen 

De eerste ecologische gegevens in het Natura 2000-gebied Alde Feanen ten aanzien van de 

Noordse woelmuis, zijn verzameld in de periode 2004-2008. Toen zijn op vijf van in totaal 28 

bemonsterde locaties in de Alde Feanen Noordse woelmuizen gevangen. In totaal werden 

daarbij 22 Noordse woelmuizen gevangen en vier hervangsten. Van de vijf vangraaien kwam 

Noordse woelmuis twee maal samen voor met de Aardmuis, één maal samen met de Veldmuis 

en was het twee maal de enige aangetroffen muizensoort. Een verspreidingskaart van de 

Noordse woelmuis in de Alde Feanen is weergegeven in figuur 3.5, waarbij ook de resultaten 

van 2013 en 2014 uit het plangebied Saiterpolder zijn opgenomen. Uit deze figuur kan worden 

afgeleid dat de Noordse woelmuis verspreid in de Alde Feanen voorkomt, met name op 

geïsoleerde plaatsen met jaarlijkse inundatie, waar de concurrentie met Aardmuis gering is 

(Provincie Fryslân 2014). 
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Figuur 3.4 -Vangsten van de Noordse woelmuis  in het plangebied tijdens een inventarisatie in november 2013 en 

augustus  2014. Ook is de vangst van de zwaar beschermde Waterspitsmuis aangegeven. 
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Figuur 3.5 -Verspreiding van de Noordse woelmuis in de Alde Feanen op basis van veldinventarisaties in de perioden 

2004-2008 (Provincie Fryslân 2014)  en 2013-2014 (zie onderhavig rapport). 
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Broedvogels 

De Alde Feanen is als Natura 2000-gebied aangewezen voor verscheidene broedvogelsoorten. 

Een overzicht van de broedvogels en de instandhoudingsdoelen daarvan is gepresenteerd in 

tabel 3.5. In figuur 3.6 is de verspreiding van de aangewezen broedvogels aangegeven op 

basis van de meest recente broedvogelkartering uit 2010. Uit deze kaart kan worden afgelezen 

dat in de Saiterpolder op een aantal locaties Rietzanger tot broeden komt. Het gaat om een 

aantal geïsoleerde plekjes met opslag van Riet. Het plangebied is niet geschikt als 

broedgebied voor de overige aangewezen broedvogels. 

 

Tabel 3.5  - Tabel met Natura 2000-broedvogels waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Aangegeven zijn ook de instandhoudingsdoelen. Betekenis van symbolen: >  uitbreiding omvang of kwaliteit van het 

leefgebied, = behoud omvang of kwaliteit van het leefgebied. 

 

Niet-broedvogels 

De Alde Feanen is als Natura 2000-gebied aangewezen voor verschillende niet-

broedvogelsoorten. Een overzicht hiervan en de instandhoudingsdoelen is aangegeven in tabel 

3.6. Het gebruik van de Alde Feanen door de betreffende vogelsoorten is aangegeven in figuur 

3.7 & 3.8. Hieronder volgt per soortgroep een toelichting. 

 

Tabel 3.6 - Tabel met Natura 2000 niet-broedvogels waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Aangegeven zijn ook de instandhoudingsdoelen. Betekenis van de symbolen: > uitbreiding omvang of kwaliteit van het 

leefgebied  = behoud omvang of kwaliteit leefgebied. ≤ behoud, maar enige achteruitgang in omvang foerageergebied 

ten gunste van vochtige heiden, blauwgraslanden of  overgangs- en trilvenen is toegestaan, f = foerageergebied, s = 

slaapplaats, sg = seizoensgemiddelde. 

 

 
 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 

 
Doelstelling omvang populatie 
(draagkracht) 
 

A017 Aalscholver = = ≥910 paren 

A021 Roerdomp = = ≥ 6 paren 

A029 Purperreiger > > ≥20 paren 

A081 Bruine kiekendief > > ≥20 paren 

A119 Porseleinhoen = = ≥15 paren 

A151 Kemphaan = = ≥10 hennen 

A197 Zwarte stern > > ≥60 paren 

A292 Snor = = ≥40 paren 

A295  Rietzanger = = ≥800 paren 

 
Code 

 
Soort 

 
Doelstelling omvang 
leefgebied 

 
Doelstelling kwaliteit 
leefgebied 
 

 
Doelstelling omvang populatie (draagkracht) 

A017 Aalscholver = = Sg 60 ind.  

A041 Kolgans ≤ = Sg. 2.700 ind. (f+s) 

A043 Grauwe gans ≤ = Sg 280 ind. (f+s) 

A045 Brandgans ≤ = Sg 430 ind. (f), gsm 6.100 ind. (s) 

A050 Smient ≤ = Sg 2.700 ind. (f+s) 

A051 Krakeend = = Sg 120 ind. (f) 

A052 Wintertaling = = Sg 140 ind. (f) 

A056 Slobeend = = Sg 140 ind. (f) 

A059 Tafeleend = = Sg 90 ind. (f) 

A061 Kuifeend = = Sg 470 ind. (f) 

A068 Nonnetje  = = Sg 30 ind. (f) 

A156 Grutto = = Sg 90 ind (f), gsm 880 ind. (s) 
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Figuur 3.6. Verspreiding  van aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Alde Feanen (bron: Kleefstra 2010). 
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Figuur 3.7. Ligging van de belangrijkste slaap- en foerageerplaatsen van aangewezen niet-broedvogels (ganzen en 

eenden) in het Natura 2000-gebied Alde Feanen (bron: Provincie Fryslân 2014). 



 

 

A&W-rapport 2034   Ecologische beoordeling natuurinrichting Saiterpolder in Natura 2000-gebied Alde Feanen  19 

 

Figuur 3.8. Ligging van de door de provincie aanaangewezen ganzenfoerageergebieden, gebieden van openheid en 

rust ten behoeve van weidevogels en het concept winterrustgebied voor watervogels (zie Provincie Fryslân 2014). 
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De Saiterpolder is ongeschikt als foerageergebied voor de Aalscholver. Deze soort kan wel 

foerageren op het open water langs de Saiterpolder.  
 

Kolganzen, Grauwe ganzen, Brandganzen en Smienten overwinteren in het Natura 2000-

gebied Alde Feanen. Ze slapen dan op open water en foerageren op gras- en bouwland in en 

rond het Natura 2000-gebied (zie figuur 3.7 en 3.8). Uit figuur 3.7 kan worden afgeleid dat het 

zuidelijk deel van de Saiterpolder als foerageergebied wordt gebruikt door ganzen en 

Smienten. Omdat het grasland extensief wordt beheerd en daarom niet erg in trek is als 

voedselbron, is het naar verwachting geen belangrijk foerageergebied. 

 

Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend en Nonnetje maken in het voor- en 

najaar en de winterperiode gebruik van alle open boezemwateren van de meren en de 

petgaten. Hier wordt gefoerageerd en in luwtezones gerust (figuur 3.7). Sommige soorten 

(zoals Wintertaling) maken ook om te foerageren gebruik van de plasdras-gebieden in 

zomerpolders en boezemlanden. Ten oosten van het plangebied ligt een winterrustgebied voor 

eenden. Deze ligt op ruime afstand van het plangebied en wordt door bosschages hiervan 

afgeschermd. Het winterrustgebied wordt daarom niet door het voornemen verstoord. Eenden 

zijn daarom niet relevant bij de toetsing in hoofdstuk 4. 

