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provinciehuis Westerbrink i, Assen 

postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl  

0592-36 5 5 55 

Aan: 

Gemeente Emmen 

Postbus 30001  

7800 RA EMMEN 

I- lo Iq 
provincieDrenthe 

OöOOOÖéO  
03.2019 09:57 

Assen, 2 mei 2019 

Ons kenmerk 201901012-00819547 

Behandeld door mevrouw E. Thijssen (0592) 36 51 16 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw 

woonmilieu), gemeente Emmen 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Klazienaveen-

Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) te gemeente Emmen. Dit plan biedt ruimte voor de 

realisering van 25 woningen binnen het plangebied. Het betreft een herziening van de 

buitenplaatszone waarbij de woonbebouwing om diverse redenen nooit tot realisatie is gekomen. 

Provinciaal belang 

Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld op 3 oktober 2018) is in het bovengenoemde 

voorontwerpbestemmingsplan het volgende aspect van provinciaal belang: 

kernkwaliteit cultuurhistorie 

De kernkwaliteit cultuurhistorie is goed in het plan meegenomen, zo is goed gebruik gemaakt van de 

cultuurhistorische en landschappelijke analyse van Bureau Scholtens. Bij een volgend plan kan 

eventueel ook nog gebruik worden gemaakt van de Cultuurhistorische Waardenkaart van uw 

gemeente. 

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft ons verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Indien 

het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht mag u ervan uitgaan dat wij 

geen reden zien vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. 



Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 
Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Gemeente Emmen 

Mevrouw B.M. Bruins 

Postbus 30001 

7800 RA EMMEN 

MCT 
02.2019 n . 9 11:30 

WAitK3\.niir ƒ 

Hunzeen Aas 
Aquapark 5, Veendam 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

Tel 0598-693800 

www.hunzeenaas.nl 

Uw brief 27 maart 2019 

Ons kenmerk Z10099/19-039338  

Onderwerp voorontwerp Bestemmingsplan 

Klazlenaveen-Noord, Scholtenskanaal 

OZ (nieuw woonmilieu) 

Datum 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

1 mei 2019  

Wilfried Heijnen 

0598-693402 

Geachte mevrouw Bruins, 

In reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Klazienaveen-noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw 

woonmilieu) deel ik u het volgende mee: 

• paragraaf 4.5.3: Verwijzing naar de voorlopige uitgangspuntennotitie (bijlage 4) kan 

achterwege worden gelaten. 

• Bijlage 5, de uitgangspuntennotitie van 18 juni 2018, is het wateradvies waar naar kan worden 

gerefereerd in het plan. Bijlage 6, advies TAUW, is daarop een goede aanvulling op de 

waterhuishouding en de problematiek rondom de veenoxidatie en bodemdaling voor het 

beoogde grondgebruik. De voorgestelde inrichtingsmaatregelen houden hier rekening mee. 

Met vriendelijke groet. 

Wilfried Heijnen 

Planologisch beleidsmedewerker 

Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium 



 

 

 

Gemeente Emmen 

t.a.v. mevrouw Bruins 

Postbus 30001 

7800 RA  EMMEN 

Veiligheidsregio Drenthe 

Postbus 402 

9400 AK  ASSEN 

brandweeradvies@vrd.nl 

www.vrd.nl 

 

 

ons kenmerk 

U191174 

uw kenmerk 

 

datum 

13 mei 2019 
 
inlichten bij 

Gijs van den Hengel 

 
telefoonnummer 

06-52490041 

 
email 

gijs.vandenhengel@vrd.nl 
    
onderwerp 

Conceptontwerpbestemmingsplan “Klazienaveen-Noord Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu)” 
 

 

Geachte mevrouw Bruins, 

 

Op 27 maart stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd 

bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies. 

 

De toetsing 

Ten aanzien hetgeen beschreven in de paragraaf 4.3 Fysieke Veiligheid en daartoe behorende 

paragraven zijn geen opmerkingen. Wel een aanvulling. 

 

Aanvulling 

Het plangebied is gelegen buiten de dekking van het Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS). 

Op zich geen reden om er een WAS-paal bij te plaatsen gezien de ontwikkeling en de omgeving 

qua risicobronnen. Echter, hier speelt tevens de opkomsttijd van de hulpdiensten een rol. De 

hulpdiensten, brandweer in deze, is ongeveer na 15 minuten ter plaatse. Het houden van een 30 

minuten brandwerende scheiding in een woning zal hierdoor een verlaagde kans hebben. Het 

beschermen van een belendend perceel, afhankelijk van eventuele vegetatie op de erfgrens en de 

onderlinge afstand tussen de bouwwerken, zal naar waarschijnlijkheid wel te realiseren zijn. 

 

Naast de wettelijke eis om woningrookmelders aanwezig te hebben, is ons advies om de 

initiatiefnemers te informeren over de volgende brandveiligheidsmaatregelen: 

- bouwkundige voorzieningen, bijv. geen 30 minuten brandwerende scheiding maar 60  

minuten. 

- installatietechnische voorzieningen, bijv. toepassen van woningsprinklers 

- organisatorische voorzieningen, bijv. opstellen van een vluchtplan voor de bewoners 

- brandweeropkomsttijd, vrij houden van wegen / zo min mogelijk  

 verkeersbelemmerende maatregelen 

- inventaris, toepassen van moeilijk brandbaar materiaal 

- zelfredzaamheid van de aanwezigen, toepassen veilige vluchtroutes  

 



Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens 

vindt u bovenaan deze brief. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe, 

 

 

 

 

 

Team Risicobeheersing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage:  

- Algemene tekst t.b.v. het bestemmingsplan 



  

Bijlage – Teksten ten behoeve van bestemmingsplan 
 

Vanuit Veiligheidsregio Drenthe (brandweer) is richting gegeven aan het beoogde 

veiligheidsniveau van (de gebouwen in) het plangebied van het betreffende 

bestemmingsplan.  

Hierbij is getoetst aan:  

- bestaande regelgeving en normen voor (externe) veiligheid; 

- bereikbaarheid; 

- bluswatervoorziening; 

- dekkingsplan; 

- alarmsystemen die onderdeel zijn van de veiligheidsketen. 

 

Algemeen 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat in oktober 2004 van kracht werd, verplicht 

het bevoegd gezag de externe veiligheid mee te wegen in het beleid. Het Bevi stelt grenzen aan 

het risico dat bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving (het 'plaatsgebonden risico'). Zo 

moet er tussen risicovolle bedrijven en risicogevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen, scholen) 

een bepaalde afstand blijven, om mensen in de omgeving te beschermen. Daarnaast gaat het 

besluit in op de kans op een ramp waarbij een groep mensen betrokken is (het 'groepsrisico'). Voor 

het groepsrisico geldt dat onderbouwing van het risico plaats dient te vinden als er besluiten 

genomen moeten worden die vermeld zijn in de artikelen 4 en 5 van het Bevi.  

Voor het vaststellen van het besluit dient het bestuur van Veiligheidsregio Drenthe in de 

gelegenheid gesteld te worden advies uit te brengen over het groepsrisico en de mogelijkheden tot 

voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Het 

Bevi dient te worden toegepast voorafgaande aan de vaststelling van een bestemmingsplan. 

Beoordeeld dient te worden of voor burgers het minimum beschermingsniveau gehandhaafd wordt. 

Een nadere concretisering van het besluit is opgenomen in de (ministeriële) "Regeling externe 

veiligheid inrichtingen" (Revi). Hierin zijn onder andere de LPG-afstanden (Plaatsgebonden 

Risicocontouren) opgenomen.  

 

Basisnet 

Naast Bevi is per 1 april 2015 ook het Basisnet van kracht geworden. De Wet basisnet, het Bevt, 

de wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling basisnet en de Beleidsregel 

voor de beoordeling van externe veiligheid bij tracébesluiten, zijn gelijktijdig in werking getreden. 

 

In het Basisnet zijn bepaalde zones langs spoor, weg en water vastgelegd (de zogenaamde 

basisnetafstand), waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten meer mogen worden gebouwd, 

gezien de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Woningen, scholen en zorginstellingen zijn voorbeelden van kwetsbare objecten, maar ook grotere 

hotels en grotere kantoorgebouwen worden aangemerkt als kwetsbare objecten. Het Basisnet 

garandeert omwonenden dat het risico niet hoger wordt dan de vastgestelde norm, door grenzen te 

stellen aan vervoer over en bebouwing langs de infrastructuur. 

 

 

In het Basisnet wordt onder andere gesproken over: 

- veiligheidszones;   

- plasbrandaandachtsgebieden (PAG). 

Deze begrippen worden hieronder verder toegelicht.  

 

Veiligheidszones 

Een veiligheidszone is de zone – gemeten vanaf het midden van de transportas – waarbinnen het 

plaatsgebonden risico meer bedraagt dan 10-6. Nieuwbouw van kwetsbare objecten binnen een 

veiligheidszone is niet toegestaan.  

 

Veiligheidszones Drenthe: 

- rijkswegen A28, A32 en A37: geen 

- spoorlijn Zwolle–Emmen:   geen  



- spoorlijn Zwolle–Groningen:  varieert van 1 tot 6 meter 

- langs de N33:    varieert van 15 tot 20 meter  

In het kader van de vergunningverlening spelen de veiligheidszones langs het spoor Zwolle–
Groningen en langs de N33 zelden een rol, omdat binnen die korte afstand niet snel objecten zullen 

worden gerealiseerd. Voor plasbrandaandachtsgebieden ligt dat anders. 

 

Plasbrandaandachtsgebieden 

Een plasbrandaandachtsgebied is het gebied waarbinnen voor kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten rekening gehouden moet worden met de gevolgen van incidenten met brandbare 

vloeistoffen. Plasbranden vormen een bedreiging voor objecten die langs de transportas zijn 

gebouwd. Brandoverslag naar een gebouw als gevolg van een plasbrand is daarbij een aanwezig 

risico. Een plasbrandaandachtsgebied bedraagt 30 meter vanaf de rand van de weg of de buitenste 

spoorrails. 

 

Plasbrandaandachtsgebieden zijn in Drenthe te vinden langs: 

- rijksweg A28 

- rijksweg N33 

- spoorlijn Groningen–Zwolle 

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt o.a. welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).  

 

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen  

VROM heeft het Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen gepubliceerd, waarin praktische 

informatie en voorbeelden staan hoe buisleidingen in bestemmingsplannen opgenomen kunnen 

worden. Dit handboek dient als handleiding voor  teksten in nieuwe bestemmingsplannen. 

 

Hogedrukaardgasleidingen  

Alle gegevens over  hogedrukaardgasleidingen binnen de gemeente kunnen op de provinciale 

risicokaart worden gevonden.  

Er worden alleen externe veiligheidsafstanden vastgesteld voor hogedruk aardgasleidingen. Voor 

leidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen externe veiligheidsbeleid van kracht.  

Volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), van kracht per 1 januari 2011, zijn 

gemeenten verplicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Daarnaast dient in elk bestemmingsplan 

ruimte gereserveerd te worden voor onderhoud aan de leiding door een belemmerende strook op 

te nemen van minimaal 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een 

aanlegvergunningenstelsel. Conform het Bevb dient in de regels rekening gehouden te worden met 

de belemmerende strook van minimaal 5 meter aan weerszijden van de leiding waarbinnen tevens 

de PR 10-6 gelegen moet zijn. 

 

Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Van belang bij Buisleidingen is ook de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION), 

ook wel ‘Grondroerdersregeling’ (afspraken over graven), die per 1 juli 2010 officieel in werking is 
getreden.  

 

Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebonden risicocontouren zijn weergegeven op de plankaart of dienen te worden 

weergegeven. Hieraan dienen planregels te worden verbonden. Met deze regels worden kwetsbare 

en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de op de plankaart aangegeven plaatsgebonden 

risicocontouren 10-6/ per jaar uitgesloten en voldoet het bestemmingsplan aan de normstelling 

voor plaatsgebonden risicocontouren zoals die zijn opgenomen in het Bevi.  

 

 

 

 



Groepsrisico 

Is of wordt (door een extern bureau of de RUD) een groepsrisico berekend, dan stuurt de 

aanvrager van het adviesverzoek deze mee aan de VRD. Dit gebruikt de VRD bij het formuleren 

van te adviseren maatregelen.   

 

Gegevens ten behoeve van nadere inrichting en ontwikkeling in het 

plangebied 

Zodra plannen ontwikkeld worden dient de brandweer in een vroeg stadium bij de plannen 

betrokken te worden om op basis van het beoogde veiligheidsniveau een advies te kunnen 

uitbrengen op de inrichting en ontwikkeling van het gebied. 

 

 Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: 

1. Bluswatervoorziening 

Voor het bestrijden van een brand is de brandweer afhankelijk van een goede 

bluswatervoorziening. Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s moet een gemeente zorgen 

voor een openbare bluswatervoorziening. Bij locaties waar geen toereikende openbare 

bluswatervoorziening kan worden aangelegd, zal de eigenaar moeten zorgen voor een 

doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening in overleg met de brandweer. Vanaf 1 

januari 2014 maakt de brandweer in Drenthe gebruik van tankautospuiten en tankwagens, 

aangevuld met vulpunten voor de tankwagens, als primaire bluswatervoorziening. 

2. Waarschuwings- en alarmeringssysteem  

Op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s (okt. 2010) is de Veiligheidsregio  Drenthe, in 

geval van calamiteit, verantwoordelijk voor het waarschuwen en alarmeren van de bevolking 

door middel van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem. Als gevolg van deze taak zijn 

binnen de gemeente sirenes geplaatst op een zodanige wijze dat een optimale dekking 

gerealiseerd is binnen de gemeente.  

 

3. Bereikbaarheid  

Het is belangrijk dat in geval van calamiteiten hulpverleningsdiensten direct ter plaatse kunnen 

komen en zonder beperkingen hulp kunnen verlenen. Om die reden dienen alle objecten in het 

plangebied via twee onafhankelijke wegen bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten. 

4. Opkomsttijd 

Het dekkingsplan van Veiligheidsregio Drenthe is vastgesteld in december 2013. Hierin staat 

beschreven dat het brandverloop tegenwoordig zo snel verloopt, dat drie zaken zeer belangrijk 

zijn om slachtoffers te voorkomen:  

1. het voorkomen van brand 

2. het ontdekken van brand 

3. het vluchten bij brand 

Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) verdwijnt per 2020 
De sirenes die elke eerste maandag van de maand precies om 12:00 uur overal in het land loeien 

als test, verdwijnen per 1 januari 2020.  

 

In de toekomst wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, 

geluidswagens, NL-Alert en sociale media. Het voordeel van deze communicatiemiddelen is dat ze 

veel gerichter kunnen worden ingezet. “Daardoor weten mensen niet alleen wat er aan de hand is, 

maar ook wat ze op dat moment het beste kunnen doen'', aldus het ministerie. 



Bij het vluchten bij brand heeft men een eigen verantwoordelijkheid of is men aangewezen op 

een BHV–organisatie. De brandweer heeft in beginsel als taak het houden van een 

brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding en het beschermen van niet-zelfredzame 

personen achter die scheiding.  

 

Verantwoording groepsrisico 

Bij een advies van de Veiligheidsregio op de verantwoording van het Groepsrisico, waarover het 

bevoegd gezag een besluit dient te nemen, neemt de Veiligheidsregio een aantal aspecten in haar  

beoordeling mee.  

Voor een extra toelichting op deze aspecten wordt verwezen naar de volgende website: 

http://www.ontwerpveiligeomgeving.nl/ 

 

 

De aspecten waarop beoordeeld kan worden en waar vervolgens maatregelen, ter beperking van 

het gevaar/risico of effect, voor voorgesteld worden, richten zich op: 

- de Hulpverlening 

o bereikbaarheid 

o bestrijdbaarheid 

o bluswatervoorzieningen 

- de Zelfredzaamheid i.c.m. vluchtmogelijkheden en kwetsbare groepen 

- Maatregelen ter beperking van het groepsrisico, bijv. verplaatsen bron – beperken 

populatiedichtheid 

- Maatregelen aan het gebouw of aan de bron 

- risicocommunicatie 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel ten oosten van het Scholtenskanaal OZ te 

Klazienaveen-Noord. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en 

faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.  

 

Het onderzoeksgebied is op 19 april 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 

beschermde functies. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er 

een rust- en voortplantingslocatie, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en 

nestelen er vogels in de houtige opstanden. Het plangebied wordt als een ongeschikte habitat voor 

reptielen beschouwd. 

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. De voorgenomen 

activiteiten hebben geen effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Denthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. 

 

Conclusie  

Mits rekening wordt gehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de ecologie van 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën (zorgplicht!), dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 

wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk 

Nederland en de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen activiteiten 

geen wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de 

werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en –

gebieden.  

  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel ten oosten van het Scholtenskanaal OZ te 

Klazienaveen-Noord. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en 

faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd ten oosten van het Scholtenskanaal OZ te Klazienaveen-Noord. Het ligt tussen 

Klazienaveen-Noord en Klazienaveen. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het 

plangebied aangeduid.  

 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het zwarte vlak aangeduid (bron kaart: Provincie 

Denthe). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat grotendeels uit grasland en voor een klein gedeelte uit akkerland. Het grasland 

werd tijdens het veldbezoek begraasd door runderen. Op verschillende plekken was de grazige vegetatie 

met drijfmest geïnjecteerd. De grazige vegetatie was tijdens het veldbezoek kort en de akker lag braak. De 

graslandpercelen worden afgewisseld met stroken beplanting met loof- en naaldhout van circa 15 jaar oud. 

Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de begrenzing.  

 

 
Detailweergave en begrenzing van het plangebied (bron foto: Provincie Denthe).  
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om 20 woningen te bouwen in het plangebied. De woningen worden gebouw op de 

graslandpercelen. Om de bouw mogelijk te maken hoeven geen bomen gerooid te worden. Op 

onderstaande afbeelding wordt een inrichtingsplan van het plangebied weergegeven.  
 

 
Weergave van het wenselijke eindbeeld (bron: Ad Fontem). 