 

De Grutto gebruikt het Natura 2000-gebied zowel als slaapplaats als foerageergebied, waarbij 

een sterke voorjaarspiek te zien is in maart. De slaapplaatsen bevinden zich in geïnundeerde 

zomerpolders en boezemlanden, met name de Jan Durkspolder. Het plangebied Saiterpolder is 

nauwelijks geschikt als slaapplaats en foerageergebied voor Grutto.  

3.1.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Natura 2000-gebieden maken deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). 

Daardoor valt het plangebied onder de provinciale regelgeving ten aanzien van de EHS. In 

hoofdstuk 4 is beschreven of de beoogde plannen van invloed zijn op de wezenlijke waarden 

van de PEHS.  

3.1.3 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Behalve door de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook via andere 

regelgeving worden beschermd ten aanzien van natuurwaarden, zoals provinciale 

verordeningen (ganzenfoerageergebied of weidevogelgebied). Het plangebied of de directe 

omgeving is niet aangewezen als ganzenfoerageergebied of weidevogelgebied De overige 

vormen van gebiedsbescherming zijn derhalve niet relevant voor onderhavige beoordeling. 
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3.2 Beschermde soorten 

Hieronder is per soort(groep) besproken welke beschermde soorten in de (ruime) omgeving 

van het plangebied kunnen voorkomen en welke daarvan (mogelijk) van het plangebied 

gebruikmaken en/of door de beoogde activiteiten kunnen worden beïnvloed. Er is onderscheid 

gemaakt in soorten met een lichte (tabel 1 Flora- en faunawet), middelzware (tabel 2) en zware 

bescherming (tabel 3).  

3.2.1 Planten 

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit extensief beheerd grasland. Het beheer 

bestaat uit klepelen en begrazing. Door inklinking ligt de Saiterpolder een stuk lager dan de 

aangrenzende boezem en het poldergebied ten oosten hiervan. Hierdoor is met name het lager 

gelegen noordelijk deel onderhevig aan kwel. Hier komen dan ook de botanisch meest 

interessante terreinen voor. Het gaat om soortenrijke Molinietalia-graslanden met Tweerijige 

zegge, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en plaatselijk ook Grote ratelaar en Gevleugeld 

hertshooi. Ook komen hier wettelijk beschermde soorten voor, zoals de licht beschermde 

Gewone dotterbloem en de middelzwaar beschermde Waterdrieblad. Beide soorten zijn 

algemeen in het noordelijk deel van het plangebied. De Rietorchis is zeldzamer en komt 

slechts op enkele plekken voor in het noordelijk deel van het plangebied. 

 

 In het zuidelijk deel zijn de graslandvegetaties veelal soortenarmer. Hier ontbreken Gewone 

dotterbloem, Waterdrieblad en Rietorchis. Overige wettelijk beschermde soorten zijn niet 

aangetroffen in het plangebied (Plantinga 2013). 

3.2.2 Ongewervelde diersoorten 

Libellen 

In de Alde Feanen komen zwaar beschermde (categorie 3 Ff-wet) libellensoorten voor. Het 

gaat om Gevlekte witsnuitlibel en Groene glazenmaker. De Gevlekte witsnuitlibel is een soort 

van verlandingsvegetaties in petgaten en kleine, ondiepe plassen met een goede 

waterkwaliteit. Omdat het plangebied in principe geschikt is voor de Gevlekte witsnuitlibel, is op 

20 mei 2014 een veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze soort in het 

gebied. Bij dit onderzoek zijn geen Gevlekte witsnuitlibellen aangetroffen. Ook tijdens andere 

gebiedsbezoeken is de soort niet aangetroffen. Wel werden andere libellensoorten 

aangetroffen, namelijk Variabele waterjuffer, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Viervlek, 

Gewone oeverlibel, Glassnijder, Platbuik en Vroege glazenmaker.  

 

De Groene glazenmaker plant zich uitsluitend voor in dichte vegetaties van Krabbenscheer. 

Dergelijke vegetaties komen niet in het plangebied voor, zodat deze libellensoort hier niet wordt 

verwacht.  

 

Omdat de Gevlekte witsnuitlibel en de Groene glazenmaker niet in het plangebied voorkomen, 

zijn deze niet relevant voor de toetsing. 

 

Gestreepte waterroofkever en Platte schijfhoren 

Gelijktijdig met het aanvullende visonderzoek, dat in het voorjaar van 2014 in het plangebied is 

uitgevoerd (zie paragraaf 3.1.1), is met schepnet naar Gestreepte waterroofkever en Platte 

schijfhoren gezocht. Beide soorten zijn niet aangetroffen. Ook tijdens een gericht onderzoek 

naar beide soorten in de hele Alde Feanen zijn deze soorten niet aangetroffen (Van der 
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Heijden 2014). Gestreepte waterroofkever en Platte schijfhoren zijn daarom niet relevant voor 

de toetsing. 

 

Overige ongewervelde diersoorten 

Overige beschermde ongewervelde diersoorten worden niet in het plangebied verwacht, omdat 

het plangebied niet voldoet aan de ecologische eisen van de betreffende soorten (De Bruyne 

2004, Kalkman 2004, Peeters et al. 2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 

2007, Bouwman et al. 2008). Overige ongewervelde diersoorten zijn hier derhalve niet relevant. 

3.2.3 Vissen 

In mei 2014 is een aanvullend vissenonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Voor de 

beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar paragaaf 3.1.1 van dit rapport. Uit het 

vissenonderzoek komt naar voren dat er geen wettelijk beschermde vissensoorten in het 

plangebied voorkomen. 

 

Waarschijnlijk komt langs de stortsteenoevers aan de randen van het plangebied de 

middelzwaar beschermde Rivierdonderpad voor. 

3.2.4 Amfibieën 

Uit verspreidingsgegevens van amfibieën blijkt dat in de omgeving van het plangebied een 

aantal licht beschermde soorten voorkomt, namelijk Bruine kikker, Gewone pad, 

Bastaardkikker en Kleine watersalamander (Creemers & Van Delft 2009, Van Delft et al. 2013). 

Hoogstwaarschijnlijk maakt het plangebied deel uit van het leefgebied van enkele van deze 

licht beschermde amfibieënsoorten. De zwaar beschermde Heikikker komt op een aantal 

locaties in de Alde Feanen voor (Beemster & Bijkerk 2009, Van der Heijden 2014) en in 

principe is ook het plangebied geschikt voor deze soort. Om na te gaan of ook Heikikker in het 

plangebied voorkomt, is op 27 maart en 30 augustus 2014 een veldonderzoek uitgevoerd. 

Hierbij is op 27 maart gebruik gemaakt van luisterwaarneming en op 30 augustus van 

zichtwaarneming. Op beide dagen is deze soort niet aangetroffen. Wel zijn Bruine kikker en 

Gewone pad waargenomen. Hieruit is geconcludeerd dat Heikikker niet in het plangebied 

voorkomt, waardoor deze soort niet relevant is voor deze toetsing. 

 

Overige zwaar beschermde amfibieën, zoals de Poelkikker, komen niet in de Alde Feanen voor 

(Van Delft et al. 2013) en worden ook niet in het plangebied verwacht. Ook tijdens de 

aanvullende veldonderzoeken zijn er geen overige zwaar beschermde amfibieën aangetroffen.  

3.2.5 Reptielen 

In de Alde Feanen zijn geen waarnemingen bekend van reptielen (Van Delft et al. 2013). Ook 

tijdens de aanvullende veldonderzoeken zijn er geen reptielen waargenomen.  Bij de toetsing in 

de hoofdstuk 4 zijn reptielen daarom niet relevant. 

3.2.6 Vogels 

De vogelsoorten die in en in de directe omgeving van het plangebied voorkomen zijn gebonden 

aan verschillende biotopen. Zo komen in het grasland in het plangebied verschillende soorten 

weidevogels tot broeden, waaronder Scholekster, Kievit en Gele kwikstaart. Langs de oevers 

van het plangebied en in de moerassige delen broeden Grauwe gans, Grote Canadese gans 

en Watersnip. Soorten van ruigte, opslag en struweel zijn Blauwborst, Rietzanger, Tuinfluiter, 
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Rietgors en Bosrietzanger, terwijl in het oudere moerasbos aan de zuidoostrand van het 

plangebied Koekoek, Gekraagde roodstaart, Zanglijster en Zwartkop tot broeden komen 

(Kleefstra 2010). De verspreiding van de vogelsoorten waarvoor de Alde Feanen is 

aangewezen als Natura 2000-gebied, is al aan de orde geweest in paragraaf 3.1.1. 

 

Jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied komen geen hoge bomen voor, zodat hier geen jaarrond beschermde nesten 

voorkomen. In het moerasbos ten zuidoosten van het plangebied is in 2010 een nest van de 

Buizerd aangetroffen. Tijdens een gebiedsbezoek in het voorjaar en de zomer van 2014 is 

vastgesteld dat Buizerds nog steeds gebruik maken van dit moerasbos om te broeden. Om 

deze reden worden jaarrond beschermde nesten meegenomen bij deze toetsing. 

3.2.7 Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en 

faunawet (cat. 3 Ff-wet) en zijn vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten 

geldt sinds 26 augustus 2009, dat een ontheffing op basis van het wettelijke belang ‘Ruimtelijke 

ontwikkeling’ niet meer wordt verleend. Bij mogelijke conflicten met de Flora- en faunawet 

moeten daarom zoveel mogelijk maatregelen worden getroffen om negatieve effecten tegen te 

gaan. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed, de overige 

zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van vleermuizen komen rond het plangebied zes 

vleermuissoorten voor (Limpens et al. 1997, Melis 2012). Deze zijn: Meervleermuis, 

Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse 

vleermuis.  Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van  

groot belang (kunnen) zijn. Deze zijn: verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. 

Hieronder worden deze drie elementen besproken. 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen of bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, 

bunkers en kelders. In het plangebied staan geen dikke bomen. Wel kunnen er verblijfplaatsen 

voorkomen in de vakantieboerderij in het noordelijk deel van het plangebied, maar aangezien 

hier geen ingrepen plaatsvinden, zijn verblijfplaatsen van vleermuizen niet relevant bij de 

toetsing in hoofdstuk 4. 

Foerageergebied 

In het plangebied is geschikt foerageergebied aanwezig voor alle bovengenoemde 

vleermuissoorten. Foerageergebieden van vleermuizen zijn daarom relevant bij deze toetsing. 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken vleermuizen meestal 

gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals sloten, kanalen, bomenrijen en 

huizenblokken. Langs de grenzen van het plangebied kunnen op verschillende plaatsen 

vliegroutes van vleermuizen aanwezig zijn. Het gaat hier om oevers en opgaande lijnvormige 

begroeiing in de vorm van bosranden. Vliegroutes van vleermuizen zijn daarom relevant bij de 

toetsing in hoofdstuk 4. 
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3.2.8 Overige Zoogdiersoorten 

Hieronder is per beschermingscategorie van de Flora- en faunawet beschreven welke overige 

zoogdiersoorten mogelijk binnen en nabij het plangebied voorkomen en door de beoogde 

activiteiten zouden kunnen worden beïnvloed.  

Licht beschermde soorten 

De door de Flora- en faunawet licht beschermde zoogdiersoorten zijn algemeen voorkomende 

soorten, zoals Egel, Mol Haas, Vos, Bunzing, Hermelijn en diverse muizensoorten (Melis 

2012). Het plangebied kan voor deze soorten geschikt leefgebied vormen.  

Middelzwaar beschermde soorten 

In de Alde Feanen en de omgeving komen geen middelzwaar beschermde zoogdiersoorten 

voor, met uitzondering van de Steenmarter (zoogdieratlas.nl, Melis 2012). De Steenmarter 

heeft zich de afgelopen jaren steeds meer in westelijke richting verspreid over Nederland. 

Volgens de meest recente verspreidingsgegevens wordt deze soort ook waargenomen in de 

omgeving van Earnewâld (Melis 2012). Het plangebied kan onderdeel zijn van het leefgebied 

van deze soort, zodat de Steenmarter relevant is bij deze toetsing. 

Zwaar beschermde soorten 

Uit verspreidingsgegevens van zoogdieren blijkt dat in de Alde Feanen verscheidene zwaar 

beschermde zoogdiersoorten voorkomen, namelijk Noordse woelmuis, Waterspitsmuis, Otter 

en Boommarter (Melis 2012, zoogdieratlas.nl).  

 

Noordse woelmuis 

De Noordse woelmuis is als Natura 2000-soort aangewezen voor de Alde Feanen. In paragraaf 

3.1.1. is de verspreiding van deze soort in de Alde Feanen al aan de orde gekomen.  

 

De Waterspitsmuis  

De Waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk water met een behoorlijk 

ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Op basis van een onderzoek naar de 

Waterspitsmuis is in  2013 vastgesteld dat Waterspitsmuis relatief algemeen voorkomt in de 

Alde Feanen (Van der Heijden 2014). Om deze reden is in november 2013 en augustus 2014 

een aanvullend muizenonderzoek uitgevoerd in het plangebied. De resultaten van dit 

onderzoek zijn al in paragraaf 3.1.1. gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de 

Waterspitsmuis op diverse locaties in het plangebied voorkomt. Deze soort is daarom relevant 

bij deze toetsing. 

 

Otter 

In 2011 zijn in  de Alde Feanen Otters uitgezet. Deze soort rust overdag op oevers met een 

hoge bedekking van oevervegetatie en foerageert in de avonduren langs de oevers. Wellicht 

dat de soort ook foerageert langs de oevers van het plangebied. 