 

 De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

•  Bouwrijp maken bouwplaats en graven cunet voor erftoegangswegen; 

•  Bouwen woningen en aanleggen erftoegangswegen; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

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

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

•  Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

•  Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

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

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het bouwrijp 

maken van de bouwplaatsen en het bouwen van de woningen. 
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid, 

stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel en 

kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de 

aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Drenthe. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 

een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natuurnetwerk Nederland. Op onderstaande afbeelding 

wordt de ligging van het plangebied in het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  
 

       
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de  

zwarte lijn aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen) 
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Effectbeoordeling 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland heeft geen externe werking. Vanwege de ligging van het 

plangebied buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

4.2 Slotconclusie 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van 

gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

•  Vogels;  

•  Amfibieën;  

•  Grondgebonden zoogdieren; 

•  Vleermuizen;  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 19 april 2018 tijdens de daglichtperiode 

(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 

rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

•  Veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

•  Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

•  Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

•  Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

•  Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half bewolkt, droog, temperatuur 17⁰C, wind 3-4 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt voor onderzoek naar broedvogels omdat nog niet alle zomergasten (trekvogels) zijn 

teruggekeerd op de broedplaats. Eind april bezetten standvogels en sommige trekvogels als zwarte kraai, 

houtduif, merel, wilde eend, kauw, merel, zanglijster, heggenmus, winterkoning, koolmees, pimpelmees, 

grote lijster en groenling mogelijk al een territorium en hebben ze mogelijk ook al een bezet nest. Op basis 

van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van 

de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief 

onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden 

zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het 

onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, 

pootafdrukken en uitwerpselen. Bij het vaststellen van de potentiële aanwezigheid van beschermde 

soorten is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) 

verspreidingsgebied van verschillende grondgebonden zoogdiersoorten. 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Nog niet 

alle vleermuizen hebben de winterverblijfplaats in deze tijd van het jaar verlaten. De gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger bezetten doorgaans al wel een zomerverblijfplaats in deze periode van het 

jaar. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies en paarverblijven van 

vleermuizen.  

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Kleine 

watersalamander, heikikker, bruine kikker en gewone pad hebben in deze tijd van het jaar de 

winterrustplaats verlaten en bezetten een rust- en/of voortplantingslocatie, maar niet alle individuen van 

de soorten als poelkikker en bastaardkikker hebben de winterverblijfplaats al verlaten. Op basis van een 

beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie 

van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 

Reptielen 

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar reptielen. Er is in het plangebied 

gezocht naar reptielen en het plangebied is beoordeeld op de potentiële geschiktheid als functioneel 

leefgebied. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het 

(normale) verspreidingsgebied van verschillende reptielensoorten.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften (oeveraas), 

kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) en ongewervelden omdat het onderzoeksgebied geen geschikte 

habitat vormt voor deze soorten. Ook is het plangebied niet onderzocht op de aanwezigheid van 

groeiplaatsen van beschermde plantensoorten. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 

plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 

plangebied als foerageergebied en verschillende vogelsoorten benutten de beplanting als nestplaats. 

Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn wilde eend, vink, tjiftjaf, houtduif, zwartkop, merel, 

zanglijster, winterkoning, roodborst, fazant, appelvink en houtsnip. Vogels nestelen uitsluitend in de delen 

van het plangebied met opgaande beplanting, niet in de grazige percelen. De grazige percelen vormen een 

voor vogels ongeschikte nestplaats. In de opgaande beplanting zijn geen (oude) nesten van buizerd of 

sperwer aangetroffen.  

 

Door het bouwen van de woningen worden geen vogels verwond of gedood en worden geen vogelnesten 

beschadigd of vernield. Door het bouwen van de woningen wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied voor sommige vogelsoorten aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bouwen woningen (aantasten foerageergebied) 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen maar mogelijk behoort het 

plangebied tot het functionele leefgebied van soorten als ree, veldmuis, bosmuis, gewone bosspitsmuis, 

bruine rat, egel, vos, haas, mol, bunzing en mogelijk steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als mol, bosmuis, gewone 

bosspitsmuis, veldmuis en bruine rat een rust- en voortplantingslocatie in het plangebied. Voorgenoemde 

soorten kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in holen in de grond.  

Door het bouwen van de woningen en het aanleggen van de ontsluitingswegen worden mogelijk 

grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties 

beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten mogelijke aangetast voor sommige grondgebonden zoogdiersoorten.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bouwrijp maken plangebied. 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. Op een enkele zomereik na, zijn de bomen in het 

plangebied te dun om holen of andere potentiële verblijfplaatsen, zoals losse schors, te herbergen. Andere 

potentiële verblijfplaatsen, zoals gebouwen of andere bouwwerken ontbreken in het plangebied. Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden geen 

verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
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Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is het aannemelijk dat het plangebied tot het 

foerageergebied van verschillende vleermuissoorten behoort. Soorten als laatvlieger, rosse vleermuis, 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis benutten het plangebied 

mogelijk als foerageergebied. Voorgenoemde soorten foerageren hoofdzakelijk langs de randen en kronen 

van de opgaande beplanting en mogelijk ook boven het grasland, in het bijzonder wanneer de vegetatie 

hoger en ruiger is dan tijdens het veldbezoek. Door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt 

de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.   

  

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 

landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als 

foerageergebied. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het 

foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar 

verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden 

en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar de inrichting en het gevoerde beheer 

maken de het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor amfibieën. Soorten als bruine kikker, 

kleine watersalamander, bastaardkikker en gewone pad benutten het plangebied mogelijk als 

foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een 

(winter)rustplaats bezetten in holen in de grond en onder de strooisellaag in de opgaande beplanting. 

Amfibieën bezetten geen voortplantingsbiotoop in het plangebied. Het plangebied ligt buiten het bekende 

verspreidingsgebied van de heikikker (bron: waarneming.nl 2010-2018).  

Door het bouwrijp maken van de bouwplaatsen en het aanleggen van de ontsluitingswegen kunnen 

amfibieën verwond en gedood worden en kunnen winterrustplaatsen beschadigd en vernield worden.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bouwrijp maken plangebied 

 

Reptielen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen reptielen waargenomen. Gelet op de inrichting en gevoerde beheer, 

wordt het plangebied tot een weinig geschikt leefgebied voor reptielen beschouwd. Als gevolg van de 

begrazing en het intensieve landbouwkundige gebruik bestaat de vegetatie hoofdzakelijk uit raaigras. Door 

het bouwrijp maken van de bouwplaatsen en het aanleggen van de ontsluitingswegen worden vermoedelijk 

geen reptielen verwond of gedood en er worden geen winterrust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of 

vernield.  
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Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Drenthe van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vogels verwond of gedood en worden 

geen vogelnesten beschadigd of vernield. Bezette vogelnesten worden door uitvoering van de 

bouwactiviteiten niet verstoord. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden 

geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Foerageergebied  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie en betekenis van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 

te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit 

aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en/of voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol). De functie van het plangebied als 

foerageergebied is niet beschermd.  
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In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om de voorgenomen activiteiten uit te voeren buiten de 

voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. Hierdoor wordt voorkomen dat jonge, hulpeloze 

grondgebonden zoogdieren verwond of gedood worden. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Zorgplicht   

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied voorkomende 

soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en 

vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties’.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om het plangebied bouwrijp te maken tijdens de 

winterrustperiode van amfibieën, omdat vermoedelijk slechts weinig amfibieën een winterrustplaats 

bezetten in de grazige delen (en akker) in het plangebied of de vegetatie in het plangebied na de 

wintermaanden zo kort mogelijk te houden (gedurende de gehele actieve periode). Dit voorkomt dat 

amfibieën zicht ophouden in de hoge vegetatie en vervolgens verwond of gedood worden tijdens het 

bouwrijp maken.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Zorgplicht   

 

Reptielen 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen reptielen verwond of gedood en worden 

geen rust- of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten 

leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  

 
Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied   

Diverse soorten    Niet van toepassing; functie is niet 

beschermd 

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

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

ruimtelijke ontwikkeling (of soort is 

niet beschermd) 

Zorgplicht  

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Mogelijk diverse soorten  Niet van toepassing; vogelnesten 

worden niet negatief beïnvloed  

Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaatsen & 

vliegroute 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk div. soorten Niet van toepassing, geen negatief 

effect  

Geen 

Amfibieën; rustplaatsen en 

foerageergebied  

Mogelijk div. soorten Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling 

Zorgplicht 

Amfibieën; voortplantingslocatie Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Reptielen (alle functies) Niet aanwezig  Niet van toepassing Geen 
Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Denthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er 

een rust- en voortplantingslocatie, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en 

nestelen er vogels in de houtige opstanden. Het plangebied wordt als een ongeschikte habitat voor 

reptielen beschouwd. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vogels verwond of gedood en worden geen 

vogelnesten beschadigd of vernield.  

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soorten zijn niet beschermd). In het 

kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om rekening te houden met de ecologie van deze soorten bij de 

uitvoering van de werkzaamheden.  

De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende vogel-, 

grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten is niet beschermd.  

Vleermuizen benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied, maar ze bezetten er geen 

verblijfplaats. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of 

gedood en wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. De voorgenomen 

activiteiten hebben geen effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Conclusie  

Mits rekening wordt gehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de ecologie van 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën (zorgplicht!), dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 

wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk 

Nederland en de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen activiteiten 

geen wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de 

werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en –

gebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 

 



21 

 

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

brui ne kikker Ra na  temporari a

gewone pa d Bufo bufo

kl e ine wa tersa la ma nder Lissotriton vulga ri s

meerki kker Pel ophyl a x ri di bundus

mi ddel ste  groene ki kker/ba sta ard ki kker Pel ophyl a x kl . escul entus

a a rdmuis Mi crotus  a gresti s

bosmui s Apodemus s yl va ti cus

bunzing Mustel a  putori us

dwergmui s Mi cromys  minutus

dwergs pi tsmui s Sorex minutus

egel Eri na ceus  europeus

gewone bosspitsmuis Sorex a ra neus

ha as Lepus  europeus

hermel ijn Mustel a  ermi nea

huisspi tsmui s Croci dura  russul a

konijn Oryctola gus  cuniculus

ondergrondse woel mui s Pi tymys  subterraneus

ree Ca preol us  ca preolus

rosse woel mui s Cl ethri onomys  gl a reolus

tweekl euri ge boss pi tsmui s Sorex corona tus

vel dmui s Mi crotus  a rva li s

vos Vulpes  vul pes

wezel Mustel a  ni val i s

woelra t Arvi col a terrestri s  
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Denthe als gevolg van handelingen 

die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

 



Bijlage 3  Quickscan externe veiligheid

bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord" (vastgesteld)  45
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1 Inleiding 

In Klazienaveen Noord (gemeente Emmen) zal herontwikkeling van een gebied plaatsvinden. In 

het gebied van circa 27 hectare gelegen langs de Scholtenskanaal Oostzijde worden op ruime 

kavels 25 woningen mogelijk gemaakt. Er worden een vijftal woningen op rij gesitueerd (autonome 

dorpsuitbreiding Klazienaveen-Noord), de overige kavels betreffen de zogenoemde 

buitenplaatsen en worden gesitueerd op ruime kavels met groenstructuren. Omdat de 

bouwvlakken van de nieuwbouw niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan, is een 

bestemmingsplanwijziging van toepassing. In het kader van deze bestemmingsplanwijziging dient 

een QuickScan externe veiligheid met verantwoording groepsrisico te worden opgesteld. Dit om te 

onderzoeken of vanuit het thema externe veiligheid er belemmeringen of risico’s zijn voor de 
herontwikkeling van het plangebied. 

 

 
Figuur 1.1: Plangebied Klazienaveen Noord 

 

In deze QuickScan externe veiligheid is het plangebied nader bekeken en geïnventariseerd of er 

risicovolle activiteiten rondom de locatie plaatsvinden. Alle activiteiten zijn hierbij meegenomen: 

inrichtingen met gevaarlijke stoffen, transportroutes (weg, spoor, water) en buisleidingen. Voor alle 

aanwezige onderdelen is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico beoordeeld indien relevant 

geacht. Ten aanzien van de risicobronnen is in kaart gebracht of zij een effect hebben in het 

plangebied en welk effect dit is. Indien blijkt dat omliggende risicobronnen een effect op de 

externe veiligheid kunnen hebben in het plangebied, dan wordt per risico aangegeven welke 

maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid in het plangebied te verhogen. In dit 

rapport wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader en de uitgangspunten voor de beoordelingen van 

het plaatsgebonden- en groepsrisico beschreven. De risicobronnen in de omgeving zijn 

geïnventariseerd in hoofdstuk 3, een verantwoording groepsrisico is weergegeven in hoofdstuk 4 

en de conclusie is verwerkt in hoofdstuk 5. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Beoordelingscriteria  

De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor activiteiten 

met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). De effecten van de voorgenomen 

ontwikkeling op het gebied van externe veiligheid zullen hieraan getoetst worden.  

 
2.1.1 Plaatsgebonden risico 

Het PR is het risico op een plaats nabij een risicobron, uitgedrukt als de kans per jaar dat een 

persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als gevolg van 

een ongewoon voorval bij de risicobron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 

middel van risicocontouren rond de risicobron en is onafhankelijk van de aanwezige bevolking. 

Voor transportroutes is in het Basisnet opgenomen infrastructuur wat de begrensde risicoruimte is. 

Deze begrensde risicoruimte, de zogenaamde Basisnetafstand of het PR-plafond, wordt gevormd 

door de maximale PR 10-6-contour die het vervoer van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Voor 

inrichtingen worden de 10-6 contouren berekend, tenzij er gewerkt wordt met vaste afstanden 

(bijvoorbeeld voor LPG stations).  

 
2.1.2 Groepsrisico 

Het GR is de cumulatieve kans dat per jaar tenminste tien mensen slachtoffer worden van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde f/N-curve waarin 

op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het 

aantal doden logaritmisch is weergegeven. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde waaraan 

getoetst wordt. In bepaalde gevallen dient het groepsrisico verantwoord te worden. Een nadere 

toelichting hierover is beschreven in bijlage 1. 
 

Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico is het aantal personen binnen het invloedsgebied 

van een risicobron. Het invloedsgebied is gelijk aan de 1 % letaliteitsafstand, dit is de afstand tot 

waar 1 % van de bevolking omkomt als gevolg van een incident bij de risicobron. Indien een 

ontwikkeling buiten deze afstand valt, hebben de aanwezige personen geen invloed op de 

groepsrisicoberekening en worden dus niet meegenomen. 

 

2.2 Beschrijving relevante wet- en regelgeving en beleidskader 

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving vanwege het gebruik, de 
productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het geval van een verandering bij de 

risicobron of in de omgeving daarvan dient een afweging te worden gemaakt over de externe 

veiligheidssituatie. Hierbij dienen risicobronnen in het plangebied en in de omgeving ervan in kaart 

gebracht te worden en getoetst te worden aan de risicomaten plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. In de volgende AMvB’s en circulaires zijn risiconormen opgenomen die relevant zijn 

vanuit het oogpunt van externe veiligheid bij het vaststellen van een bestemmingsplan:  
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 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit besluit zijn de risiconormen voor 

risicovolle inrichtingen weergegeven ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico 

 Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met 

gevolgen voor de effecten van een ongeval 

 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In dit besluit zijn de risiconormen voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en binnenwater opgenomen 

ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In het Bevb zijn de risiconormen voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen opgenomen ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

 Vuurwerkbesluit. In dit besluit zijn voor de opslag van consumentenvuurwerk en 

professioneel vuurwerk veiligheidsafstanden vastgesteld 

 Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. In deze circulaire zijn 

veiligheidszones (A-, B- of C-zone) vastgesteld voor de opslag van ontplofbare stoffen 

voor civiel gebruik. Binnen deze veiligheidszones worden de aanwezigheid van 

activiteiten en/of objecten uitgesloten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer: In dit besluit 

zijn veiligheidsafstanden opgenomen die moeten worden aangehouden ten opzichte van 

(beperkt) kwetsbare objecten. Veiligheidsafstanden zijn vastgesteld voor onder andere 

opslagtanks met propaan/propeen, aardgastankstations en gasdrukmeet- en 

regelstations 

 

2.3 Plan van aanpak 

Om vast te stellen of er risicobronnen zijn die voor de ontwikkeling van het plangebied mogelijk 

relevant zijn, wordt onderzocht of: 

 Het plangebied risicobronnen toelaat en/of 

 Het plangebied beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten toestaat  

 

Indien antwoord op de eerste vraag ja is, wordt ook vastgesteld of:  

 De risicobron(nen) onder één van de besluiten of circulaires val(t)(len) en/of 

 Het invloedsgebied of veiligheidsafstand van de risicobron over (beperkt) kwetsbare 

objecten is gelegen. 

 

Indien het antwoord op de tweede vraag ja is, wordt vervolgens vastgesteld of:  

 De risicobron(nen) in de omgeving van het plangebied onder één van d relevante 

besluiten of circulaires val(t)(len) voor externe veiligheid en/of 

 Het invloedsgebied of de veiligheidsafstand over het plangebied valt.  

 

Wanneer hiervan sprake is, is de risicobron of het plangebied relevant vanuit het oogpunt van 

externe veiligheid en moet getoetst worden aan de eisen die vanwege de externe veiligheid 

worden gesteld. 
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3 Inventarisatie risicobronnen 

Op basis van de wetgeving en de regelingen zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is een 

inventarisatie gemaakt van risicobronnen in de directe omgeving van het plangebied. Vanwege de 

gebouwfunctie van woningen is er sprake van kwetsbare objecten. Dit betekent dat er geen PR 

10-6-contouren over de planlocatie mogen liggen. In figuur 3.1 is de risicokaart in de omgeving van 

het plangebied weergegeven. 

 

Het bestemmingsplan wordt momenteel herzien (bron: ruimtelijkplannen.nl) en de gemeente 

Emmen heeft een visie externe veiligheid opgesteld (‘BELEIDSNOTA 

 EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN’). In dit document zijn een aantal gebieden 

benoemd met betrekking tot externe veiligheid (de Werkas en Vierslagen). Deze gebieden zijn 

ingedeeld in voorkeurs- en aandachtsgebieden. Het Klazienaveen Noord gebied is niet ingedeeld 

als aandachtsgebied voor externe veiligheid (en bijbehorende inrichtingen). Dit betekent dat er 

niet zondermeer risicobronnen gevestigd kunnen worden.  

 

 

 
Figuur 3.1: Risicobronnen rondom het plangebied (paars gearceerd). Rood: (Bevi-)inrichtingen, rode stippellijn: 

buisleidingen. Bron: www.risicokaart.nl 

 

3.1 (Bevi-)inrichtingen 

Ten noorden van de planlocatie bevinden zich één inrichting, namelijk Landgoed Scholtenzathe, 

waar een propaangastank van 9,1 m3 aanwezig is. Deze inrichting heeft geen PR 10 6-contouren 

die in de buurt komen van het plangebied. Er kan worden gesteld dat deze inrichting geen invloed 

heeft op de externe veiligheid in het plangebied. 
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3.2 Buisleidingen 

Ten zuiden van de ontwikkeling is een enkele buisleiding voor transport van aardgas aanwezig. 

Aan de noordoostelijke zijde ligt de dichtstbijzijnde buisleiding op ruim 200 meter afstand van de 

planlocatie. Op basis van de leidingdiameters en drukken is het invloedgebied van bovenstaande 

leiding 95 meter1. De buisleiding heeft dus geen invloed op de externe veiligheid van het 

plangebied. Voor de volledigheid is ook het beleidskader van de gemeente Emmen beoordeeld 

voor deze ontwikkeling met betrekking tot buisleidingen. Hierin is het volgende opgenomen:  

 

Buisleidingen die in de grond liggen zijn vaak zodanig aangelegd dat bovengronds rekening moet 

worden gehouden met risicoafstanden tussen bebouwing en buisleiding. Het risico van 

buisleidingen hangt bijv. samen met de stof die door de leiding gaat, de wanddik te van de leiding 

en de diepteligging van de leiding. De risicoafstanden rond buisleidingen houden een planologisch 

relevante beperk ing in, omdat binnen die afstand in principe niet gebouwd mag worden.  

 

Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 PR is voor de meeste buisleidingen bekend. Binnen 

deze contour mag geen kwetsbaar object gerealiseerd worden. Deze leidingen worden op de 

bestemmingsplankaart ingetekend en er wordt een bouwverbod opgenomen binnen de 

plaatsgebonden risicocontour. 

In het nieuwe Amvb Buisleidingen is aangegeven dat de 10-6 PR contour niet buiten een strook 

van 5 m mag vallen. Daarom wordt in het bestemmingsplan een bouwverbod binnen deze afstand 

opgenomen.  

 

Groepsrisico 

In het invloedsgebied van de buisleidingen is geen bouwverbod van kracht maar kwetsbare 

functies worden zoveel mogeljk  geweerd in dit gebied. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

dient als plafond aangehouden te worden. 

 

Op basis van de bovenstaande beoordeling en de visie van de gemeente Emmen kan 

geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van externe veiligheid. 

Omdat de locatie buiten het invloedsgebied valt van de buisleiding, is een berekening niet 

benodigd.  

 

3.3 Transportroutes 

 

3.3.1 Weg 

Rondom de planlocatie is geen sprake van een transportroute per weg die opgenomen is in het 

basisnet2. Daarnaast zijn er geen overige wegen gelegen waarover transport van gevaarlijke 

stoffen veelvuldig zal plaatsvinden. Dit aspect is dus niet relevant in het kader van externe 

veiligheid. 

 

                                                 
1 Bron: Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen 
2 Bron: Regeling basisnet 
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3.3.2 Spoor 

Rondom de planlocatie is geen sprake van een spoortraject die opgenomen is in het basisnet. Dit 

aspect is dus niet relevant in het kader van externe veiligheid. 

 

3.3.3 Water 

Rondom de planlocatie is geen sprake van een waterroute die opgenomen is in het basisnet. Dit 

aspect is dus niet relevant in het kader van externe veiligheid. 
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4 Verantwoording groepsrisico 

Groepsrisico 

Binnen het plangebied zijn geen effecten te verwachten vanuit de risicobronnen uit de omgeving. 

De dichtstbijzijnde risicobron betreft een buisleiding voor transport van aardgas. Een 

verantwoording van het groepsrisico dient uitgevoerd te worden wanneer het ruimtelijke besluit 

(plangebied) is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron, zie ‘Beleidskader externe 

veiligheid gemeente Emmen’. Dit is niet het geval en dus is er geen belemmering voor de 

gewenste ontwikkeling. 

 

Maatregelen en voor- en nadelen 

Aangezien de gewenste ontwikkeling niet zal leiden tot een toename van het groepsrisico is er 

geen aanleiding voor nader onderzoek naar het treffen van mogelijke maatregelen om het 

groepsrisico te verlagen en het in beeld brengen van de voor- en nadelen van andere 

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. 
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5 Conclusie 

In Klazienaveen Noord (gemeente Emmen) zal herontwikkeling van een gebied plaatsvinden. In 

het gebied van circa 27 hectare gelegen langs de Scholtenskanaal Oostzijde worden op ruime 

kavels 25 woningen mogelijk gemaakt. Omdat de bouwvlakken van de nieuwbouw niet passen 

binnen het vigerende bestemmingsplan, is een bestemmingsplanwijziging van toepassing. In het 

kader van deze bestemmingsplanwijziging dient een QuickScan externe veiligheid met 

verantwoording groepsrisico te worden opgesteld.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn een beperkt aantal risicobronnen aanwezig. De 

dichtstbijzijnde risicobron betreft een buisleiding voor transport van aardgas. Gezien de afstand tot 

de locatie zijn hiervan geen effecten te verwachten in het plangebied. 

 

Een verantwoording van het groepsrisico dient uitgevoerd te worden wanneer het ruimtelijke 

besluit (plangebied) is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron.  Dit is niet het geval 

en dus is er geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling. 
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Bijlage 1 Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Voor het groepsrisico geldt in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geen milieunorm als 

grens- of richtwaarde. Het groepsrisico kent echter de zogenaamde verantwoordingsplicht. De 

verantwoording van het groepsrisico moet worden uitgewerkt binnen het zogenaamde 

invloedsgebied3. 

 

Het eindresultaat van de verantwoording van het groepsrisico is een kwalitatief oordeel over de 

aanvaardbaarheid van het groepsrisico. Het gaat om een politieke afweging van de (kwantitatieve) 

hoogte van het groepsrisico’s in relatie tot de aanwezige en mogelijk aanvullend te treffen bron- 

en ruimtelijke maatregelen, de bestrijdbaarheid van een mogelijk incident, en de zelfredzaamheid 

van de aanwezige bevolking. Ook de beoordeling van maatschappelijke nut en noodzaak maakt 

onderdeel uit van de verantwoording van het groepsrisico. 

 

Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag relevant of het nodig is extra maatregelen te 

nemen die het risico verder beperken ofwel de veiligheid verhogen. Het gaat daarbij om extra 

maatregelen omdat risicobronnen altijd al voorzien moeten zijn van veiligheidsmaatregelen op 

grond van diverse wet- regelgeving en veiligheidsnormen buiten de externe veiligheid om. 

 

De elementen die meegenomen moeten worden bij de verantwoording van het groepsrisico zijn 

verwoord in de wet- en regelgeving (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Inrichtingen), Besluit 

Externe Veiligheid Buisleidingen (Buisleidingen) en Besluit Externe Veiligheid Transport (Spoor, 

Binnenwater en Weg)), en zijn samengevat in de onderstaande tabel. Het Bevt en het Bevb 

maken daarbij onderscheid in een volledige en beperkte verantwoording van het groepsrisico, 

afhankelijk van de berekende hoogte van het groepsrisico. 

 

Tabel B1.1 Overzicht elementen volledige of beperkte verantwoording groepsrisico (opgenomen in wet - en 

regelgeving) 

Elementen verantwoording groepsrisico Volledige 

VGR (Bevi, 

Bevt, Bevb) 

Beperkte VGR 

Bevt Bevt 

De dichtheid van personen binnen het invloedsgebied X  X 

De hoogte van het groepsrisico (per kilometer) X  X 

De maatregelen ter beperking van het groepsrisico, zowel 

bronmaatregelen en als ruimtelijke maatregelen 

X   

De mogelijkheden voor ruimtelijke ontw ikkelingen met een lager 

groepsrisico en de voor- en nadelen ervan (alternatieve locaties) 

X   

De mogelijkheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van het 

incidenten (bestrijdbaarheid). 

X X X 

                                                 
3 Het invloedsgebied is het gebied w aarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Dit 
gebied w ordt bepaald door uitgaande van het grootst mogelijke ongeval te berekenen op w elke afstand nog bij 1 % 

van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt (zogenaamde 1 % letaliteitsgrens). 
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De mogelijkheden voor zelfredzaamheid van personen binnen het 

invloedsgebied. 

X X X 

 

Een verantwoording van het groepsrisico dient uitgevoerd te worden wanneer het ruimtelijke 

besluit (plangebied) is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron.  

 

Bij buisleidingen is sprake van een beperkte verantwoording als: 

 Het plangebied buiten de 100 % letaliteitscontour ligt of 

 Het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of  

 Het groepsrisico niet meer dan 10 % toeneemt bij een groepsrisico dat kleiner is dan de 

oriëntatiewaarde. 

 

Bij het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor is sprake van een beperkte 

verantwoording als: 

 Het plangebied buiten de 200 meter van de transportroute ligt of 

 Het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of  

 Het groepsrisico niet meer dan 10 % toeneemt bij een groepsrisico dat onder de 

oriëntatiewaarde blijft. 

 

Advies van de Veiligheidsregio 

Een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht is het advies van de Veiligheidsregio. Het 

bevoegd gezag dient het bestuur van de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies om 

uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 

omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen in het 

invloedsgebied van een inrichting, buisleiding of transportas. 
 



Bijlage 4  Akoestisch onderzoek - woningbouw Scholtenskanaal 

OZ

bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord" (vastgesteld)  59
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1 INLEIDING 

In opdracht van Ad Fontem is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 

door wegverkeerslawaai op de gevels van woningen langs het Scholtenskanaal OZ te 

Klazienaveen-Noord, gemeente Emmen. Het plan bestaat uit de bouw van 25 nieuwe 

woningen op percelen ten oosten van het Scholtenskanaal OZ. 7 woningen met de nummers 

19 t/m 25 liggen binnen de bebouwde kom, de overige 18 woningen liggen buiten de 

bebouwde kom. De situatie met woningen is weergegeven op de tekening in bijlage I. 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan 

de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het 

onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke 

geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen 

aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is 

opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg 

gerekend en vallen binnen de zone. 

De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden 

geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden 

gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe 

ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele) 

bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect 

van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium 

worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om 

een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 

 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor : 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

1.2 Grenswaarden en procedure 

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een 

woning t.g.v. een weg bedraagt 48 dB. 

Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot 

een hogere grenswaarde van maximaal 53 en 63 dB in stedelijk respectievelijk 
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buitenstedelijk gebied voor nieuwe woningen. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen 

vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 

- de optredende geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting, in dit geval 53 of 63 dB voor een nieuwe woning (art 83 lid 1 en lid 7 van 

de Wgh), 

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

 

De gemeente Emmen heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Beleidsregel beoordeling hogere waarde Wet 

geluidhinder gemeente Emmen” zoals vastgesteld bij besluit van 25 september 2007 (zie 

bijlage I). 

De in deze nota gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend 

zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van 

overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de 

procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek. 

1.3 Berekening geluidbelasting 

De op de woningen invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II. 

In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het 

aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en 

de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevels). 
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2 GELUIDBELASTING 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens voor een in de toekomstige situatie over 10 jaar. 

De weg- en verkeersgegevens van de Scholtedsnkanaal OZ zijn afkomstig uit 

verkeerstellingen van de gemeente Emmen voor het jaar 2016 zoals in bijlage I opgenomen. 

end met een autonome groei van gemiddeld 1% per jaar tot het jaar 2028. Een overzicht van 

de verkeersgegevens is terug te vinden in tabel I. 

 

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens 

omschrijving Scholtenskanaal OZ 

Wegvak W. Albertsvaart - Verlengde Splitting 

- etmaalintensiteit jaar 2017 telling 

- etmaalintensiteit jaar 2028 (prognose bij 1% groei) 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N% 

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N% 

- percentage zware vrachtwagens D/A/N% 

- wettelijke rijsnelheid km/uur bebouwde kom 

- wettelijke rijsnelheid km/uur buiten bebouwde kom 

- wegdek binnen/buiten bebouwde kom 

1658 

1850 

6.64/3.25/0.91 

82.37/88.73/82.50 

14.66/10.33/17.50 

2.96/0.94/0.0 

50 

60 

klinkers in keperverband/DAB 

2.2 Beoordeling berekende geluidbelasting 

Berekend wordt de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woningen, dat is de 

gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg. 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd 

(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met  

- 5 dB voor wegen met een wettelijke maximumsnelheid tot 70 km/uur. 

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is. 

- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

2.3 Rekenmodel en resultaten 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de 

geluidbelasting is gemaakt volgens de standaard rekenmethode II. 

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V4.30) zijn schematisch opgenomen : 

- de wegen met intensiteiten, 

- de woningen en de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden, 

-- waarneempunten op de gevels op een hoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld 

-- een grid van waarneempunten op 4.5 m hoogte waar uit geluidcontouren zijn berekend. 



 

 Bouwplan woningen Scholtenskanaal OZ te Klazienaveen-Noord    pagina 4  

 

Voor de rekenmodelgegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. 

De afstand van de 48 dB geluidcontour zonder rekening te houden met de gebouwen uit de 

as van de Scholtenskanaal OZ bedraagt : 

- binnen de bebouwde kom 50 km/uur : 32 m 

- buiten de bebouwde kom 60 km/uur : 36 m 

 

De 5 woningen nrs 21 t/m 25 binnen de bebouwde kom liggen op 18 m uit de wegas en 

hebben een geluidbelasting LDEN van maximaal (58 – 5=) 53 dB incl. aftrek waarmee de 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 

De 8 woningen nrs 03, 05, 06, 08, 10, 13, 15 en 17 buiten de bebouwde kom liggen op ±28 

m uit de wegas en hebben een geluidbelasting LDEN van maximaal (54 – 5=) 49 dB incl. 

aftrek waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 

De overige 12 woningen liggen op minimaal 77 uit de wegas en liggen ruim buiten de 48 dB 

geluidcontour. 

De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde voor nieuwe woningen in stedelijk en 

buitenstedelijk gebied van 63 respectievelijk 53 dB word niet overschreden. 

 

Afwijken van de voorkeursgrenswaarde tot de maximaal toegestane grenswaarde kan alleen 

indien maatregelen overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, 

verkeerskundige of landschappelijke aard. 

 

Voor ontheffing van de gemeentelijke ambitiewaarde voor wegverkeerslawaai tot de 

wettelijke voorkeurswaarde geldt de in de beleidsregel hogere grenswaarde genoemde 

systematiek. Afwijken van de ambitiewaarde tot de maximaal toegestane grenswaarde kan 

alleen indien maatregelen overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, 

stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard. 

2.4 Maatregelen reductie geluidbelasting 

Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren worden onderzocht in de volgorde 

bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen. 

 

Bronmaatregelen 

Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop der 

jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de 

rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de toekomst 

nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar rekening mee 

gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit akoestisch 

onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het motor- en 

bandengeluid aan het voertuig evenals op het verminderen van de verkeersintensiteit. 

Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het 

wegdektype. In de onderstaande tabel staan de reducties van een aantal stillere wegdekken 

bij snelheden van 50/60 km/uur op de Scholtenskanaal OZ. 

 

Reductie wegdek asfalt SMA Dunne deklaag B 

Snelheid 50 km/uur klinkers 

Snelheid 60 km/uur asfalt 

3.1 

- 

3.8 

0.8 

4.9 

2.0 
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Met het stillere asfalt dunne deklaag A binnen de bebouwde kom neemt de geluidbelasting 

bij de 5 woningen (nrs 21 t/m 25) met 5 dB voldoende af tot de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB. De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een prijs van € 70,-

/m
2
 excl. BTW en een wegvaklengte van ca 100 m x 5 m breedte = € 35.000,- excl. BTW. 

Met het stillere asfalt SMA NL-5 buiten de bebouwde kom neemt de geluidbelasting bij de 8 

woningen met 1 dB voldoende af tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten van 

het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een prijs van € 60,-/m
2
 excl. BTW en een 

wegvaklengte van ca 500 m x 5 m breedte = € 150.000,- excl. BTW. 

De totale kosten voor aanpassing van het wegdek bedragen minimaal € 225.000,- incl. BTW. 

 

De wegbeheerder, in dit geval de gemeente, zal niet instemmen voor de aanpak van een 

klein wegdeel omdat dit onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen 

leidt. Stil asfalt over een korte lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd en is 

niet doelmatig. 

 

Vergroten afstand 

Wanneer de woningen binnen en buiten de bebouwde op minimaal 32 respectievelijk 36 m 

uit de wegas worden gebouwd wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. 

De woningen zijn uit landschappelijke overwegingen gepland. Afwijken van deze positie is 

niet gewenst. 

 

Overdrachtsmaatregelen 

Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen, wallen) langs de Scholtenskanaal OZ zijn 

landschappelijk gezien niet gewenst en de kosten zijn onevenredig hoog. 

 

Maatregelen aan de gevels 

Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels 

noodzakelijk om het binnenniveau op 33 dB te waarborgen. De vereiste geluidwering GA;k 

bedraagt dan 21 tot 25 dB. Tot een geluidwering van ca 28-29 dB kan met normale dubbele 

HR++ beglazing in de belaste gevels worden volstaan. Wanneer wordt gekozen voor een 

natuurlijke toevoer via openingen in de geluidbelaste gevel zijn susroosters noodzakelijk. De 

suskasten komen dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten voor de susroosters in het 

plan beperken zich tot ca € 300,- incl. BTW per woning er van uitgaande dat zo veel mogelijk 

via de luwe gevels wordt geventileerd. Gevelmaatregelen zijn doelmatig. 