 

Boommarter 

In de moerasbossen van de Alde Feanen komt de Boommarter voor. Deze soort plant zich hier 

ook voort. Het is niet geheel uitgesloten dat Boommarter voorkomt in het moerasbos ten 

zuidoosten van het plangebied. Deze soort is daarom relevant voor deze toetsing. 
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3.3 Samenvatting relevante natuurwaarden 

Op basis van dit hoofdstuk is in tabel 3.7 op een rij gezet welke wettelijk beschermde 

natuurwaarden in en in de omgeving van het plangebied voorkomen. Daarnaast is aangegeven 

of de betreffende natuurwaarden mogelijk kunnen worden beïnvloed door de ingrepen en 

daardoor relevant zijn voor het vervolg van deze beoordeling. Voor deze natuurwaarden 

(gebieden en soorten) is in het volgende hoofdstuk bepaald welke effecten zij (kunnen) 

ondervinden en is beoordeeld hoe dit zich verhoudt tot de ecologische wet- en regelgeving. De 

overige natuurwaarden komen (naar verwachting) niet voor in en rond het plangebied en/of 

ondervinden geen negatieve invloed van de maatregelen. Op deze natuurwaarden wordt in 

deze rapportage niet meer teruggekomen. 

 

Tabel 3.7 - Overzicht van de voor deze toetsing van belang zijnde wettelijk beschermde natuurwaarden in de nabije 

omgeving van het plangebied. Van de natuurwaarden wordt aangegeven of zij aanwezig zijn in de (ruime) omgeving 

van het plangebied, de relevante wet- en regelgeving en of de betreffende natuurwaarde relevant is voor onderhavige 

beoordeling. Aanwezigheid: + = aanwezig, - = afwezig, (+) = mogelijk aanwezig gezien biotoop en verspreiding, maar 

niet vastgesteld, (f) = mogelijk foeragerend, (v) mogelijk vliegroute. Beschermingsregime: Nb-wet = 

Natuurbeschermingswet 1998, Ffw = Flora- en faunawet, waarbij 1 = licht beschermd, 2 = middelzwaar beschermd en 

3 = zwaar beschermd. 

 

Natuurwaarden Aanwezig 

in ruime 

omgeving 

Aanwezig in 

het 

plangebied of 

in directe 

omgeving   

Beschermings-

regime 

Relevant voor 

onderhavige 

beoordeling 

Natura 2000-waarden 

 

Aangewezen Habitattypen 

Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden 

Vochtige heiden 

Blauwgraslanden 

Veenmosrietlanden 

Galigaanmoerassen 

Hoogveenbossen 

Overige habitattypen 

Trilvenen 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Bittervoorn 

 

 

 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

 

NB-wet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB-wet 

 

 

 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

 

Ja 

 

 

Nee 

Grote modderkruiper 

Kleine modderkruiper 

Rivierdonderpad 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

 

 

 

Nee 

Nee 

Ja 

Meervleermuis 

Noordse woelmuis 

 

Broedvogels 

Aalscholver 

Roerdomp 

Purperreiger 

Bruine kiekendief 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

NB-wet 

 

 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 



 

 

26 A&W-rapport 2034   Ecologische beoordeling natuurinrichting Saiterpolder in Natura 2000-gebied Alde Feanen. 

Natuurwaarden Aanwezig 

in ruime 

omgeving 

Aanwezig in 

het 

plangebied of 

in directe 

omgeving   

Beschermings-

regime 

Relevant voor 

onderhavige 

beoordeling 

Porseleinhoen 

Kemphaan 

Zwarte stern 

Snor 

Rietzanger 

 

Niet-broedvogels 

Aalscholver 

Ganzen (o.a. Grauwe gans, Kolgans, e.d.) 

Eenden (o.a. Krakeend, Wintertaling, e.d.) 

Grutto 

 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

 

 

- 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

NB-wet 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

 

 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ecologische Hoofdstructuur en 

verbindingszones 

+ + Nota Ruimte Ja 

 

Ganzenfoerageergebieden 

 

Gebieden van openheid en rust (tbv 

weidvogels) 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

Streekplan 

 

Streekplan 

 

Nee 

 

Nee 

     

Beschermde soorten     

Licht en middelzwaar beschermde planten + + Ffw 1-2 Ja 

Gevlekte witsnuitlibel + - Ffw 3 Nee 

Groene glazenmaker + - Ffw 3 Nee 

Gestreepte waterroofkever - - Ffw 3 Nee 

Platte schijfhoren - - Ffw 3 Nee 

Kleine modderkruiper + - Ffw 2  Nee 

Rivierdonderpad + + Ffw 2 Ja 

Grote modderkruiper + - Ffw 3 Nee 

Bittervoorn + - Ffw 3 Nee 

Licht beschermde amfibieënsoorten (§3.2.4) + (+) Ffw 1 Ja 

Heikikker + - Ffw 3 Nee 

Reptielen - - Ffw 2-3 Nee 

Vogels + + Ffw broedvogels Ja 

Vleermuizen + (f,v) Ffw 3 Ja 

Licht beschermde zoogdiersoorten (§3.2.8) + (+) Ffw 1 Ja 

Steenmarter 

Noordse woelmuis 

+ 

+ 

(+) 

+ 

Ffw 2 

Ffw 3 

Ja 

Ja 

Waterspitsmuis + + Ffw 3 Ja 

Otter + (+) Ffw 3 Ja 

Boommarter + (+) Ffw 3 Ja 
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4 Effectbepaling en beoordeling 

Uitvoering van de inrichtingsmaatregelen heeft tot gevolg dat de aanwezige biotische en 

abiotische kenmerken van het plangebied in meer of mindere mate kunnen worden gewijzigd. 

De volgende factoren spelen hierbij een rol: 

 

 Gedurende de aanlegfase: verstoring door geluid en menselijke beweging, alsmede tijdelijk 

biotoopverlies als gevolg van  de uitvoering van werkzaamheden. 

 

 In de gerealiseerde toestand: permanente verandering van biotoop als gevolg van 

herinrichting van het gebied de maatregelen zijn uitgevoerd. 

 

In de onderstaande paragrafen is voor de inrichtingsmaatregelen nagegaan welke effecten er 

zijn te verwachten op de wettelijk beschermde natuurwaarden in de Saiterpolder, zowel 

gedurende de aanlegfase als in de gerealiseerde toestand. Bovendien is nagegaan welke 

mitigerende maatregelen er genomen kunnen worden om negatieve effecten tegen te gaan. 

Ook is beoordeeld of er sprake is van een vergunningaanvraag of een verklaring van geen 

bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet of een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet. 

 

4.1 Beschermde gebieden 

4.1.1 Natuurbeschermingswet: Voortoets 

De eerste stap om te bepalen hoe een plan zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet 1998 

is de Voortoets. Met die toetsing wordt bepaald of er een kans is op een (significant) negatief 

effect op de instandhoudingsdoelen als gevolg van de beoogde activiteiten. Hieronder is per 

natuurwaarde aangegeven of er sprake is van een negatief effect. 