 

Conclusie maatregelen Scholtenskanaal OZ 

De maatregelen die getroffen dienen te worden om langs de Scholtenskanaal OZ nieuwe 

woningen te kunnen realiseren, ontmoeten overwegende bezwaren van stedebouwkundige, 

verkeerskundige landschappelijke en/of financiële aard. 

2.5 Ontheffingscriteria hogere waarden geluidbeleid 

Het toepassen van de procedure voor hogere grenswaarden kan volgens het geluidbeleid als 

gevolg van een aanwezige weg worden gevolgd voor de onderstaande situaties : 

a. voor nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die 

1. verspreid gesitueerd worden, of 

2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 

3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 

4. bestaande bebouwing vervangen. 
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b. voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die 

2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 

3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 

4. bestaande bebouwing vervangen of 

5. een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere 

woningen -in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de 

afschermende functie wordt toegekend- of voor andere geluidsgevoelige 

gebouwen of geluidsgevoelige terreinen, of 

6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden, of 

9. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing 

worden opgenomen. 

 

De ontheffingsgrond is voor de 8 woningen buiten de bebouwde kom is : 

- verspreid gesitueerd worden. 

De ontheffingsgrond is voor de 5 woningen (21 t/m 25) buiten de bebouwde kom is : 

- een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen. 

2.6 Voorwaarden hogere waarden uit het geluidbeleid 

Een hogere waarde tot de maximale grenswaarde, zoals benoemd in de Wet geluidhinder, 

kan alleen worden toegekend indien : 

1. de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting aan 

de geluidsbron of in de overdrachtssfeer onvoldoende doeltreffend zijn, danwel; 

2. de toepassing van hiervoor genoemde maatregelen overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 

en; 

3. in nieuwe situaties gestreefd wordt naar ten minste een geluidluwe gevel, geluidluw 

betekent : een gevel waarop aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. 

 

De punten 1 en 2 zijn in paragraaf 2.4 behandeld. Alle woningen beschikken over geluidluwe 

gevels en een geluidluwe buitenruimte waarmee aan voorwaarde 3 wordt voldaan. 

 

Voor 5 woningen (nr 21 t/m 25) binnen de bouwde en 8 woningen buiten de bebouwde kom 

(nrs 03, 05, 06, 08, 10, 13, 15 en 17) kan een hogere waarde worden aangevraagd van 53 

respectievelijk 49 dB. 

Ing. Wim Buijvoets.
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 Bijlage I 

 Situatie, verkeersgegevens 

 invoergegevens rekenmodel 

 geluidbeleid Emmen 
 





Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt    : 17_KN01

Straatnaam : Scholtenskanaal OZ BeginJaar  : 2017

Locatie    : 01 periode van  : 22 feb 2017

Wijk       : Geen T/m          : 2 mrt 2017

Woonplaats : KLAZIENAVEEN  NOORD

Telpunt 17_KN01 17_KN01 17_KN01

Max. snelheid 50 50 50

Telnaam 17-KN 01.sdr_#1 17-KN 01.sdr_#1 17-KN 01.sdr_#1

Apparaat TWR TWR TWR

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 23-02-17 [00:00] 23-02-17 [00:00] 23-02-17 [00:00]

Eind 1-03-17 [23:00] 1-03-17 [23:00] 1-03-17 [23:00]

KanaalInfo W. Albertsvrt-Verl Splitting Verl Splitting-W. Albertsvrt

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 824 814 1638

Maandag 968 1018 1986

Dinsdag 702 733 1435

Woensdag 770 786 1556

Donderdag 787 727 1514

Vrijdag 932 924 1856

Zaterdag 788 836 1624

totaal 1658,4

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 824 834 1658

Werkdag 832 838 1669

Weekenddag 806 825 1631

07-19 uur (werkdag) 677 654 1330 6,64% uur

19-23 uur (werkdag) 95 122 217 3,25% uur

23-07 uur (werkdag) 60 62 122 0,91% uur

1669

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden

Licht 686 659 1344

Middel 104 127 231

Zwaar 20 20 41

Tweewieler 22 32 54

Overig 0 0 0

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 552 504 1056 82,37%

Middel 86 103 188 14,66%

Zwaar 19 19 38 2,96%

Tweewieler 20 28 48

Overig 0 0 0

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 82 107 189 88,73%

Middel 10 11 22 10,33%

Zwaar 1 1 2 0,94%

Tweewieler 1 3 4

Overig 0 0 0

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 52 47 99 82,50%

Middel 8 13 21 17,50%

Zwaar 0 0 0 0,00%

Tweewieler 0 2 2

Overig 0 0 0





rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door Wim op 10-4-2018
Laatst ingezien door Wim op 31-5-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

31-5-2018 19:25:20Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Scholtenskanaal OZ          12           1 19:04, 28 mei 2018          -1           2 1 Scholtenskanaal OZ (klinkers 50 km/uur) Polylijn     263930,82     532627,51
Scholtenskanaal OZ          13           1 18:54, 28 mei 2018          -3           2 2 Scholtenskanaal OZ (asfakt 60 km/uur) Polylijn     263925,90     532516,71

31-5-2018 19:30:18Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef.

Scholtenskanaal OZ     263925,42     532516,96     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief
Scholtenskanaal OZ     263901,01     531988,35     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek

Scholtenskanaal OZ           2           110,67           110,67           110,67           110,67 Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a
Scholtenskanaal OZ           2           528,95           528,95           528,95           528,95 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek. V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

Scholtenskanaal OZ Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
Scholtenskanaal OZ Referentiewegdek -- -- -- --  60  60  60 --  60  60  60 --

31-5-2018 19:30:18Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

Scholtenskanaal OZ  50  50  50 -- False   1850,00   6,64   3,25   0,91 -- -- -- -- --  82,37  88,73  82,50
Scholtenskanaal OZ  60  60  60 -- False   1850,00   6,64   3,25   0,91 -- -- -- -- --  82,37  88,73  82,50
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

Scholtenskanaal OZ --  14,66  10,33  17,50 --   2,96   0,94   1,00 -- -- -- -- --    101,18     53,35     13,89 --     18,01
Scholtenskanaal OZ --  14,66  10,33  17,50 --   2,96   0,94 -- -- -- -- -- --    101,18     53,35     13,89 --     18,01
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Scholtenskanaal OZ      6,21      2,95 --      3,64      0,57      0,17 --   86,31   94,58  101,14  101,09  104,21   97,42   92,27
Scholtenskanaal OZ      6,21      2,95 --      3,64      0,57 -- --   78,02   86,90   93,40   97,69  103,09   99,71   92,99
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125

Scholtenskanaal OZ   85,38  108,00   81,87   90,04   96,36   96,82  100,64   93,74   88,54   80,99  104,00   77,55   86,01
Scholtenskanaal OZ   83,80  106,08   73,63   82,49   88,78   93,45   99,62   96,19   89,43   79,74  102,42   68,82   78,16
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

Scholtenskanaal OZ   92,63   92,10   95,48   88,75   83,59   76,75   99,28 -- -- -- -- -- --
Scholtenskanaal OZ   84,66   88,39   94,22   90,92   84,20   74,98   97,18 -- -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

Scholtenskanaal OZ -- -- --
Scholtenskanaal OZ -- -- --
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

2,60m (L/R) 0,00
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 nr 30     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 nr 62     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 nr 56     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 nr 29     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 Scholtenskanaal OZ 53     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    4,50      0,00    5   10
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BELEIDSREGEL 

BEOORDELING HOGERE WAARDE 

WET GELUIDHINDER GEMEENTE EMMEN 
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Bijlage 1: Toelichting op de ontheffingscriteria hogere waarde procedure 

1. Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het opstellen van de beleidsregel is de wijziging van de Wet geluidhinder 
(Wgh) die per 1 januari 2007 in werking is getreden. 

De Wgh kent van oudsher een systeem van voorkeursgrenswaarden en hogere 
grenswaarden. 
Gedeputeerde Staten stelden de grenswaarden vast, binnen de diverse criteria en 
randvoorwaarden in de wet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 

Met de wijziging van de Wet geluidhinder wordt de bevoegdheid om hogere grenswaarden 

vast te stellen grotendeels gedecentraliseerd naar de gemeente. Ook vervalt het merendeel 
van de ontheffingscriteria en randvoorwaarden. 

Het doel van de beleidsregel is om invulling te geven aan de nieuwe bevoegdheid van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen (in het vervolg: 
gemeente Emmen). 
Het is nadrukkelijk geen alomvattend geluidsbeleidsplan en richt zich ook alleen op deze 
wijziging van de wet: de bevoegdheid om hogere waarden vast te stellen. 

2. Kader 

De wettelijke basis van de beleidsregel hogere waarde bevindt zich in de Wet geluidhinder. 
De wet geeft geluidsnormen aan in relatie tot geluidshinder van geluidsbronnen als 
wegverkeer, spoorwegverkeer en industrieterreinen. Het doel is om geluidsoverlast te 
voorkomen of te beperken. 

De wet hanteert het begrip "zone". Geluid en hinder zijn ruimtelijk bepaald: de 
geluidsbelasting neemt af bij een toenemende afstand tussen de geluidsbron en de 
ontvanger. Binnen de zone gelden geluidsnormen voor elk van de geluidsbronnen. 
Per type geluidsbron wordt de geluidsbelasting op de gevel van een woning of andere in de 

wet genoemde geluidsgevoelige bestemmingen bepaald. De wet onderkent per situatie een 
voorkeursgrenswaarde en een maximale grenswaarde. 

Geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt is het meest wenselijk en 

vereist geen nadere toetsing. Geluidsbelasting die de maximale grenswaarde overstijgt is 
niet toegestaan. De beleidsregel richt zich op het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde 
en de maximale grenswaarde: wanneer en onder welke criteria stelt de gemeente Emmen 
een hogere waarde vast dan de voorkeurswaarde (tot de maximale grenswaarde). 
Overige relevante wetten zijn de Wet milieubeheer (geluidsproductie bedrijven), Wet op de 
ruimtelijke ordening (integrale afweging ruimtelijke plannen) en het bouwbesluit (eisen 
geluidswering). 

Bij het opstellen van de beleidsregel is rekening gehouden met hetgeen verwoord is in de 
collegebrief bestuursperiode 2006-2010, het milieubeleidsplan en de strategienota Emmen 
2020. 
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3. Overwegingen 

Het is de ambitie van de gemeente Emmen om een hoogwaardige woon -en leefklimaat in 
stand te houden en -waar nodig- te verbeteren. Zowel in het stedelijk centrum als de dorpen. 
Kernthema's zijn werk, wonen bereikbaarheid en jeugd. De aanpak is gericht op ontwikkelen, 
in samenspraak met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden, in diverse rollen. 

De beleidsregel heeft tot doelom aan te geven wanneer een hogere geluidsbelasting is 
toegestaan op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen (gespecificeerd in de Wet 

geluidhinder, o.a. woningen, onderwijsgebouwen, gezondheidsgebouwen en 
woonwagenstand plaatsen). 

De normeringen in het geluidsbeleid dragen bij aan het voorkomen of verminderen van 
geluidsoverlast. Minder geluidsoverlast draagt bij aan een hoogwaardig woon- en 
leefklimaat. 
Neveneffect van een geluidsregel is dat het beperkend kan werken op de ontwikkeling van 

de openbare ruimte. 

De Wet geluidhinder geeft zelf al een deel van de invulling aan de bovenstaande afweging 
door het hanteren van een voorkeursvolgorde bij de bestrijding van geluidshinder: 

1. maatregelen bij de bron (bij de geluidsbron); 
2. maatregelen gericht op de overdracht van de geluidsbron naar de ontvanger 

(afstand vergroten, wallen); 
3. maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). 

De gemeente Emmen kan -uiteraard binnen de wettelijke kaders- de beleidsregel bepalen en 
beoordeelt per situatie of er sprake kan zijn van het toestaan van een hogere waarde. 
Daarnaast heeft de gemeente ook een adviserende rol. De intentie is om vooral inzet te 

plegen op de adviserende rol aan het begin van het proces. Daar zijn aanpassingen nog 

relatief eenvoudig en effectiever. 
Duidelijke criteria vooraf zijn gewenst, zonder dat dit maatwerk onmogelijk maakt. 

In de uitvoering zullen de diverse rollen (adviseren aan aanvrager, adviseren verzoek hogere 
waarde vanuit geluidsoptiek en de integrale advisering inzake beoordelen plan) helder 
worden uitgewerkt, zodat het college per situatie een overwogen besluit kan nemen. 

De procedure- en de procesbeschrijving worden ambtelijk afgehandeld. 

Kort samengevat bestaan de overwegingen achter de opzet van de beleidsregel uit de 
volgende elementen: 
• voorkomen of verminderen geluidsbelasting ter bevordering van woon- en leefklimaat 
• ruimte houden voor het doorontwikkelen van de gemeente Emmen 

• inzet op advisering (preventieve aanpak) 
• zorgvuldige en transparante afwegingen in de besluitvorming 

In de beleidsregel wordt een aantal criteria benoemd en toegelicht, waarbij rekening 
gehouden wordt met bovenstaande overwegingen. Daarbij is aansluiting gezocht bij het op 
grond van de oude Wet geluidhinder geldende beleid -waarin de provincie het verzoek 
beoordeelde- omdat in de praktijk dat beleid in de meeste gevallen goed toepasbaar bleek 
binnen de gemeente Emmen. Deze lijn wordt ook door veel andere gemeenten gevolgd. 

Om flexibel in te kunnen spelen op de diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de 
gemeente Emmen, is in het beleid aansluiting gezocht bij de maximale grenswaarden zoals 
die vanwege de Wet geluidhinder toelaatbaar worden geacht. 
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4. Beleidsregel 

Bij een procedure inzake het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan, danwel het 
volgen van een vrijstellingsprocedure in de procedure gericht op het verlenen van een 

bouwvergunning en bij aanleg of reconstructie van (spoor)wegen, zal in principe worden 
gestreefd naar de situatie waarin de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde niet 
overstijgt. 

Een hogere waarde tot de maximale grenswaarde, zoals benoemd in de Wet 

geluidhinder, kan alleen worden toegekend indien: 

1. de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de 
geluidsbelasting aan de geluidsbron of in de overdrachtssfeer onvoldoende 
doeltreffend zijn, danwel; 

2. de toepassing van hiervoor genoemde maatregelen overwegende bezwaren 
ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard en; 

3. in nieuwe situaties gestreefd wordt naar ten minste een geluidluwe gevel, 
geluidluw betekent: een gevel waarop aan de voorkeursgrenswaarde wordt 

voldaan. 

De ontheffingscriteria (genummerd 1 tim 8 zie ook de toelichting in de bijlage) zijn: 

Nadere omschrijving bij het begrip woning in onderstaande ontheffingscriteria. Waar 
woningen staat vermeld wordt ook bedoeld andere geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen overeenkomstig de Wet geluidhinder. 

Wegverkeerslawaai: 

Als gevolg van een aanwezige weg: 
a. voor nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die 

1. verspreid gesitueerd worden, of 
2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 
3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 
4. bestaande bebouwing vervangen. 

b. voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die 

2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 
3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 
4. bestaande bebouwing vervangen of 
5. een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere 

woningen -in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de 
afschermende functie wordt toegekend- of voor andere geluidsgevoelige 
gebouwen of geluidsgevoelige terreinen, of 

6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden, of 
9. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing 

worden opgenomen. 

Als gevolg van de aanleg van een nieuwe of reconstructie van een bestaande weg: 
c. voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen, 

7. voor zover die weg een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal 

vervullen, danwel een verkeersverzamelfunctie zal vervullen. 
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Spoorweglawaai: 

Als gevolg van een aanwezige spoorweg: 

Voor niet geprojecteerde woningen, die 

1. verspreid gesitueerd worden buiten de bebouwde kom, of 

2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 

3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 

4. bestaande bebouwing vervangen of 

5. een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere 

woningen -in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de 

afschermende functie wordt toegekend- of voor andere geluidsgevoelige 

gebouwen of geluidsgevoelige terreinen of 

6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden of 

9. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing 

worden opgenomen. 

Als gevolg van de aanleg van een nieuwe spoorweg of reconstructie van een bestaande 

spoorweg: 

voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen, 

7. voor zover die spoorweg een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal 

vervullen. 

Industrielawaai: 

Als gevolg van een bestaand gezoneerd industrieterrein: 

Voor niet geprojecteerde woningen, die 

1. verspreid gesitueerd worden buiten de bebouwde kom, of 

2. grond- of bedrijfsgebonden zijn, of 

3. een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 

4. bestaande bebouwing vervangen, of 

6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden, of 

9. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing 

worden opgenomen. 

Als gevolg van de wijziging van een bestaand gezoneerd industrieterrein of realisatie van 

een nieuw gezoneerd industrieterrein: 

Voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde en aanwezige woningen, die 

8. vanwege het industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen ten minste 

één uitwendige scheidingsconstructie hebben lager dan of gelijk aan de 

voorkeursgrenswaarde, tenzij overwegingen van stedenbouw, 

volkshuisvesting of economie zich daartegen verzetten. 
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Voor de concrete waarden, de technische voorschriften en de eisen die gesteld worden aan 

de uitvoering, wordt verwezen naar de Wet geluidhinder en bijbehorende besluiten. 

De ontheffingscriteria worden toegelicht in bijlage 1. 

De beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen in de 

vergadering van 2 5 5 EP. 2007 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

c. Bijl 
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Bijlage 1: Toelichting op de ontheffingscriteria hogere waarde procedure 

1. Woningen zijn of worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom; 

Bijvoorbeeld woningen die buiten woonkernen liggen. 

2. Er is sprake van grond- of bedrijfsgebondenheid van woningen; 

Bijvoorbeeld boerderijen, bedrijfs-en portierswoningen, alsmede zogenaamde 

aanleunwoningen behorende tot een zorg- of seniorencentrum. 

3. De woningen vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op; 

Bijvoorbeeld woningen die een gevelrij sluitend maken of ter verdichting van 

bebouwing ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur. 

4. De woningen vervangen bestaande bebouwing; 

Bijvoorbeeld woningen die onder een overgangsregeling van een 

bestemmingsplan vallen of woningen waarbij sprake is van wijzigingen in het 

gebruik of de bestemming door verbouwing of volledige nieuwbouw. 

5. De woningen vervullen een doelmatige akoestische afschermende functie 

voor andere woningen; 

Hierbij zijn zowel woningen bedoeld die de geluidsbelasting van andere 

"nieuwe" woningen beperken, als woningen die bestaande woningen gaan 

afschermen. 

6. De woningen worden gesitueerd in de omgeving van een spoorstation of 

halte; 

Bijvoorbeeld in het kader van het streven naar het benutten van 

bouwmogelijkheden rondom het station in de vorm van hoge 

woningdichtheden en de mogelijkheid van wijziging van functies. 

7. Aanleg of aanpassing van wegen, die een noodzakelijke verkeers- en 

vervoersfunctie, danwel een verkeersverzamelingfunctie vervullen; 

Dit moet aangetoond worden met recente gegevens, bijvoorbeeld aan de hand 

van Structuurschema Verkeer en Vervoer, Meerjarenplan Personenvervoer, 

tracé nota van een rijks-, provinciale- of gemeentelijke weg. een streek- of 

structuurplan, (toelichting) bij een bestemmingsplan, verkeers- en 

vervoersplan of een verkeerscirculatieplan. Bij een spoorweg wordt hiermee 

ook bedoeld de veiligheidsaspecten van het spoorwegpersoneel werkzaam 

aan of langs de spoorbaan. 

8. Woningen die vanwege wijzigingen van een bestaand of realisatie van een 

nieuw industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen ten minste één 

uitwendige scheidingsconstructie hebben lager dan of gelijk aan de 

voorkeursgrenswaarde, tenzij overwegingen van stedenbouw, 

volkshuisvesting of economie zich daartegen verzetten. 

In principe wordt gestreefd, dat woningen één gevel hebben, die aan de 

wettelijke voorkeursgrenswaarde voldoet. Bij bestaande woningen, waarvan 

de ligging en indeling dus niet meer te beïnvloeden is, kan bijvoorbeeld het 

economische belang zich daartegen verzetten. 

9. De woningen worden opgenomen in een structuur- of bestemmingsplan 

gericht op stads- of dorpsvernieuwing. 

Veelalom vernieuwing van wijken mogelijk te maken. 
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Ontwerpbesluit besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai  
Wet geluidhinder  
Woningen  Scholtenskanaal OZ Klazienaveen-Noord 
Zaak 127082-2019/Z2019-00004586 
 
Onderwerp 
Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Emmen inzake de vaststelling van 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 e.v. 
van de Wet geluidhinder. 
 
Aanleiding 
Ten behoeve van een bestemmingsprocedure vanwege bouwmogelijkheden voor 25 nieuwe  woningen 
aan het Scholtenskanaal OZ in Klazienaveen-Noord is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.  Het betreft het ‘Akoestisch onderzoek bouwplan woningen aan de Scholtenskanaal OZ te Klazienaveen-Noord’ door Buijvoets bouw-en geluidsadvisering met werknummer 18.075 van 31 mei 2018.  
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het project niet geheel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van  
48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. In het plan is sprake van woningen zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder. De geplande woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van het 
Scholtenskanaal OZ in Klazienaveen-Noord. Om het gewenste plan vanuit de Wet geluidhinder mogelijk te 
maken zijn hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ten gevolge van het Scholtenskanaal OZ nodig van 
49 dB en van 53 dB.  
 
Procedure 
Algemeen 
De Uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd bij de totstandkoming van onderhavig besluit.  
Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van onderhavig besluit liggen gelijktijdig 
gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens die termijn wordt gelegenheid geboden tot het indienen van 
mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen. 
 
Kadastrale gegevens en Kadastrale registratie 
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Emmen, EMNOO sectie AE nummers  2170, 2171 en 587.  
De locatie is aangegeven op het kadastrale overzichtkaartje behorende bij dit besluit.  
Na het onherroepelijk worden van onderhavig besluit dient de vastgestelde hogere grenswaarde 
ingeschreven te worden in de openbare registers als bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
 
Toetsingskader 
Deze besluitvorming is getoetst aan de Wet geluidhinder en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. 
Tevens heeft toetsing plaatsgevonden aan de Beleidsregel beoordeling hogere waarde Wet geluidhinder 
gemeente Emmen zoals vastgesteld bij besluit van 25 september 2007 door ons college en bekend 
gemaakt in de Zuidenvelder op 4 december 2007. 
Deze beleidsregel geeft randvoorwaarden aan voor het toestaan van een hogere geluidsbelasting op de 
gevels van geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Algemeen 
Het plan voorziet in 5 vrijstaande woningen en 20 kavels bestemd voor woningbouw aan het 
Scholtenskanaal OZ  in Klazienaveen-Noord. 
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Overwegingen wegverkeerslawaai 
Wet geluidhinder ontheffingsgronden 
Vanwege de ligging binnen de geluidszone van het Scholtenskanaal OZ wordt niet geheel voldaan aan de 
wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een deel van het plan ligt binnen de bebouwde kom en een 
deel ligt er buiten. Het plan heeft in totaal betrekking op 25 bouwmogelijkheden. Voor de 
overzichtelijkheid van de besluitvorming hebben wij de woningen genummerd. In de bijlage overzicht 
situatie met nummering is de nummering zoals die gebruikt wordt in dit besluit weergegeven. 
Voor 5 woningen (nummers 21 t/m 25) binnen de bebouwde kom bedraagt de geluidsbelasting ten 
hoogste 53 dB ten gevolge van het verkeer op het Scholtenskanaal OZ. Voor 8 woningen (nummers 3, 5, 6, 
8, 10, 13, 15 en 17) buiten de bebouwde kom bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 49 dB ten gevolge 
van het verkeer op het Scholtenskanaal OZ.  
De overige 12 woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

De Wet geluidhinder geeft ons college de bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere grenswaarde 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Indien het toepassen van maatregelen gericht op het 
terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend is, of vanuit stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard ongewenst is, kan een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld.  
In onderhavige situatie is het nemen van maatregelen aan de bron zoals het reduceren van de 
verkeersintensiteiten, het toepassen van een stiller wegdek of het verlagen van de snelheid geen optie. Het 
treffen van maatregelen in de overdrachtssfeer zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een scherm is ook 
geen optie.  
 
Beleidsregel beoordeling hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Emmen ontheffingscriteria 
De beoordeling inzake de hogere grenswaarde is getoetst aan de ontheffingscriteria behorende bij de 
Beleidsregel. Er is sprake van het opvullen van een open plaats tussen de aanwezige bebouwing waardoor 
het mogelijk is een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vast te stellen.  
In de beleidsregel is tevens aangegeven dat wij in nieuwe situaties streven naar ten minste een geluidluwe 
gevel. Een geluidluwe gevel is een gevel waarop aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van 
wegverkeerslawaai lawaai wordt voldaan. In onderhavige situatie wordt voldaan aan ons beleidstreven 
wat geluidluwe gevels betreft.  
 
Conclusie 
Om het plan vanuit de Wet geluidhinder mogelijk te maken, zijn hogere grenswaarden ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van het Scholtenskanaal OZ in Klazienaveen-Noord nodig van 49 dB voor 8 woningen 
en van 53 dB voor 5 woningen. 
 
Beslissing 
Gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder, de Algemene wet bestuursrecht en de beleidsregel 
Beoordeling hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Emmen: 

b e s l u i t : 

1. Een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai van het Scholtenskanaal OZ in 

Klazienaveen-Noord vaststellen van 53 dB voor de woningen met nummers 21 t/m 25 en van 49 

dB voor de woningen met nummers  3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 en 17 zoals aangegeven op de bijlage 

overzicht situatie met nummering  betreffende de nieuwe woonlocatie gelegen aan het 

Scholtenskanaal OZ in Klazienaveen-Noord, kadastraal bekend gemeente Emmen, EMNOO sectie 

AE nummers  2170, 2171 en 587; 

2. De vastgestelde hogere grenswaarde inschrijven in de openbare registers. 
 
Emmen, 
Burgemeester en wethouders van Emmen, 
namens dezen, 
 
F. Quené, Teamleider Vergunningen RUD Drenthe 

(Dit document betreft nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend.) 
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Bijlage overzicht situatie met nummering  
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Bijlage kadastraal overzicht locatie te realiseren woningen aan het 
Scholtenskanaal OZ in Klazienaveen- Noord. Opgedeeld  in zuidelijk deel : 
Kadastraal bekend  EMNOO sectie AE nummers 2171 en 587 en noordelijk deel: 
Kadastraal bekend  EMNOO sectie AE nummer 2170. 
 
Zuidelijk deel: Sectie AE nummer 2171 

 
 
 
Noordelijk deel: Sectie AE nummer 587  

 
 
Noordelijk deel: Sectie AE nummer 2170 
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watertoets 9 mei 2018                         dossiercode 20180509-33-17842 

waterschap 15 juni 2018                      kenmerk IN18-Z10510 

 

 

 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Klazienaveen-Noord, 

Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) door gebruik te maken van de digitale watertoets 

(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure 

van de watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een 

maatwerk wateradvies moet maken. Vooralsnog ontvangt u van ons een voorlopige standaard 

uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan nader uitgewerkt worden. U ontvangt 

binnen 6 weken het de definitieve uitgangspuntennotitie voor dit plan. 

 

PLAN: Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  

Als onderdeel van het landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen -Noord is oorspronkelijk een zone 

ontworpen met buitenplaatsen. Exclusieve woningen op ruime kavels. Het vigerend kader voor de 

gronden is het uitwerkingsplan Landgoed Scholtenszathe d.d. 29-06-2004. Het is een gedeeltelijke 

uitwerking van het moederplan dat dateert van 19 oktober 1999. De buitenplaats zone is gelegen 

tussen het Scholtenskanaal en de Catovaart tussen Klazienaveen en Klazienaveen-Noord. Het plan 

van de buitenplaatszone is al meer dan 14 jaar in ontwikkeling maar heeft nog niet geleid tot 

woningbouw. Wel zijn er bospartijen op het gebied aangelegd. Het plan Droomkavels is een 

herziening van de buitenplaatszone. In de open ruimtes tussen de inmiddels forse bospartijen is een 

nieuw vereenvoudigd plan ontworpen. Het heeft 30% minder woningen en er is met zorg omgegaan 

met de bestaande ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke waarden. Het voorliggende bestemmingsplan 

voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling. 

 

Oppervlakte plangebied: 254.797 m2 (ca. 25,5 ha) 

Toename verharding in plangebied: nee, geen toename ten opzichte van geldende planologische 

regime. Het nu geldende uitwerkingsplan voorzag al in de mogelijkheid voor woonbebouwing. Het 

aantal woonerven is nu verminderd. Totaal 25 woonerven * ca. 400 m2 = 10.000 m2  

 
  



Compensatie toename verharding 

 

Door toename verhard oppervlak (dakoppervlak) met 10.000 m2, dient dit gecompenseerd te worden 

in een totale vereiste berging in het gebied van ca. 750 m3 (klimaatscenario 1:100+13%). Per woonerf 

zal dit neerkomen op 30 m3 bij ieder woonerf aan compenserende berging (ruimte voor water). 

Door een vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld door aanleg van een laagte 

(wadi) in het maaiveld, waarop het hemelwater van de daken en eventueel verharding van het erf op 

kan worden opgevangen. Van uit deze wadi zal dan bij een hoger peil deze gaan overlopen naar het 

oppervlaktewater. Hiermee ontstaan een natuurlijk berging en inpassing in het beoogde landschap en 

een vertraagde afvoer. Van de ontsluitingspaden wordt uitgegaan dat deze geen afvoer krijgen op het 

watersysteem en ter plaatse infiltreren in de bodem. Semi-verharding zou daarbij het infiltrerende 

vermogen van de paden verbeteren. 

    

   

 

 
 

 

 

 
  



Bestaande waterhuishouding 

 

            
Noordelijk gedeelte           Zuidelijke gedeelte 
Zomerpeil 12,90 mNAP         Zomerpeil 13,40 mNAP 
Winterpeil 12,40 mNAP         Winterpeil 13,20 mNAP 
Afwatering naar oosten          Afwatering naar het westen via dwarskanaal  
op de schouwsloot (Catovaart).        naar het peil Scholtenskanaal. 
 
In het noordelijk gedeelte ligt een schouwsloot met een afvoer richting het oosten op de 
hoofdwatergang. Deze schouwsloot ontvangt het hemelwater afkomstig van de sloot langs het 
fietspad. Bij de herinrichting van het plangebied dient hiermee rekening te worden gehouden. 
 
Achter de woningen van de Willem Albertsvaart ligt eveneens een schouwsloot. Ook de ontwatering 
en afvoer van deze percelen dient in stand te blijven via deze schouwsloot die uitkomt op de 
Catovaart. 
 
Voor het beheer en onderhoud van de Catovaart (hoofdwatergang), in het zuidelijk gedeelte dient aan 
de westzijde van de Catovaart een obstakelvrije zone (conform de Keur) van 5 meter vrij te blijven. 
Dat is eveneens van toepassing op het verbindingskanaal tussen de Catovaart en het 
Scholtenskanaal, waar aan de noord en zuidzijde een obstakelvrije zone van 5 meter in acht 
gehouden moet worden. 
Het verlengde van de Catovaart (naar het noorden) is een schouwsloot en in eigendom, beheer en 
onderhoud bij het Landgoed Scholtenszathe.   



Veendiktekaart 2014 (in cm) 

 

           
Noordelijk gedeelte           Zuidelijk gedeelte     
 
Het aanwezige veen ligt voornamelijk direct onder de bouwvoor/zanddek en boven het gemiddeld 
laagste grondwater (GLG). Hierdoor komt het veen in aanraking met zuurstof en zal het veen blijvend 
oxideren, met als bodemdaling tot gevolg.  
Begin 2018 heeft het waterschap Hunze en Aa´s het initiatief genomen alle gebieden met de 
verwachting van dikkere pakketten aan veen, opnieuw te karteren in een raster van 300x300 meter. 
Hierover zijn de eigenaren van de gronden schriftelijk geinformeerd met het verzoek medewerking te 
verlenen aan dit in kaart brengen van de nog aanwezige veenlagen. De eigenaar van deze gronden 
heeft hieraan geen medewerking willen verlenen en daarmee zijn deze gronden niet opnieuw in kaart 
gebracht. Deze veendiktekaart is een aanname geweest in 2014, met bestaande informatie en 
verwerking van de verwachte veenoxidatie van 1 – 2 cm/jaar aan bodemdaling. De nu bekende 
veendiktekaart geeft aan dat het veen nog tot 80 cm dikte lagen in de directe ondergrond aanwezig 
kan zijn en daarmee op deze locaties tot in lengte van jaren zal blijven oxideren en het maaiveld mee 
zal dalen. De drooglegging zal op termijn ook minder worden. Dit zal op lange termijn ook geen 
aanleiding geven tot het instellen van lagere waterpeilen. De gebouwen (woningen) dienen op een 
vloerpeil te worden aangelegd die rekening houdt met de huidige drooglegging en ontwateringsdiepte. 
De gebouwen zullen worden gefundeerd op het onderliggende zand en niet gaan zakken, maar de 
paden en erfverhardingen zal mee blijven dalen met de doorgaande veenoxidatie.  
 
 
  



Drooglegging 
 

       
Noordelijk gedeelte           Zuidelijk gedeelte  
 
De drooglegging voor gebouwen (stedelijk gebied) voldoet bij een norm van 1,20 m-mv. 
Ter plaatse van de bestaande bebouwing aan het Scholtenskanaal en Willem Albertsvaart voldoen de 
erven aan deze norm (rood-oranje). Alle gronden met de kleurindicaties die van licht groen naar blauw 
gaan, voldoen niet aan de droogleggingsnorm   
 
 
  



Ontwateringsdiepte (gemiddeld hoogste grondwaterstanden/GHG) in m-mv 

 

        
Noordelijk gedeelte       Zuidelijk gedeelte  
 
Voor gebouwen wordt een ontwateringsdiepte aangehouden van minimaal 0,70 m-mv. Met de eerder 
aangehaalde bodemdaling door veenoxidatie, zal de ontwateringsdiepte op termijn steeds minder 
gaan voldoen en zullen de groenvoorzieningen en erven natter worden door grondwaterstanden die 
steeds dichter op het maaiveld komen.    
 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

M.F.J. ter Horst 

Ad Fontem Ruimtelijk Advies 

Hoofdstraat 43 

7625 PB Zenderen 

0742557022 

m.terhorst@ad-fontem.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gemeente Emmen: 

B. Bruins 

0591-685302 

b.bruins@emmen.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterschap Hunze en Aa's 

Wilfried Heijnen 

(0598) 69 3402 

w.heijnen@hunzeenaas.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  



Geachte M.F.J. ter Horst, 

 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien 

worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere 

zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer naar zee minder 

eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied 

hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te 

houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er 

moet voldoende water zijn ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient 

voldoende veilig te zijn. 

 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden 

afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces 

van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces 

van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's 

beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap 

Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en 

om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de waterparagraaf dienen de keuzes in 

ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden 

beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die 

betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een 

ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de huidige- als 

toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 

thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & 

riolering, grondwater& ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting 

watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling. 

 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. 

Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. 

Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in de watertoets 

wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de 

regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen 

buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema wateroverlast 

 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar 

ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de 

inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals klimaatverandering, 

zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe 

van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn 

landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat 

hierbij om wateroverlast, die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale 



neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van 

het maaiveld overschrijdt. 

 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 

akkerbouw 1 procent 1/25 

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 

glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 

bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 

2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van 

het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T is 10 (inclusief 13 

procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 

meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 13 procent klimaatverandering) is dat 

afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied 

mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt 

waarop een lagere norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het 

bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van 

water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet 

resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit 

houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde waterafvoer, te 

compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten ervoor zorgen 

dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen. 

 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te 

compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis 

van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij maatgevende afvoer, 

maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt 

worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen 

moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt 

overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 

waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van het 

waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging. 

 

Vragen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 

1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja geantwoord. 

Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm ligt van de 

keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  



 

 

 

Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. Met 

hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het stedelijk 

gebied? is geantwoord: nee, geen toename ten opzichte van geldende planologische regime. Het nu 

geldende uitwerkingsplan voorzag al in de mogelijkheid voor woonbebouwing. Het aantal woonerven 

is nu verminderd. Totaal 25 woonerven * ca. 400 m2 = 10.000 m2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema afvalwater & riolering 

 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of 

meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 

meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 

site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 

kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk gebied 

wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via het gemengde 

stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het 

oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het 

hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een 

vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, 

transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren 

in een versnelde afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 

voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

 

Verontreiniging voorkomen 

De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het 

hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits 

voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte maatregelen komt 

hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft 

het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de 

beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen 

aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de 

bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood 

gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam 

bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op 

publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene 

Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee 

kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of 



beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied" gaat hierop in. Als 

de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen om contact met 

hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode 

voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 

 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien 

met stoffen; 

 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken; 

 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te 

beperken of te voorkomen; 

 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik 

middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod 

raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de 

kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen 

de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam of de functies van het 

gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke 

functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

 

Kwetsbaar water 

Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 

afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 

 met de functie drinkwater; 

 met de functie natuur(waarde); 

 met de functie viswater; 

 in een ecologisch gevoelig gebied; 

 met een geringe doorstroming. 

 

Landelijk beleid 

Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 

oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese en 

landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van 

waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het 

hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het 

hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een 

oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen 

buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels 

naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden 

aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het 

Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat rechtstreeks 

afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het 

plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het 

Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

 



Vragen:  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt 

invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: rondom de erven in het 

gebied is voldoende ruimte voor infiltratie en met eventueel een vertraagde afvoer naar de omliggende 

waterlopen 

 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 

Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke alternatieven toegepast? is 

geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 

Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van hemelwater te voorkomen 

en/of te beperken? is geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is geantwoord: 

 via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema grondwater & ontwatering 

 

Taken en verantwoordelijkheid 

Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 

gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet 

aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of 

particulier). 

Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn 

en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. 

Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of 

hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd worden op vuilwaterriolering). 

Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit 

toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

 

Grondwater ordenend 

Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de 

locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat 

wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere 

gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er 

daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het 

plangebied te voorkomen. 

 

Wateroverlast 

Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water 

in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van 

grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan problemen geven wanneer er sprake is van 

houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld 



laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de 

aanwezigheid van oude bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de 

ontwateringsdiepte snel en drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus 

maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 

grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden 

wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen 

met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste 

grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

 

Normen 

Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 

ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve 

maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende 

ontwateringsadviezen. 

 

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 

 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 

 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 

 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet 

verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as 

van de weg; 

 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 

 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch 

ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand 

zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en draindiepten. Als de gewenste 

grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat 

aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de 

omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een 

aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken 

naar van nature geschikte locaties of aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en 

woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar 

een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

 

Vragen:  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht toe 

waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is 

geantwoord: n.v.t. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 

Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter minus 

het maaiveld nodig. In het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) is 

de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm 

gewenst is. Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal 



resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de drooglegging en ontwatering is gewenst. 

De inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden op 

dit nadere onderzoek. 

 

Infiltratie 

In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 

grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en bieden 

mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van ondiepe slecht 

doorlatende lagen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand 

voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied 

peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden vastgelegd. Een wijziging van 

een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag 

resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging 

opgetreden wijziging in de grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een 

peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste 

grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het 

bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt. Voor bebouwd gebied 

hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil 

(= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij 

het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. 

Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% 

klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is in 

dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 

stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan 

het bebouwd gebied. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema inrichting watersysteem 

 

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt 

bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het 

hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van water in eigendom, 

beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 

Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in 

eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het 

waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van oppervlaktewater af. 

Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel 

vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten verbiedt. Het is 

onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het 

dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel 

Dempingen. 



De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht 

of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

 

Vragen:  

---------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de 

chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden 

met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: afvalwater wordt gescheiden op 

kwaliteit. Hemelwater wordt apart gehouden. 

 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 

 dempen watergang: 

 aanbrengen dam: 

 kabels en leidingen in en langs watergangen: 

 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 

 aanbrengen beschoeiing of damwand: 

 aanbrengen vlonders/steigers: 

 aanbrengen brug: 

 beplanting langs watergang: 

 inrichten natuurvriendelijke oevers: 

 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker 

planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk water, moet de inrichting 

van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In 

de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

Geraakte kaarten in plangebied voor thema watersysteem: 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Hoofdwatergang 

Binnen het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) zijn 

hoofdwatergangen van het waterschap gelegen. Aan weerszijden van alle hoofdwatergangen ligt een 

beschermingszone van 5 meter breed. Deze beschermingszone is ter bescherming van de 

hoofdwatergang. Deze beschermingszone moet worden gerekend vanaf de insteek. De 

beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels. Obstakels kunnen 

bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde paden. Binnen deze 

beschermingszone is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een watervergunning nodig. In 

de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

Schouwsloot 

Binnen het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) zijn 

schouwsloten gelegen. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap maar 

wel een belangrijke functie vervullen voor de ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie goed te laten 

vervullen is het van belang dat een schouwsloot schoon is. De eigenaren van de schouwsloot zijn 

verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, het waterschap ziet hier op toe. Schouwsloten 



mogen niet zonder toestemming van het waterschap gedempt worden, ook het profiel van een 

schouwsloot mag niet zonder toestemming gewijzigd worden. In de beleidsregel dempingen is 

aangegeven onder welke voorwaarden demping mogelijk is. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema inrichting natuur en ecologie 

 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van 

groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom 

mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg en de opeenhoping 

van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met doorspoelmogelijkheden en 

moeten stilstaand water in watergangen voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten 

zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met 

geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het ecologisch functioneren van 

het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied 

voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de 

natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te 

voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde 

onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document. 

 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te 

blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. In de 

waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt met de 

gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere uitleg. 

De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Advies drooglegging en ontwatering nieuwbouw 
Klazienaveen-Noord  

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Voor het mogelijk maken van woningbouw in Klazienaveen-Noord is het nodig om een (partiële) 

herziening van het bestemmingsplan door te voeren. Als onderdeel van de herziening van het 

bestemmingsplan moet een Watertoets worden doorlopen bij het waterschap Hunze en Aa’s. 

De eerste stap van de Watertoets is het aanmelden van het project bij het waterschap. Dat is 

gedaan en Ad Fontem Ruimtelijk Advies heeft een reactie ontvangen van het waterschap (zie 

bijlage 1). 

 

In haar reactie geeft het waterschap aan dat zowel de drooglegging als de ontwateringsdiepte niet 

voldoen aan de normen die worden gehanteerd. Dit vraagt om een nadere uitwerking. Bureau Ad 

Fontem Ruimtelijk Advies heeft Tauw gevraagd om hierin te ondersteunen. Tauw heeft 

voorliggende notitie opgesteld om dieper in te gaan op deze aandachtspunten en om aan te 

geven welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn. 

 

Het doel van dit advies is om aan te geven wat, vanuit het onderdeel water, de optimale/gewenste 

bandbreedte aan maatregelen is om woningen te kunnen realiseren. Daarbij wordt geredeneerd 

vanuit een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem. Dit advies kan als vertrekpunt dienen 

voor het opstellen van de waterparagraaf in het bestemmingsplan.  

2 Onderzoek watersysteem 

2.1 Watersysteem 

Het grond- en oppervlaktewatersysteem van het plangebied is in hoofdlijnen beschreven in 

Uitgangspunten Notitie Watertoets – wateradvies door het waterschap (dossiercode 20180509-33-

17842, kenmerk IN18-Z10510, d.d. 15 juni 2018, zie bijlage 1). De notitie is opgenomen in de 

bijlage.  

 

De drooglegging en ontwatering zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.  

Het watersysteem is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Watersysteem (voorgenomen plan op de achtergrond) 

 

 

2.1.1 Drooglegging 

Het waterschap stelt de volgende droogleggingsnormen: “Voor bebouwd gebied voor het 

straatpeil een droogleggingsnorm van 1,0 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane 

grond) een norm van 1,3 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.” In de 

regel wordt een norm van 1,2 meter aangehouden bij gebouwen (vloerpeil ligt vaak iets boven de 

directe omgeving). 

 

De drooglegging in het gebied is circa 0,9 meter of meer. De ruimtelijke verdeling per 

droogleggingsklasse en de bijbehorende oppervlakten zijn weergegeven in respectievelijk figuur 2 

en tabel 1. 
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Figuur 2 Drooglegging per klasse (voorgenomen plan op de achtergrond) 

 

 

Tabel 1 Oppervlak en typering per droogleggingsklasse 

Droogleggingsklasse Typering Oppervlak [ha] 

0 – 1,0 meter  1,4 

1,0 – 1,2 meter Voldoende voor straatpeil 3,0 

> 1,2 meter Voldoende voor gebouwen  24,0 

Totaal  28,4 

 

De drooglegging voldoet in ongeveer 15 % van het gebied niet aan de norm voor gebouwen. 

Dit aandeel ligt in het midden van het plangebied (zie figuur 2).  

 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) uit 2009 is gebruikt als referentie. Tussen de 

referentiesituatie en de huidige situatie is zeer waarschijnlijk maaivelddaling opgetreden als 

gevolg van veenoxidatie. De verwachte maaivelddaling als gevolg van veenoxidatie bedraagt  

1 – 2 cm per jaar. Dit betekent dat in de huidige situatie de drooglegging (theoretisch) 1 à 2 

decimeter minder is dan aangegeven (in bovenstaande figuur) en dat er een verschuiving van de 

oppervlakten per droogleggingsklasse is (in bovenstaande tabel). Door het (theoretische) verschil 

tussen de referentiesituatie en de huidige situatie kan het genoemde percentage in werkelijkheid 

daardoor dus hoger liggen. 
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2.1.2 Ontwatering 

Het waterschap adviseert de volgende ontwateringsdiepten: 

 

 

 

Met behulp van het grondwatermodel MIPWA zijn door het waterschap de 

grondwaterkarakteristieken bepaald, waaronder de GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand). 

De karakteristieken uit het model geven een indicatie. Lokaal grondwateronderzoek is nodig om 

deze karakteristieken verder te staven aan de praktijk.  

 

De ontwateringsdiepte in het gebied (ten opzichte van de GHG) bedraagt circa 0,3 meter of meer. 

De ruimtelijke verdeling per ontwatersdiepteklasse en de bijbehorende oppervlakten zijn 

weergegeven in respectievelijk onderstaande figuur en tabel 2. 

 

Figuur 3 Ontwateringsdiepte per klasse (voorgenomen plan op de achtergrond) 
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Tabel 2 Oppervlak en typering per ontwateringsdiepte-klasse 

Ontwateringsdiepte-klasse Typering Oppervlak 

< 0,3 meter  0,4 

0,3 – 0,5 meter Woning zonder kruipruimte*; weg 

op polystyreen-hardschuim 

4,8 

0,5 – 0,7 meter Tuin/plantsoen 10,9 

0,7 – 1,0 meter Woning met kruipruimte* en 

secundaire wegen 

7,9 

> 1,0 meter Primaire wegen 4,6 

Totaal  28,6 

* vloerpeil vaak één of meerdere decimeters hoger dan maaiveld; in dat geval zal ook een mindere 

ontwatersdiepteklasse kunnen volstaan 

 

De ontwatering voldoet in ongeveer 55 % van het gebied niet aan de norm voor woningen met 

kruipruimten. Dit aandeel ligt verspreid over het plangebied. Ook in deze analyse is het AHN2 

(2009) gebruikt als referentiehoogte (zie paragraaf 2.1.1). Door het (theoretische) verschil tussen 

de referentiesituatie en de huidige situatie kan het genoemde percentage in werkelijkheid hoger 

liggen. 

 

2.2 Veen 

Binnen het plangebied is veen aanwezig in de ondiepe ondergrond. De exacte dikte en locatie is 

tot op heden niet vastgesteld. De veendiktekaart geeft indicatief aan dat er nog een veenpakket 

van 80 cm veen aanwezig kan zijn. Twee boringen binnen het plangebied uit 2010, die zijn 

opgenomen in het DINO-loket van TNO, bevestigen dat er in meer of mindere mate veen 

aanwezig is (figuur 4). 
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Figuur 4 Boorlocaties en profielen uit het DINO-loket van  

 

  

Zoals het waterschap heeft aangegeven heeft de aanwezigheid van veen boven de Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GLG) consequenties voor de maaiveldhoogte op termijn (door 

veenoxidatie daalt het maaiveld). De drooglegging en ontwateringsdiepte nemen hierdoor af over 

de tijd. Verdere ontwatering, waardoor dit proces in stand wordt gehouden of zelfs versterkt, is 

derhalve niet wenselijk. 

3 Oplossingsrichtingen 

Om het plangebied in te richten voor woningen en om daarbij binnen de normen en richtlijnen te 

blijven die het waterschap hanteert, zullen aanpassingen gedaan moeten worden aan de 

omstandigheden en/of aan het technisch ontwerp. Hiervoor is een aantal oplossingsrichtingen 

denkbaar. Deze oplossingsrichtingen hebben in meer of mindere mate een effect op het 

functioneren van het watersysteem.  

 

3.1 Verlagen grond- en oppervlaktewaterpeilen 

Vanuit het oogpunt duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer is het niet wenselijk om zonder 

meer grond- en oppervlaktewaterpeilen (lokaal) te verlagen. Het waterschap werkt hier dan ook 

niet (beleidsmatig) aan mee. Op deze locatie zeker niet, omdat er sprake is van veen, dat als 

gevolg van peildaling versneld zal verdwijnen.  

Veen 

Zand 

Zand 
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3.2 Grondverbetering en ophogen 

Andere oplossingen waaraan wordt gedacht zijn het verbeteren van de grond ter plaatse van de 

woningen en toegangswegen. Op circa 15 % van het terrein (op basis van de huidige beschikbare 

gegevens) zal verbetering echter niet voldoende zijn om de droogleggingsnorm te halen en zal er 

ook met enkele decimeters opgehoogd moeten worden (zie paragraaf 2.1.1).  

 

3.3 Aanpassen technisch ontwerp 

Ook kan worden gedacht aan het toepassen van andere bouwtechnieken (bijvoorbeeld 

kruipruimte loos bouwen of drijvende woningen), waarvoor minder tot minimale/geen 

ontwateringsdiepten noodzakelijk zijn. Hierbij blijft wel van kracht dat ook de directe omgeving van 

de woningen (tuinen en wegen) gebaad is bij een bepaalde ontwateringsdiepte (zie paragraaf 

2.1.2), waardoor alsnog grondverbetering/ophoging wenselijk blijft.  

 

3.4 Afweging 

De genoemde knelpunten zijn samen met een aantal mogelijke oplossingen weergegeven in een 

effectentabel (zie tabel 3). De tabel laat zien welk effect de aangegeven oplossing heeft op de 

woonfunctie en de omgeving, waarbij is uitgegaan van het principe duurzaam en 

toekomstbestendig waterbeheer. 

 

Tabel 3 Effecten oplossingen op omgeving/woonfunctie (- = negatief effect; 0 = geen/beperkt effect; + = 

positief effect) 

Knelpunt Oplossing    

 Verlagen 

oppervlaktewaterpeil 

Verlagen 

grondwaterpeil 

Grondverbetering 

en ophoging 

Aanpassen 

technisch ontwerp 

Drooglegging beperkt -/- n.v.t.* 0/+** 0/+** 

Ontwatering beperkt  -/- -/- 0/+** 0/+** 

Veen -/- -/- -/+*** 0/+** 

*  Drooglegging kan niet worden gewijzigd door aanpassingen aan grondwaterpeil 

**  Omgeving wijzigt beperkt of niet/woonfunctie verbeterd (wegen en tuinen vragen daarbij ook aandacht) 

*** Het afgegraven veen breekt alsnog versneld af/woonfunctie verbeterd 

4 Advies en vervolg 

Vanuit een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer is het advies om de ontwateringsdiepte 

en de drooglegging in het gebied zo beperkt mogelijk te houden, zodat het veen zoveel mogelijk 

geconserveerd blijft. Dit vraagt in eerste plaats om specifieke maatregelen in het technische 

ontwerp van de woningen en infrastructuur (bijvoorbeeld kruipruimte loos bouwen, drijvende 

woningen en wegen op schuim). Op de tweede plaats staat het verbeteren van de grond en 

ophogen ervan (met goed doorlatend zand).  
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Naast de drooglegging en de ontwateringsdiepte vragen ook andere, watergerelateerde zaken de 

aandacht in dit plangebied. Het gaat daarbij om de volgende, aanvullende, punten (zie ook bijlage 

1): 

• Compensatie waterberging door toename van verharding 

• Het voorkomen van verontreinigingen, door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van 

uitlogende materialen 

• Het dempen of aanpassen van bestaande watergangen is alleen mogelijk onder voorwaarden 

van het waterschap 

• Er dient aandacht te zijn voor de waterkwaliteit en ecologie 

 

Het waterschap vindt het zeer wenselijk dat de beoogde maatregelen zo concreet mogelijk 

worden neergezet in de waterparagraaf van het bestemmingsplan. Om een goede invulling aan de 

waterparagraaf te geven wordt daarom aanbevolen om eerst de projectontwikkelaar en de 

gemeente aan te laten geven hoe de invulling eruit komt te zien op basis van voorliggend advies. 

Vervolgens kan de paragraaf worden opgesteld. 

 

Om te komen tot een afgewogen keuze kan het wenselijk zijn om aanvullend onderzoek te doen 

naar de werkelijke maaiveldhoogte, bodemopbouw en de grondwaterhuishouding. Dit onderzoek 

kan ook worden uitgevoerd voorafgaand aan het uitwerken van de maatregelen.  

 

Het waterschap heeft in het concretiseren van de waterparagraaf een adviserende rol 

(wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen). De uitgewerkte waterparagraaf 

moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker Planvorming van het waterschap. 
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Bijlage 1 Advies Hunze en Aa’s 



 

watertoets 9 mei 2018                         dossiercode 20180509-33-17842 

waterschap 15 juni 2018                      kenmerk IN18-Z10510 

 

 

 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Klazienaveen-Noord, 

Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) door gebruik te maken van de digitale watertoets 

(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure 

van de watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een 

maatwerk wateradvies moet maken. Vooralsnog ontvangt u van ons een voorlopige standaard 

uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan nader uitgewerkt worden. U ontvangt 

binnen 6 weken het de definitieve uitgangspuntennotitie voor dit plan. 