 

Niet aangewezen Natura 2000-habitattype Trilvenen (H7140A) 

Tijdens de aanlegfase worden er geen werkzaamheden uitgevoerd in het perceel met Trilveen 

(H7140A). In de gerealiseerde toestand zal het grondwaterpeil in het perceel iets stijgen, maar 

deze stijging zal niet van dien mate zijn dat de kwetsbare vegetaties in het noordelijk deel 

onder water komen te staan. Omdat het habitattype Trilvenen profiteert van hoge 

grondwaterstanden, zijn er geen negatieve effecten te verwachten. De uitvoering van het 

voornemen veroorzaakt om die reden geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten 

aanzien van dit habitattype. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de gerealiseerde toestand. 

 

Vissen 

Langs de oevers van de Lange Sleat wordt hier en daar stortsteen toegevoegd aan de 

bestaande stortsteen. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid de Rivierdonderpad voor. De 

maatregel kan leiden tot een tijdelijke verstoring van de Rivierdonderpad. Verlies van dieren als 

gevolg van sterfte wordt niet verwacht, aangezien ze tijdig tussen de bestaande stortsteen 

kunnen wegvluchten. Ook gaat er geen leefgebied verloren. Significant negatieve effecten ten 

aanzien van Rivierdonderpad zijn daarom niet aan de orde. 

 

Langs de westelijke oever van de Saiterpolder wordt nieuwe stortsteen aangebracht. Dit zal ten 

goede komen van de populatie Rivierdonderpad in de Alde Feanen. 
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Het herstellen van stortsteenoevers veroorzaakt mogelijk een tijdelijke verstoring van de 

Rivierdonderpad. Er is daarom een knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van 

Rivierdonderpad. Om deze reden is voor de Rivierdonderpad een verklaring van geen 

bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag (Provincie Fryslân). 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis maakt geen of nauwelijks gebruik van het plangebied en foerageert 

uitsluitend langs de oevers aan de grenzen van het plangebied. Deze oevers blijven 

ongewijzigd en er wordt niet in de nachtelijke uren gewerkt. De uitvoering van het voornemen 

veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van de Meervleermuis. 

Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de gerealiseerde toestand. 

 

Noordse woelmuis 

Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord als 

gevolg van graafwerkzaamheden bij de oevers van de sloten. Om deze verstoring te 

minimaliseren worden op de volgende wijze de werkzaamheden uitgevoerd: 

 

 uitvoering in de periode oktober t/m maart. Dit is de periode buiten het 

voortplantingsseizoen van de Noordse woelmuis. Ook de juveniele muizen zijn in deze 

periode zodanig mobiel dat ze kunnen vluchten voor de werkzaamheden. 

 Voorafgaand aan de oeverwerkzaamheden worden deze ongeschikt gemaakt voor Noordse 

woelmuis. Dit kan door de aanwezige vegetatie langs de oevers kort af te maaien tot 10 cm 

hoogte en opslag te verwijderen. De rest van de vegetatie, waar niet gewerkt wordt, blijft 

gespaard en kan dan fungeren als refugium. De maaiwerkzaamheden worden kort voor 

aanvang van de graafwerkzaamheden uitgevoerd.  

 De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het 

gebied van Noordse woelmuis, die de maaiwerkzaamheden kan begeleiden en die de 

geschikte werkperiode kan bepalen. 

 De maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol opgenomen. 

 

Uitvoering van de werkzaamheden met  inachtneming van bovengenoemde voorwaarden zal 

alleen leiden tot een verstoring van individuele dieren. De populatie Noordse woelmuizen blijft 

gespaard, zodat significant negatieve effecten t.a.v. deze soort kunnen worden uitgesloten.  

 

Gerealiseerde toestand 

In de gerealiseerde toestand is er sprake van een hoger grondwaterpeil, waardoor het gebied 

natter wordt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het plangebied dat nu nog te droog en 

daardoor grotendeels ongeschikt is voor de Noordse woelmuis. De verwachting is dat de soort 

zich na de herinrichting ook in dit deelgebied zal vestigen. Hierdoor kan de omvang van de 

populatie in de toekomst toenemen. Bovendien is de verwachting dat door vernatting het 

plangebied ook in de toekomt ongeschikt blijft voor de concurrerende Aardmuis. Verder is het 

de bedoeling om het beheer van het plangebied beter af te stemmen op de habitateisen van 

Noordse woelmuis. In de gerealiseerde toestand zijn de effecten op Noordse woelmuis dus 

positief. 

 

Conclusie Noordse woelmuis 

Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord als 

gevolg van werkzaamheden bij de oevers van de sloten. Daarom worden de werkzaamheden 

op een zodanige manier uitgevoerd dat er geen sprake is van een significant negatief effect. 

Omdat er wel individuele dieren worden verstoord, is er een knelpunt met de 
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Natuurbeschermingswet. Ten aanzien van de Noordse woelmuis is een verklaring van geen 

bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag (Provinsje Fryslân). 

 

In de gerealiseerde toestand neemt de kwaliteit van het leefgebied voor Noordse woelmuis toe. 

De verwachting is dat met de tijd de populatie Noordse woelmuizen hier zal toenemen. 

 
Broedvogels: Rietzanger 
 

Aanlegfase 

In de Saiterpolder komt één Natura 2000-broedvogel tot broeden. Het gaat om de Rietzanger, 

die broedt in rietranden langs de slootjes in het gebied. Om te voorkomen dat nesten van de 

Rietzanger worden verstoord en/of aangetast, waardoor een conflict ontstaat met de 

Natuurbeschermingswet, is het noodzakelijk om de inrichtingsmaatregelen uit te voeren buiten 

het broedseizoen. De broedperioden van moerasbroedvogels in de Alde Feanen ligt tussen 

half maart en half augustus. 
 

Gerealiseerde toestand 

De inrichtingsmaatregelen bestaan onder andere uit het verbreden van de aanwezige sloten en 

de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook wordt het grondwaterpeil verhoogd en het 

maairegime aangepast. De verwachting is dat hierdoor de geschiktheid van het plangebied 

voor broedende Rietzangers niet zal afnemen en mogelijk wat zal toenemen, aangezien er 

meer en wellicht bredere moerassige randen zullen ontstaan langs de waterlopen in het 

gebied. In de gerealiseerde toestand zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de 

populatie Rietzangers in het plangebied.   

 

Conclusie broedvogels 

De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet 

ten aanzien van Rietzanger, mits er gewerkt wordt buiten het broedseizoen. De broedperiode 

van Rietzanger en overige moerasbroedvogels in de Alde Feanen ligt tussen half maart en half 

augustus. 
 
Niet-broedvogels 
 

Effecten Ganzen en Smienten 

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit grasland en wordt gebruikt als 

foerageergebied door ganzen en Smienten. Omdat het grasland extensief wordt beheerd, en 

daarom niet erg in trek is als voedselbron, is het naar verwachting geen belangrijk 

foerageergebied.  
 

Uitvoering van de werkzaamheden in het winterhalfjaar leidt tot verstoring van foeragerende 

ganzen en Smienten in het plangebied. Gevolg is dat het gebied tijdelijk ongeschikt wordt voor 

foeragerende ganzen en Smienten. Dit leidt niet tot negatieve effecten op het 

instandhoudingsdoel, aangezien er volgens Bos & Hoekema (2010) in en rond de Alde Feanen 

voldoende alternatief foerageergebied aanwezig is voor deze soorten (zie ook Provincie 

Fryslân 2014). 
 

In de gerealiseerde toetstand neemt het grondwaterpeil in het gebied iets toe. De verwachting 

is dat hierdoor de kwaliteit van het plangebied als foerageergebied voor ganzen en Smienten 

iets zal afnemen. Achteruitgang van de kwaliteit van foerageergebied van ganzen en Smienten 

is toegestaan vanuit de instandhoudingsdoelen (zie tabel 3.5), mits deze achteruitgang ten 

goede komt van aangewezen Natura 2000-habitattypen. Omdat de inrichtingsmaatregelen ook 

een botanisch doel dienen (met als eindresultaat plaatselijk H6410 blauwgraslanden), is er dus 
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geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet. Bovendien is er in en rond de Alde Feanen 

voldoende alternatief foerageergebied aanwezig voor ganzen en Smienten (Bos & Hoekema 

2010). Er zijn dus geen negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van ganzen en 

smienten te verwachten. 

 

Conclusie niet-broedvogels 

De uitvoering van het voornemen veroorzaakt geen knelpunt met de Natuurbeschermingswet 

ten aanzien van aangewezen niet-broedende vogelsoorten. Dit geldt zowel voor de aanlegfase 

als de gerealiseerde toestand. 

 

Samenvattende conclusie van de Voortoets 

Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord door 

werkzaamheden. De werkzaamheden worden op een zodanige manier uitgevoerd dat de 

effecten beperkt blijven. Op deze manier blijft de populatie Noordse woelmuizen gespaard, 

zodat er geen sprake is van een significant negatief effect. Omdat er wel individuele dieren 

worden verstoord, is er een knelpunt met de Natuurbeschermingswet. Daarom is ten aanzien 

van de Noordse woelmuis een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd 

gezag (Provincie Fryslân). 

 

Het herstellen van stortsteen veroorzaakt mogelijk verstoring van de Rivierdonderpad. Er is 

daarom een knelpunt met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van deze soort. Om deze 

reden is ten aanzien van Rivierdonderpad een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd 

bij het bevoegd gezag (Provincie Fryslân). 

4.1.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied maakt deel uit van de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. De beoogde 

activiteiten zijn zeer beperkt in aard, omvang en tijd en leiden tot een versterking van de 

natuurwaarden. Om die reden kan worden aangenomen dat de wezenlijke kenmerken van de 

EHS niet worden aangetast. Daardoor veroorzaken deze activiteiten geen conflict met de 

provinciale regelgeving ten aanzien van de EHS. 
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Beschermde planten  

In het noordelijk deel van het plangebied komen drie wettelijk beschermde plantensoorten voor, 

namelijk Gewone dotterbloem (tabel 1-licht beschermd),  Waterdrieblad (tabel 2-middelzwaar 

beschermd) en Rietorchis (tabel 2-middelzwaar beschermd). 

 

Gewone dotterbloem 

Het is niet uitgesloten dat tijdens het aanleggen van de ecologische oevers planten van de 

Gewone dotterbloem verloren gaan. Deze aantasting gaat niet ten koste van de duurzame 

staat van instandhouding van de Gewone dotterbloem in het gebied, aangezien de soort 

verspreid voorkomt in het plangebied. Bovendien geldt voor licht beschermde soorten een 

algehele vrijstelling voor het overtreden van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling.  

 

Waterdrieblad 

Het middelzwaar beschermde Waterdrieblad komt algemeen voor in het noordelijk deel van het 

plangebied. Hier groeit de soort niet alleen in en langs sloten, maar ook in natte percelen 

daarbuiten. Bij het ontwerpen van de inrichtingsmaatregelen is rekening gehouden met de 

aanwezigheid van Waterdrieblad in het plangebied. Zo wordt in het noordelijk deel van het 

plangebied niet of nauwelijks gegraven, zodat hier zo min mogelijk planten en kwetsbare 

vegetaties verloren gaan. Wel is er hier sprake van het aanleggen van ecologische oevers 

langs een aantal sloten. Hier kunnen wel tijdelijk planten verloren gaan. Om negatieve effecten 

te minimaliseren, worden de graafwerkzaamheden ecologisch begeleid om te voorkomen dat 

grote concentraties met Waterdrieblad tijdens werkzaamheden verloren gaan. Op deze manier 

wordt in voldoende mate voldaan aan de eisen van de Gedragscode voor de Waterschappen, 

zodat voor Waterdrieblad geen ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft te worden 

aangevraagd. 

 

Rietorchis 

De Rietorchis komt op een enkele locaties voor in het noordelijk deel van het plangebied. Hier 

worden geen graafwerkzaamheden uitgevoerd, zodat er geen effecten zijn op deze soort. Ten 

aanzien van Rietorchis is er daarom geen knelpunt met de Flora- en faunawet. 

 

Na het realiseren van de ecologische oevers verbeteren de groeiomstandigheden van 

Waterdrieblad en Rietorchis en is het de verwachting dat het aantal planten van beide soorten 

op die locaties sterk zal toenemen. 

4.2.2 Vissen 

Langs de oevers van de Lange Sleat wordt hier en daar stortsteen toegevoegd aan de 

bestaande stortsteen. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid de Rivierdonderpad voor. De 

maatregel kan leiden tot een tijdelijke verstoring van Rivierdonderpad. Verlies van dieren als 

gevolg van sterfte wordt niet verwacht, aangezien de dieren tijdig tussen de bestaande 

stortsteen kunnen wegvluchten. Verder worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de 

voortplantingsperiode van de Rivierdonderpad, zodat effecten op de populatie is uitgesloten.  

Negatieve effecten op Rivierdonderpad worden daarom niet verwacht, zodat ten aanzien van 

deze soort er geen knelpunten zijn met de Flora- en faunawet (zie ook paragraaf 4.1.1). 
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4.2.3 Amfibieën 

In het plangebied komen verscheidene licht beschermde amfibieënsoorten voor, waaronder 

Bruine kikker en Gewone pad. Wanneer de werkzaamheden in het winterhalfjaar worden 

uitgevoerd, dan is er een gerede kans dat overwinterende dieren worden aangetast en/of 

verstoord. Voor licht beschermde soorten geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen 

een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De werkzaamheden 

veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde 

amfibieënsoorten. 

4.2.4 Vogels 

In het plangebied komen verscheidene vogelsoorten tot broeden komen. Bij het uitvoeren van 

de werkzaamheden, moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook 

geen ontheffing verleend. Daarom dienen alle werkzaamheden buiten het broedseizoen te 

worden uitgevoerd. Dit broedseizoen loopt in de Alde Feanen van half maart t/m half augustus. 

 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

In het moerasbos dat in het zuidoosten grenst aan het plangebied, is er sprake van een 

nestplaats van de Buizerd. Wanneer de werkzaamheden in de broedperiode van de Buizerd 

worden uitgevoerd, dan is er als gevolg van verstoring van dit nest mogelijk sprake van een 

knelpunt met de Flora- en faunawet. Daarom dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd 

in de periode half augustus t/m half maart. In dat geval is er geen knelpunt met de Flora- en 

faunawet. 