 

PLAN: Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  

Als onderdeel van het landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen -Noord is oorspronkelijk een zone 

ontworpen met buitenplaatsen. Exclusieve woningen op ruime kavels. Het vigerend kader voor de 

gronden is het uitwerkingsplan Landgoed Scholtenszathe d.d. 29-06-2004. Het is een gedeeltelijke 

uitwerking van het moederplan dat dateert van 19 oktober 1999. De buitenplaats zone is gelegen 

tussen het Scholtenskanaal en de Catovaart tussen Klazienaveen en Klazienaveen-Noord. Het plan 

van de buitenplaatszone is al meer dan 14 jaar in ontwikkeling maar heeft nog niet geleid tot 

woningbouw. Wel zijn er bospartijen op het gebied aangelegd. Het plan Droomkavels is een 

herziening van de buitenplaatszone. In de open ruimtes tussen de inmiddels forse bospartijen is een 

nieuw vereenvoudigd plan ontworpen. Het heeft 30% minder woningen en er is met zorg omgegaan 

met de bestaande ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke waarden. Het voorliggende bestemmingsplan 

voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling. 

 

Oppervlakte plangebied: 254.797 m2 (ca. 25,5 ha) 

Toename verharding in plangebied: nee, geen toename ten opzichte van geldende planologische 

regime. Het nu geldende uitwerkingsplan voorzag al in de mogelijkheid voor woonbebouwing. Het 

aantal woonerven is nu verminderd. Totaal 25 woonerven * ca. 400 m2 = 10.000 m2  

 
  



Compensatie toename verharding 

 

Door toename verhard oppervlak (dakoppervlak) met 10.000 m2, dient dit gecompenseerd te worden 

in een totale vereiste berging in het gebied van ca. 750 m3 (klimaatscenario 1:100+13%). Per woonerf 

zal dit neerkomen op 30 m3 bij ieder woonerf aan compenserende berging (ruimte voor water). 

Door een vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld door aanleg van een laagte 

(wadi) in het maaiveld, waarop het hemelwater van de daken en eventueel verharding van het erf op 

kan worden opgevangen. Van uit deze wadi zal dan bij een hoger peil deze gaan overlopen naar het 

oppervlaktewater. Hiermee ontstaan een natuurlijk berging en inpassing in het beoogde landschap en 

een vertraagde afvoer. Van de ontsluitingspaden wordt uitgegaan dat deze geen afvoer krijgen op het 

watersysteem en ter plaatse infiltreren in de bodem. Semi-verharding zou daarbij het infiltrerende 

vermogen van de paden verbeteren. 

    

   

 

 
 

 

 

 
  



Bestaande waterhuishouding 

 

            
Noordelijk gedeelte           Zuidelijke gedeelte 
Zomerpeil 12,90 mNAP         Zomerpeil 13,40 mNAP 
Winterpeil 12,40 mNAP         Winterpeil 13,20 mNAP 
Afwatering naar oosten          Afwatering naar het westen via dwarskanaal  
op de schouwsloot (Catovaart).        naar het peil Scholtenskanaal. 
 
In het noordelijk gedeelte ligt een schouwsloot met een afvoer richting het oosten op de 
hoofdwatergang. Deze schouwsloot ontvangt het hemelwater afkomstig van de sloot langs het 
fietspad. Bij de herinrichting van het plangebied dient hiermee rekening te worden gehouden. 
 
Achter de woningen van de Willem Albertsvaart ligt eveneens een schouwsloot. Ook de ontwatering 
en afvoer van deze percelen dient in stand te blijven via deze schouwsloot die uitkomt op de 
Catovaart. 
 
Voor het beheer en onderhoud van de Catovaart (hoofdwatergang), in het zuidelijk gedeelte dient aan 
de westzijde van de Catovaart een obstakelvrije zone (conform de Keur) van 5 meter vrij te blijven. 
Dat is eveneens van toepassing op het verbindingskanaal tussen de Catovaart en het 
Scholtenskanaal, waar aan de noord en zuidzijde een obstakelvrije zone van 5 meter in acht 
gehouden moet worden. 
Het verlengde van de Catovaart (naar het noorden) is een schouwsloot en in eigendom, beheer en 
onderhoud bij het Landgoed Scholtenszathe.   



Veendiktekaart 2014 (in cm) 

 

           
Noordelijk gedeelte           Zuidelijk gedeelte     
 
Het aanwezige veen ligt voornamelijk direct onder de bouwvoor/zanddek en boven het gemiddeld 
laagste grondwater (GLG). Hierdoor komt het veen in aanraking met zuurstof en zal het veen blijvend 
oxideren, met als bodemdaling tot gevolg.  
Begin 2018 heeft het waterschap Hunze en Aa´s het initiatief genomen alle gebieden met de 
verwachting van dikkere pakketten aan veen, opnieuw te karteren in een raster van 300x300 meter. 
Hierover zijn de eigenaren van de gronden schriftelijk geinformeerd met het verzoek medewerking te 
verlenen aan dit in kaart brengen van de nog aanwezige veenlagen. De eigenaar van deze gronden 
heeft hieraan geen medewerking willen verlenen en daarmee zijn deze gronden niet opnieuw in kaart 
gebracht. Deze veendiktekaart is een aanname geweest in 2014, met bestaande informatie en 
verwerking van de verwachte veenoxidatie van 1 – 2 cm/jaar aan bodemdaling. De nu bekende 
veendiktekaart geeft aan dat het veen nog tot 80 cm dikte lagen in de directe ondergrond aanwezig 
kan zijn en daarmee op deze locaties tot in lengte van jaren zal blijven oxideren en het maaiveld mee 
zal dalen. De drooglegging zal op termijn ook minder worden. Dit zal op lange termijn ook geen 
aanleiding geven tot het instellen van lagere waterpeilen. De gebouwen (woningen) dienen op een 
vloerpeil te worden aangelegd die rekening houdt met de huidige drooglegging en ontwateringsdiepte. 
De gebouwen zullen worden gefundeerd op het onderliggende zand en niet gaan zakken, maar de 
paden en erfverhardingen zal mee blijven dalen met de doorgaande veenoxidatie.  
 
 
  



Drooglegging 
 

       
Noordelijk gedeelte           Zuidelijk gedeelte  
 
De drooglegging voor gebouwen (stedelijk gebied) voldoet bij een norm van 1,20 m-mv. 
Ter plaatse van de bestaande bebouwing aan het Scholtenskanaal en Willem Albertsvaart voldoen de 
erven aan deze norm (rood-oranje). Alle gronden met de kleurindicaties die van licht groen naar blauw 
gaan, voldoen niet aan de droogleggingsnorm   
 
 
  



Ontwateringsdiepte (gemiddeld hoogste grondwaterstanden/GHG) in m-mv 

 

        
Noordelijk gedeelte       Zuidelijk gedeelte  
 
Voor gebouwen wordt een ontwateringsdiepte aangehouden van minimaal 0,70 m-mv. Met de eerder 
aangehaalde bodemdaling door veenoxidatie, zal de ontwateringsdiepte op termijn steeds minder 
gaan voldoen en zullen de groenvoorzieningen en erven natter worden door grondwaterstanden die 
steeds dichter op het maaiveld komen.    
 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

M.F.J. ter Horst 

Ad Fontem Ruimtelijk Advies 

Hoofdstraat 43 

7625 PB Zenderen 

0742557022 
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------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gemeente Emmen: 

B. Bruins 

0591-685302 

b.bruins@emmen.nl  
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Waterschap Hunze en Aa's 

Wilfried Heijnen 

(0598) 69 3402 

w.heijnen@hunzeenaas.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  



Geachte M.F.J. ter Horst, 

 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien 

worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere 

zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer naar zee minder 

eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied 

hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te 

houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er 

moet voldoende water zijn ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient 

voldoende veilig te zijn. 

 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden 

afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces 

van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces 

van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's 

beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap 

Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en 

om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de waterparagraaf dienen de keuzes in 

ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden 

beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die 

betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een 

ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de huidige- als 

toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 

thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & 

riolering, grondwater& ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting 

watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling. 

 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. 

Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. 

Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in de watertoets 

wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de 

regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen 

buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema wateroverlast 

 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar 

ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de 

inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals klimaatverandering, 

zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe 

van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn 

landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat 

hierbij om wateroverlast, die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale 



neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van 

het maaiveld overschrijdt. 

 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 

akkerbouw 1 procent 1/25 

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 

glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 

bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 

2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van 

het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T is 10 (inclusief 13 

procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 

meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 13 procent klimaatverandering) is dat 

afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied 

mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt 

waarop een lagere norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het 

bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van 

water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet 

resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit 

houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde waterafvoer, te 

compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten ervoor zorgen 

dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen. 

 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te 

compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis 

van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij maatgevende afvoer, 

maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt 

worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen 

moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt 

overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 

waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van het 

waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging. 

 

Vragen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 

1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja geantwoord. 

Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm ligt van de 

keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  



 

 

 

Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. Met 

hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk of in het stedelijk 

gebied? is geantwoord: nee, geen toename ten opzichte van geldende planologische regime. Het nu 

geldende uitwerkingsplan voorzag al in de mogelijkheid voor woonbebouwing. Het aantal woonerven 

is nu verminderd. Totaal 25 woonerven * ca. 400 m2 = 10.000 m2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema afvalwater & riolering 

 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of 

meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 

meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 

site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 

kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk gebied 

wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via het gemengde 

stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het 

oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het 

hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een 

vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, 

transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren 

in een versnelde afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 

voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 

 

Verontreiniging voorkomen 

De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het 

hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits 

voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte maatregelen komt 

hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft 

het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de 

beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen 

aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de 

bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood 

gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam 

bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op 

publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene 

Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee 

kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of 



beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied" gaat hierop in. Als 

de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen om contact met 

hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode 

voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 

 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien 

met stoffen; 

 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken; 

 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te 

beperken of te voorkomen; 

 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik 

middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod 

raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de 

kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen 

de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam of de functies van het 

gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke 

functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

 

Kwetsbaar water 

Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 

afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 

 met de functie drinkwater; 

 met de functie natuur(waarde); 

 met de functie viswater; 

 in een ecologisch gevoelig gebied; 

 met een geringe doorstroming. 

 

Landelijk beleid 

Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 

oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese en 

landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van 

waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het 

hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het 

hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een 

oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen 

buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels 

naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden 

aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het 

Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat rechtstreeks 

afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het 

plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het 

Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

 



Vragen:  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt 

invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: rondom de erven in het 

gebied is voldoende ruimte voor infiltratie en met eventueel een vertraagde afvoer naar de omliggende 

waterlopen 

 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 

Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke alternatieven toegepast? is 

geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 

Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van hemelwater te voorkomen 

en/of te beperken? is geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is geantwoord: 

 via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema grondwater & ontwatering 

 

Taken en verantwoordelijkheid 

Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 

gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet 

aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of 

particulier). 

Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn 

en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. 

Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of 

hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd worden op vuilwaterriolering). 

Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit 

toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

 

Grondwater ordenend 

Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de 

locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat 

wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere 

gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er 

daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het 

plangebied te voorkomen. 

 

Wateroverlast 

Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water 

in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van 

grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan problemen geven wanneer er sprake is van 

houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld 



laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de 

aanwezigheid van oude bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de 

ontwateringsdiepte snel en drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus 

maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 

grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden 

wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen 

met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste 

grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

 

Normen 

Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 

ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve 

maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende 

ontwateringsadviezen. 

 

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 

 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 

 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 

 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet 

verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as 

van de weg; 

 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 

 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch 

ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand 

zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en draindiepten. Als de gewenste 

grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat 

aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de 

omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een 

aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken 

naar van nature geschikte locaties of aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en 

woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar 

een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

 

Vragen:  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht toe 

waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is 

geantwoord: n.v.t. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 

Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter minus 

het maaiveld nodig. In het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) is 

de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm 

gewenst is. Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal 



resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de drooglegging en ontwatering is gewenst. 

De inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden op 

dit nadere onderzoek. 

 

Infiltratie 

In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 

grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en bieden 

mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van ondiepe slecht 

doorlatende lagen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand 

voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied 

peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden vastgelegd. Een wijziging van 

een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag 

resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging 

opgetreden wijziging in de grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een 

peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste 

grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het 

bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt. Voor bebouwd gebied 

hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil 

(= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij 

het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. 

Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% 

klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is in 

dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 

stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan 

het bebouwd gebied. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema inrichting watersysteem 

 

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt 

bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het 

hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van water in eigendom, 

beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 

Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in 

eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het 

waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van oppervlaktewater af. 

Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel 

vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten verbiedt. Het is 

onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het 

dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel 

Dempingen. 



De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht 

of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

 

Vragen:  

---------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de 

chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: n.v.t. 

 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden 

met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: afvalwater wordt gescheiden op 

kwaliteit. Hemelwater wordt apart gehouden. 

 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 

 dempen watergang: 

 aanbrengen dam: 

 kabels en leidingen in en langs watergangen: 

 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 

 aanbrengen beschoeiing of damwand: 

 aanbrengen vlonders/steigers: 

 aanbrengen brug: 

 beplanting langs watergang: 

 inrichten natuurvriendelijke oevers: 

 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker 

planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk water, moet de inrichting 

van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In 

de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

Geraakte kaarten in plangebied voor thema watersysteem: 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Hoofdwatergang 

Binnen het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) zijn 

hoofdwatergangen van het waterschap gelegen. Aan weerszijden van alle hoofdwatergangen ligt een 

beschermingszone van 5 meter breed. Deze beschermingszone is ter bescherming van de 

hoofdwatergang. Deze beschermingszone moet worden gerekend vanaf de insteek. De 

beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels. Obstakels kunnen 

bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde paden. Binnen deze 

beschermingszone is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een watervergunning nodig. In 

de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

Schouwsloot 

Binnen het plangebied Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) zijn 

schouwsloten gelegen. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap maar 

wel een belangrijke functie vervullen voor de ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie goed te laten 

vervullen is het van belang dat een schouwsloot schoon is. De eigenaren van de schouwsloot zijn 

verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, het waterschap ziet hier op toe. Schouwsloten 



mogen niet zonder toestemming van het waterschap gedempt worden, ook het profiel van een 

schouwsloot mag niet zonder toestemming gewijzigd worden. In de beleidsregel dempingen is 

aangegeven onder welke voorwaarden demping mogelijk is. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thema inrichting natuur en ecologie 

 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van 

groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom 

mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg en de opeenhoping 

van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met doorspoelmogelijkheden en 

moeten stilstaand water in watergangen voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten 

zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met 

geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het ecologisch functioneren van 

het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied 

voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de 

natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te 

voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde 

onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document. 

 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te 

blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. In de 

waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt met de 

gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere uitleg. 

De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

De WaterToets 2017 
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De hoofdas, het Scholtenskanaal, met veenkoloniale bomenrijen langs de weg 

ten oosten van het kanaal en bomenrijen landgoed ten westen van het kanaal

Hoofdgebouw en gebouwen paardenfokkerij van het Landgoed Scholtenszathe



1. Inleiding

Aanleiding

Het bestemmingsplan “Landgoed Scholtenszathe” is  vastgesteld op 15 juli 1999. In de 

toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven op welke wijze het landgoed zich verder 

gaat ontwikkelen. Zo is er een buitenplaatsenzone en een hoofdgebouw geprojecteerd. In 

het afgelopen decennium is het landgoed gerealiseerd. Vanwege de wettelijke plicht om 

bestemmingsplannen iedere 10 jaar te herzien, wordt voor Landgoed Scholtenszathe te 

Emmen een nieuw geactualiseerd bestemmingsplan opgesteld. Vanwege de verwevenheid 

van het dorp Klazienaveen- Noord met het Landgoed Scholtenszathe wordt ook deze kern in 

het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. 

Het bestemmingsplan “Klazienaveen-Noord en Landgoed Scholtenszathe”  heeft in de 

eerste plaats als doel de bestaande planologische situatie opnieuw vast te leggen. Ten tweede 

moet het bestemmingsplan de bestaande situatie voorzien van een adequaat en actueel 

ruimtelijk- en juridisch kader. Een derde doelstelling van het bestemmingsplan is dat het 

plan eenvoudiger en beter handhaafbaar moet zijn. Tenslotte is het behoud van de aanwezige 

cultuurhistorie van het plangebied van belang.

Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om in de toelichting van het 

bestemmingsplan een gemotiveerde beschrijving op te nemen van de wijze waarop rekening 

gehouden is met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (gebouwd erfgoed, 

archeologie en cultuurlandschap). Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel 

beschermde objecten en structuren. Dit betekent dat de gemeente een analyse moet maken 

van de cultuurhistorische waarden in het plangebied en daar conclusies aan verbindt die in 

een bestemmingsplan verankerd worden. 

Rekening houden met erfgoed betekent ook dat daartoe regels worden opgesteld 

in het bestemmingsplan. Dit zijn bijvoorbeeld regels voor activiteiten die (te 

verwachten) archeologische waarden kunnen verstoren. Dergelijke activiteiten kunnen 

omgevingsvergunningplichtig worden gesteld. Dit geldt ook voor de bescherming van 

andere cultuurhistorische waarden zoals cultuurhistorisch landschap, gebouwd erfgoed en 

(historische) stedenbouw.

Het voorliggende rapport bevat de analyse en waardering van het plangebied. 