 

Vleermuizen 

Effecten op de Meervleermuis zijn al aan de orde geweest in paragraaf 4.1.1 (voortoets 

Natuurbeschermingswet). Op deze soort wordt hier daarom niet meer ingegaan.  

 

Het plangebied is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Effecten op verblijfplaatsen 

zijn daarom niet aan de orde. Ook is er geen verlies van lijnvormige elementen (oevers). De 

werkzaamheden worden niet in de nacht uitgevoerd, zodat er geen sprake is van een 

verstoring van foerageergebied van vleermuizen. Er is daarom geen knelpunt met de Flora- en 

faunawet ten aanzien van vleermuizen. 

4.2.5 Overige beschermde zoogdieren 

Licht beschermde zoogdieren 

Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van enkele licht beschermde 

zoogdiersoorten. Voor licht beschermde soorten geldt bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De 

werkzaamheden veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

licht beschermde zoogdiersoorten. 

 

Middelzwaar beschermde zoogdieren 

Het plangebied maakt mogelijk deel uit van het leefgebied van Steenmarter. De maatregel leidt 

niet tot een substantieel verlies van het leefgebied van Steenmarter. Omdat de 

werkzaamheden overdag worden uitgevoerd en Steenmarter in de nachtelijke uren foerageert, 
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zijn ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen effecten te verwachten. Er zijn dus 

geen knelpunten met de Flora- en faunawet ten aanzien van Steenmarter. 

 

Zwaar beschermde Zoogdierensoorten 

 

Noordse woelmuis 

Effecten op de Noordse woelmuis zijn al aan de orde geweest in paragraaf 4.1.1 (voortoets 

Natuurbeschermingswet). Uit deze toetsing komt naar voren dat er mogelijk sprake is van 

negatieve effecten op de Noordse woelmuis. Dit betekent dat er een knelpunt is met de Flora- 

en faunawet en dat er een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is aangevraagd. 

Omdat de staat van instandhouding van de soort in het plangebied en de Alde Feanen wordt 

gewaarborgd en er zelfs sprake is van een verbetering van het leefgebied van de Noordse 

woelmuis, zal deze ontheffing naar verwachting door de RVO worden verleend. Daarnaast is 

het noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren in de periode buiten de 

voortplantingsperiode van de Noordse woelmuis. Dit betekent, voor wat betreft de Noordse 

woelmuis, uitvoering van de werkzaamheden in de maanden oktober t/m februari. Ook dienen 

de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundig ecoloog.  

 

Waterspitsmuis 

Tijdens het aanvullende muizenonderzoek is de Waterspitsmuis aangetroffen langs een aantal 

sloten. Het uitvoeren van werkzaamheden op deze locaties zal leiden tot tijdelijke aantasting of 

verstoring van het leefgebied van de Waterspitsmuis. Dit betekent dat er een knelpunt is met 

de Flora- en faunawet en dat er een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is 

aangevraagd. Omdat de staat van instandhouding van de soort in het plangebied en de Alde 

Feanen gewaarborgd blijft, zal deze ontheffing naar alle waarschijnlijkheid door RVO worden 

verleend. Daarnaast is het noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren in de periode 

buiten de voortplantingsperiode van de Waterspitsmuis. Dit betekent, voor wat betreft de 

Waterspitsmuis, uitvoering van de werkzaamheden in de maanden september t/m maart. Ook 

dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundig 

ecoloog.  

 

Otter 

Het plangebied is niet van groot belang als leefgebied voor de Otter, aangezien deze soort 

voornamelijk langs oevers en in het water leeft. Omdat de werkzaamheden overdag worden 

uitgevoerd en Otters in de avond- en nachtelijke uren foerageren, zijn ook tijdens het uitvoeren 

van de werkzaamheden geen effecten te verwachten. Ten aanzien van de Otter zijn er  geen 

knelpunten met de Flora- en faunawet 

 

Boommarter 

Het moerasbos ten zuiden van het plangebied maakt mogelijk deel uit van het leefgebied van 

Boommarter. Omdat de werkzaamheden overdag worden uitgevoerd en Boommarter in de 

avond- en nachtelijke uren foerageert, zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen 

effecten te verwachten op foeragerende dieren.  

 

Het is niet uitgesloten dat er in de aangrenzende moerasbos dikke bomen aanwezig zijn met 

holten die gebruikt worden als nestplaats van Boommarters. Deze worden niet verwijderd. Ook 

is er geen sprake van verstoring van nestplaatsen van Boommarters, aangezien deze soort 

zich voortplant van april t/m juli. In deze periode worden er geen werkzaamheden uitgevoerd in 

verband met het broedseizoen van vogels. Effecten op verblijfplaatsen worden daarom niet 

verwacht. Er zijn daarom geen knelpunten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

Boommarter. 
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4.3 Samenvattende tabel 

De effectbepaling en beoordeling die in dit hoofdstuk zijn beschreven, is in tabel 4.1 

samengevat. In die tabel is per relevante natuurwaarde weergegeven of er sprake is van 

negatieve effecten en of dat een conflict veroorzaakt met de betreffende ecologische wet- en 

regelgeving. Tevens is aangegeven of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

 

Tabel 4-1. Overzicht van de effectbepaling van de beoogde activiteiten op de relevante wettelijk beschermde 

natuurwaarden en de beoordeling in het kader van de betreffende ecologische wet- en regelgeving. Daarnaast is 

weergegeven of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. F&f-wet = Flora- en faunawet. 

Wettelijk beschermde natuurwaarde 
Negatieve 

effecten 

Conflict wet- en 

regelgeving 
Vervolgstappen 

Natura 2000-waarden    

Niet aangewezen trilvenen (H7140A) Nee Nee Geen 

Rivierdonderpad Ja Ja 

Aanvraag verklaring van geen 

bedenkingen bij provincie 

Fryslân 

Meervleermuis Nee Nee Geen 

Noordse woelmuis Ja Ja 

Aanvraag verklaring van geen 

bedenkingen bij provincie 

Fryslân 

Rietzanger Nee Nee Nee 

    

Ecologische Hoofdstructuur en 

verbindingszones 
Nee Nee Geen 

    

Flora- en faunawet (beschermde soorten)    

Licht en middelzwaar beschermde planten Ja Nee Werken volgens gedragscode 

Rivierdonderpad Ja Nee Werken volgens gedragscode 

Licht beschermde amfibieënsoorten Ja Nee Geen 

Licht beschermde zoogdiersoorten Ja Nee Geen 

Steenmarter Nee Nee Geen 

Noordse woelmuis Ja Ja Ontheffing F&f-wet 

Waterspitsmuis Ja Ja Ontheffing F&f-wet 

Otter Nee Nee Geen 

Boommarter Nee Nee Geen 
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5 Conclusie 

De conclusies uit de bovenstaande hoofdstukken ten aanzien van gebiedsbescherming en 

soortbescherming zijn hieronder samengevat. 

5.1 Conclusies m.b.t. gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet 

 Tijdens de aanlegfase wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk verstoord door 

werkzaamheden. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de populatie Noordse 

woelmuizen niet wordt aangetast. Er is dus geen sprake van een significant negatief effect. 

Omdat er wel individuele dieren worden verstoord, is er een knelpunt met de 

Natuurbeschermingswet. Daarom is ten aanzien van de Noordse woelmuis een verklaring 

van geen bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag (Provincie Fryslân). 

 

 Het herstellen van stortsteen veroorzaakt mogelijk verstoring van de Rivierdonderpad. Er is 

echter geen sprake van een significant negatief effect. Er is wel sprake van een knelpunt met 

de Natuurbeschermingswet. Om deze reden is ten aanzien van Rivierdonderpad een 

verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij het bevoegd gezag (Provincie Fryslân). 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De wezenlijke kenmerken van de EHS worden niet door het voornemen aangetast. Daardoor 

veroorzaakt het voornemen geen conflict met de provinciale regelgeving ten aanzien van de 

EHS. 

 

Overige gebiedsbescherming 

Overige beschermde gebieden in de omgeving worden niet door het voornemen beïnvloed. 

Daardoor veroorzaakt het voornemen geen conflict met de regelgeving ten aanzien van overige 

gebiedsbescherming. 

5.2 Conclusies m.b.t. soortbescherming 

 De plannen veroorzaken een conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van Noordse 

woelmuis en Waterspitsmuis. Om deze reden is voor beide soorten een ontheffing 

aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.  

 

 Ten aanzien van overige soorten veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en 

faunawet, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

o Verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt voorkomen. In 

paragraaf 4.2.2. is beschreven hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan. 

 

o Er wordt voorkomen dat het jaarrond beschermde nest van de Buizerd in het 

aangrenzende moerasbos ten zuidoosten van het plangebied wordt verstoord. Om die 

redenen vinden de werkzaamheden plaats buiten het broedseizoen (broedseizoen 

loopt van maart t/m half augustus).  
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o Ten aanzien van de middelzwaar beschermde planten wordt er gewerkt volgens de 

gedragscode van de Waterschappen. Hier is deels al aan voldaan, aangezien bij het 

uitwerken van de inrichtingsplannen reeds zo veel mogelijk rekening gehouden is met 

de aanwezigheid van kwetsbare vegetaties in het plangebied. Daarnaast worden de 

werkzaamheden ecologisch begeleid door een deskundige op het gebied van planten. 

 

 



 

 

A&W-rapport 2034   Ecologische beoordeling natuurinrichting Saiterpolder in Natura 2000-gebied Alde Feanen  37 

6 Bronnen 

 

Beemster, N. & W. Bijkerk, 2009. Nulmeting natuurindicatoren nationaal park de Alde Feanen 

2006. A&W-rapport 880. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Veenwouden. 

Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhof, De Vlinderstichting, 2006. De 

dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea. 

Papilionoidea. Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey Nederland. 

Bos, D. & F. Hoekema 2010. Ganzengetallen op een rij. Bijlage bij de beheerplannen Natura 

2000 Merengebied Fryslân, Alde Feanen en Van Oordt's Mersken. 

Bouwman, J.H., V.J. Kalkman, G. Abbingh, E.P. de Boer, R.P.G. Geraeds, D. Groenendijk, R. 

Ketelaar, R. Manger & T. Termaat 2008. Een actualisatie van de verspreiding van de 

Nederlandse libellen. Brachytron, jaargang 11(2), augustus 2008. Nederlandse Vereniging 

voor Libellenstudie, Heteren. 

Bruyne, R. de 2004. Nauwe korfslak Vertigo angustior Jeffreys 1830, gebaseerd op gegevens 

tot het jaar 2002. EIS Nederland, www.naturalis.nl/eis. 

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (red.) (RAVON) 2009. De amfibieën en reptielen van 

Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European 

Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 

Delft, J. van, A. de Bruin & P. Frigge 2013. Waarnemingenoverzicht 2012. RAVON 51, 

jaargang 15 nummer 5; 119 - 132. RAVON, Nijmegen. 

EIS-Nederland, De Vlinderstichting & Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2007. 

Waarnemingenverslag dagvlinders, libellen en sprinkhanen. EIS-Nederland, Leiden / De 

Vlinderstichting, Wageningen / Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, Assen. 

Heijden, E. van der (2014). Ecologische beoordeling van de uitvoering van LIFE maatregelen in 

de Alde Feanen. A&W-rapport 1921. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 

Feanwâlden. 

Kalkman, V.J. 2004. Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). – EIS - Nederland, 

www.naturalis.nl/eis  

Kleefstra, R. 2010. Broedvogels van de Alde Feanen. En It Eilân in 2010. SOVON-

inventarisatierapport 2010/26. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 

Limpens, H.J.G.A., K. Mostert & W. Bongers (eds.) 1997. Atlas van de Nederlandse 

Vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht. 

Melis, J. 2012. Werkatlas Zoogdieren van Friesland. Januari 2012. Zoogdieratlas Friesland. 

Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, 

A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, 2004. 

De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata. – Nederlandse Fauna 6. 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & 

European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. 

Plantinga, J.E., K. van der Veen, W. Bijkerk 2012. De flora en vegetatie van de Alde Feanen 

2010-2011. A&W-rapport 1567. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. 

Plantinga, J.E. 2013. De vegetatie van de Saiterpolder in Nationaal Park De Alde Feanen. 

A&W-notitie VKM kort advies 2012 #01, i.o.v Provncie Fryslân, 22 januari 2013.  
Provincie Fryslân 2014. Natura 2000-beheerplan Alde Feanen, conceptversie maart 2014. 

Timmermans, G., R. Lipmann, M. Melchers & H. Holsteijn 2004. De Gewone rivierkreeft 

Astacus astacus (Linnaeus, 1758). – EIS - Nederland, www.naturalis.nl/eis. 

 

 



 

 

38 A&W-rapport 2034   Ecologische beoordeling natuurinrichting Saiterpolder in Natura 2000-gebied Alde Feanen. 

 



 

 

  

 
 

 

 

   

  

Bezoekadres 

Suderwei 2 

9269 TZ Feanwâlden 

 

Postadres 

Postbus 32 

9269 ZR Feanwâlden 

Telefoon 0511 47 47 64 

Fax 0511 47 27 40 

info@altwym.nl 

 

 

 

www.altwym.nl 



Verleende omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Saiterpolder. 
 
Van 19 februari 2015 tot en met 2 april 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de herinrichting 
van de Saiterpolder met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de Saiterpolder in de Alde Feanen, ten zuiden van Warten, 
kadastraal bekend gemeente Warrega, Sectie B, nummers 2051 en 2791. 
 
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de herinrichting van de Saiterpolder mogelijk gemaakt. De herinrichting 
bestaat uit het omvormen van de polder voor particulier natuurbeheer.   
 
Inzage  
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.01002OGV07-VG01 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen 

 

Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 
 van 20 februari 2015 tot en met 2 april 2015 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 

 