In het bestemmingsplan wordt expliciet aangegeven voor welke ingrepen een 

omgevingsvergunning noodzakelijk is.
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Hoogte in cm +AP

rode stippellijn = grens 

plangebied

zwarte stippellijn = grens 

veenkolonie

Afb. 1.1 Kanalen- en (hoofd)wijkenstructuur volgens de plannen van aanleg geprojecteerd 

op de Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf. Reconstructie is gebaseerd op waterpassingen en 

veenboringenkaarten uit 1886.
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Uitgangspunten en doelstelling

Het huidige landschap van Landgoed Scholtenszathe is het resultaat van een eeuwenlange 

ontwikkeling. Zo is het oorspronkelijke natuurlijke veenlandschap vooral gevormd in twee 

geologische perioden, namelijk het Pleistoceen en het Holoceen. Tijdens het Pleistoceen, en 

dan vooral de twee laatste ijstijden, is de minerale (zand)ondergrond gevormd. Tijdens het 

Holoceen is het veen is gegroeid en is het grote Bourtanger veen ontstaan, een veenmoeras 

dat zich uitstrekte tot aan de Eems in Duitsland. Beide perioden zijn van belang geweest 

voor de latere agrarische veenontginningen, de veenkoloniale geschiedenis én de huidige 

landschappelijke opbouw van het Landgoed Scholtenszathe. 

Iedere tijdsperiode heeft zijn eigen karakteristieken aan het landschap toegevoegd. Hierbij 

werd het voorgaande soms geheel maar vaak ook slechts gedeeltelijk uitgewist. Het resultaat 

is dat het huidige landschap een gelaagd landschap is met, naast elkaar, elementen en 

structuren uit verschillende tijdsperioden. In aardkundig én cultuurhistorisch opzicht is het 

dus een rijk landschap. 

Daarnaast is het landschap van het Landgoed Scholtenszathe ook dynamisch. Wanneer de 

topografische kaart uit 2011 naast die van 1906 wordt gelegd, dan wordt duidelijk dat het 
landschap in een relatief korte periode is veranderd. Zo is in het voormalige onbewoonde 

veengebied het dorpje Klazienaveen-Noord ontstaan. Ook is een deel van het voormalige 

open veenlandschap veranderd in bos. Al voor de oprichting van Landgoed Scholtenszathe 

is het Oosterbos op een hoogveenrestant aangeplant. Tenslotte is na de oprichting op 27 

november 1998 van het Landgoed Scholtenszathe het gebied deels heringericht door de 

aanplant van houtopstanden. Dit betekent dat oudere en jongere landschappen hier naast 

elkaar bestaan. 

Doel van dit rapport is om, gegeven de gelaagdheid, dynamiek en variatie van het landschap, 

inzicht te geven in de karakteristieken die het landschap van Landgoed Scholtenszathe 

hebben bepaald en nog steeds bepalen. 

In hoofdstuk twee zal dan ook de basis van het huidige landschap, de aard- en bodemkundige 

ondergrond worden besproken. Op deze manier wordt inzicht gegeven in het ontstaan en 

de ontwikkeling van de natuurlijke omstandigheden in het gebied. Er is namelijk een grote 

samenhang tussen de plaatselijke fysisch geografische gesteldheid en het menselijk ingrijpen; 
de wijze van ontginnen, vervenen, wonen, wegenaanleg etc.

In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de belangrijke periode vóór de verveningen. Voordat 

een gebied in vervening kan, moet het eerst worden ontsloten richting afzetmarkten. 

Daarnaast was het veen in gemeenschappelijk bezit van marken. Vóór de vervening werd het 

gebied geprivatiseerd door middel van verkoop of verdeling van het veen. Vóór de vervening 

werden tenslotte ook plannen van veenaanleg, zeg maar het ruimtelijke ontwerp van de 

veenkolonie, gemaakt. Dergelijke plannen van aanleg waren sinds 1819 wettelijk verplicht 

om zo de vervening ‘ordentelijk’ te laten verlopen. 

In hoofdstuk vier wordt de periode van de vervening geanalyseerd. Dit is de periode waarin 

de plannen van aanleg werden uitgevoerd. 

In hoofdstuk vijf zullen het inrichtingsplan en de ruimtelijke karakteristieken van Landgoed 

Scholtenszathe worden beschreven en in hun cultuurhistorische context geplaatst. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met een waardering van de ruimtelijke opbouw en een weergave 

van de essentiële waarden. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de huidige en 

historische ruimtelijke opbouw van Landgoed Scholtenszathe. Inzicht in landschappelijke 

en cultuurhistorische karakteristieken biedt de gemeente Emmen en initiatiefnemers 

de mogelijkheid om verantwoorde overwegingen te maken bij ruimtelijke plannen. Dit 

rapport dient dan ook als beoordelingskader én inspiratiebron bij toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen.
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Fase 2:

Uitbreiding ijs tot Schoonebeekerdiep

Afb. 2.1 Fasen uit Saalien die belangrijk 

zijn geweest voor het plangebied

Fase 3:

Verdere ijsuitbreiding tot Midden-Ne-

derland

Fase 4:

Snelstromende ijsrivier vormt Hondsrug 

en Hunzelaagte

Fase 6: 

Ontstaan oerstroomdalen

Legenda: zie volgende pagina 
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2. Aard- en bodemkundige ondergrond

Voor de vorming van het landschap van het huidige Landgoed Scholtenszathe zijn twee 

geologische periodes van belang, te weten het Pleistoceen, met daarin vooral de laatste twee 

ijstijden het Saalien en Weichselien, en het Holoceen, de warmer wordende periode na het 

Pleistoceen. 

Pleistoceen 

Saalien - Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000 – 130.000 BP1) breidde 

het ijs vanuit Scandinavië zich in fasen in zuidelijke richting uit. Het Saalien kende zes 

verschillende fases waarbij het ijs zich in de ene periode langzaam uitbreidde, de andere zeer 

snel en in weer andere juist stil stond. Niet elke fase van landijsuitbreiding was van even 

groot belang voor het gebied waar het Landgoed Scholtenszathe ligt. Vooral fase twee, drie, 

vier en zes hebben invloed gehad (afb. 2.1) In fase twee breidde zich het landijs uit over 

geheel Noord-Nederland waarbij het Schoonebekerdiep (tevens de Duitse grens) de grens 

van de ijskap was. Deze uitbreidende ijskap zorgde voor stuwwal- en keileemvorming in het 

gebied. Keileem, een slecht waterdoorlatende laag van de grondmorene, bevindt zich tot op 

de dag van vandaag op de Hondsrug nog vlak aan het oppervlak. In het gebied van Landgoed 

Scholtenszathe is deze leemlaag in een later stadium van het Pleistoceen weer verdwenen. In 

fase drie schoof het ijs langzaam zuidelijker en werden de in fase twee gevormde stuwwallen 

door het voortschrijdende, honderden meters dikke, ijs overreden. Wederom werd keileem 

afgezet. 

Fase vier is vooral belangrijk geweest voor het reliëf in het plangebied. In deze fase leidde 

een relatief snel stromende ijsrivier, die vanuit het noorden richting Munsterland stroomde, 

tot de vorming van het macroreliëf. Deze ijsrivier zorgde namelijk voor een kilometers brede 

glaciale laagte, de Hunzelaagte, met aan de westkant daarvan een hoger gelegen rug, de 

Hondsrug. De Hunzelaagte strekte zich ter hoogte van Landgoed Scholtenszathe uit tot, en 

deels zelfs voorbij, de rivier de Eems in Duitsland. 

In fase zes, de laatste fase uit deze ijstijd, smolt de ijskap en trok het ijs zich terug waarbij 

kilometersbrede oerstroomdalen zoals de rivier de Hunze werden gevormd. Het afsmeltende 

ijs leidde ook tot het ontstaan van smeltwaterdalen langs de gehele Hondsrug. Deze dalen 

zijn na de Saalien meestal droog komen te liggen. De weg Herenstreek ligt ook in een 

dergelijk droogdal Tegelijkertijd zette het smeltwater ook weer grovere zanden af waardoor 

de aanvankelijk bijna 60 meter diepe Hunzelaagte voor een belangrijk deel weer werd 

opgevuld met zand en grind. 

De conclusie is dat aan het einde van de voorlaatste ijstijd, het Saalien, het macroreliëf in het 

plangebied – de hoge Hondsrug en de brede Hunzelaagte – was gevormd. 

Globale ligging plange-

bied

Afb. 2.1 Legenda bij vorige pagina

1 BP = Before Present. Dit betekent de periode vóór 1950.

Weichselien - Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 – 10.000 BP), bereikte 

het landijs Nederland niet. In deze ijstijd was sprake van afwisselend koude en minder 

koude perioden (afb. 2.2 op pag. 9). Het midden van het Weichselien (56.000 – 13.000 BP) 

was de koudste periode waarin de temperatuur zo laag was dat de bodem ’s zomers niet 

geheel ontdooide (zgn. permafrost). De wel ontdooide bovenlaag kon op hellingen zoals de 
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De Reconstructiekaart is gebaseerd op waterpassingen en veenboringen 

naar het Pleistoceen reliëf verricht in 1886: Zie Scholtens, 2017.

Oostelijke uitloper 

van de Hondsrug

Bovenloop 

oerstroomdal 

Hunze

Hoogtes in 

cm +A.P.

Postwegrug

Afb. 2.3 Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf  1886.
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Hondsrug gaan glijden over de bevroren ondergrond. Hierdoor ontstond in de Hunzelaagte 

een dikke laag met erosiemateriaal, fluvio-periclaciale afzettingen genoemd.2 Door de koude 

en droogte was er ook weinig vegetatie en verstoof de wind veel zand. Hierdoor werd een 

dik pakket zwakgolvend (stuif)zand, oud dekzand genoemd, afgezet. 

In vergelijking met het midden van het Weichselien waren de periodes ervoor en erna 

‘warmer’. Door deze afwisseling werden de oerstroomdalen uit het Saalien de ene keer weer 

deels uitgediept en de andere keer weer opgevuld met zand of grind. 

In het drooggevallen dal zorgde een kleine zuidoost – noordwest helling voor een geringe 

waterafvoer in noordwestelijke richting. Zo ontstond aan de voet van de Hondsrug een 

smalle geul, het riviertje de Hunze. De oorsprong van de Hunze ligt tussen het huidige 

Nieuw-Schoonebeek en Zwartemeer.3  De Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf 1886 geeft de 

(boven)loop van het riviertje de Hunze goed weer (afb. 2.3).4 

In het laatste gedeelte van het Weichselien werd het wel warmer en verdween de permafrost, 

maar was het klimaat in eerste instantie nog steeds erg droog en werd er door de wind 

wederom veel zand verplaatst. Deze zanden, jonge dekzanden genoemd, vormden lage 

duinruggen met vaak een oost - west gerichte oriëntatie. Deze oost–west richting lag dan 

ook ongeveer loodrecht op het afwateringspatroon van riviertjes zoals de Hunze. Het 

afwateringspatroon van deze riviertjes werd dan ook regelmatig verstoord of afgesnoerd 

waardoor het water stagneerde en plaatselijk veenvorming optrad.5 In het gebied waar nu het 

landgoed ligt is volgens Casparie vooral één dekzandrug, de Postwegrug,  van groot belang 

geweest voor de latere veenvorming in het Holoceen.6 Ook de Reconstructiekaart Pleistoceen 

reliëf 1886 geeft de Postwegrug duidelijk weer. 

Afb. 2.2 

Klimaatverandering en 

ijsuitbreiding Saalien en 

Weichselien 

2 Stichting voor de Bodemkartering, 1980, hierna Stiboka genoemd, pag. 37.
3 Casparie, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 11. In Casparie, 1980, wordt de bron van de Hunze nog ter hoogte van 

Nieuw-Dordrecht geplaatst. Later onderzoek heeft een zuidelijkere ligging uitgewezen.
4 De Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf 1886 is gemaakt op basis van waterpassing- en veenboringenkaarten 

gemaakt in 1886. Zie voor een uitgebreide verantwoording van de reconstructie; Scholtens, 2017, bijlage 1.
5 Stiboka, 1980, pag. 38.
6 Casparie, 1980, pag. 16 en Caspari, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 11. De Postwegrug lag ter hoogte van en is 

vernoemd naar de huidige weg, Postweg. 
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1

2

3

5

6

78
3

9 10

11

12

13 14

15
16

17

Zand; 1e helft Weichselien

Beekleem; laatste afzetting droogval-
lende Ems in Weichselien

Bruinmossenveen; ca. 11.000 - 9500 v. 
Chr.

Löss afkomstig van Hondsrug; ca. 
9500 - 9000 v. Chr.

Berkenboslaag; kort na 8500 v. Chr.

Plassen, open water

Meerbodemsediment gevormd rondom 

No. 8; 7000 - 5300 v. Chr.

Moerasveen; 8400 - 5300 v. Chr. met 
enkele onderbrekingen

Elzenbroekveen; 4900 - 4500 v. Chr.

Houtskoolrijk uitdrogingslaag met 

restant dennenbos; 5300 - 4900 v. 
Chr.

Dennenstobbenlaag; 4500 - 4000 v. 
Chr.

Kwelveen; 5200 - 3100 v. Chr.

Kwelveen met moerasijzererts; 
4500 - 3100 v. Chr.

Berkenbroekveen, ijzerarm; 3100 
- 2000 v. Chr.

Bruinzwart sterk vergaan veenmosveen; 
Oost: 3100 - 2000/1500 v. Chr. West: in 

dennebos: 4000 - 2000/1500 v. Chr. 

Blauwzwart sterk vergaan veenmos-

veen; 3100 - 1500/  1200 v. Chr.

Weinig vergaan veenmosveen; In slen-

ken no. 15: vanaf 2000 v. Chr.. In no. 16: 

vanaf 1500 v. Chr.

Afb. 2.4 Doorsnede A -B van Casparie: Opbouw veenpakket

Verklaring arcering en ontstaansperiode
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De conclusie is dat tijdens het Weichselien een microreliëf met dekzandruggen en –kopjes 

is ontstaan. Deze heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke riviertje de Hunze op 

bepaalde plaatsen werd afgesnoerd. Zo kon in het waterstagnerende milieu in het Holoceen 

veenvorming ontstaan. 

Holoceen

Dankzij een aanhoudende klimaatsverbetering vanaf ongeveer 11.700 jaar geleden steeg 

de temperatuur en smolt het ijs van de poolkappen eeuwenlang af. Hierdoor steeg de 

zeespiegel geologisch gezien erg snel.7 De zeespiegelstijging had het grootste directe effect 

op het landschap van de lage delen van Nederland en slechts beperkt op het hoger gelegen 

Zuidoost-Drenthe. Echter, indirect was de zeespiegelstijging wel van belang voor Zuidoost-

Drenthe omdat het leidde tot een verhoging van het grondwaterpeil. Dit zorgde ervoor dat, 

in samenhang met andere factoren zoals de bodemdaling, het klimaat en de begroeiing, ook 

de omstandigheden in Zuidoost-Drenthe zodanig gunstig werden dat ook hier zich veen kon 

vormen. 

Veen kan zich ontwikkelen wanneer plantaardig materiaal in een nat milieu terechtkomt 

en daardoor niet wordt afgebroken. Veenvorming begint dan ook vaak in beekdalen 

of andere laagtes in het landschap of in gebieden met een slechte afwatering of kwel. 

Afhankelijk van welk plantaardig materiaal – van bomen tot bepaalde mossen – in al dan 

niet voedselrijk water terecht komt, ontstaan er verschillende soorten veen. Door deze 

variatie in plantmateriaal en groeiomstandigheden kunnen er niet alleen verschillen ontstaan 

tussen, zelfs naast elkaar gelegen, veengebieden. Ook kunnen in één gebied verschillende 

veensoorten elkaar in de tijd opvolgen en over elkaar heen groeien waardoor verschillende 

veenlagen ontstaan. Dit is ook het geval geweest in dit plangebied. 

Omdat deze variatie in opbouw en geomorfologie ook van belang is voor het veenkoloniale 

exploitatieproces wordt in het navolgende op hoofdlijnen ingegaan op de veenvorming in 

het plangebied.8 Zowel Casparie als Visscher stellen dat zowel het reliëfverschil tussen het 

Hunzedal en de directe omgeving als de aanwezigheid van de Postwegrug van groot belang 

zijn geweest voor het ontstaan en de ontwikkeling van het veenlandschap. Dit geldt voor de 

periode van laagveenvorming én de aanvangstijd van de hoogveenvorming. 

Laagveenvorming - Zo ving de laagveenvorming veel eerder aan ten noorden van de 

Postwegrug en wel in de periode 11.000 – 9.500 v. Chr. in het Hunzedal. Dankzij voldoende 

watertoevoer via de overloop van de Postwegrug werd hier laagveen in een zeer nat milieu 

gevormd (zie no. 3 op de doorsnede hiernaast). Ten zuiden van de Postwegrug kwam de 

laagveenvorming pas omstreeks 6.000 v. Chr. op gang, ook hier het eerst in het Hunzedal. 

De laagveenvorming was zowel ten zuiden als ten noorden van de Postwegrug niet constant. 

Er was sprake van afwisselend natte en droge fasen. Deze afwisseling was waarschijnlijk 

het gevolg van een variatie in de hoeveelheid beschikbare nuttige neerslag door 

temperatuurschommelingen.9 In droge perioden konden berken-, elzen- of dennenbossen 

(no. 5, 9 en 11 op doorsnede) ontstaan. In natte perioden werd weer laagveen gevormd. Zo 

ontstond een gelaagd pakket in het Hunzedal, vooral aan de voet van de Hondsrug. 

7 Zie voor een verdere beschrijving van deze processen: Bazelmans, 2011, Atlas van Nederland in het Holoceen.
8 De beschrijving van de veenvorming in dit hoofdstuk is op de onderzoeken van Visscher en Casparie gebaseerd. 

Zie Casparie 1972, 1980 en 2008 en Visscher, 1931. Beide hebben het veen in de omgeving van het huidige 

landgoed onderzocht. Tijdens hun veldonderzoeken lag hier (deels) nog veen. 
9 Dupont, 1985, pag. 61. Dupont heeft alleen een gebied ten zuiden van Zwartemeer onderzocht. Omdat Visscher 

en Casparie ook droge en natte perioden onderscheiden, is aangenomen dat dit mede samenhangt met de variatie 

in nuttige neerslag. 
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Afb. 2.5 Gewelfde 

complexen, veenkus-
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rond 500 na Chr.

Foto 2.6 Impressie bult - slenk patroon.
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In de periode van 5.300 – 4.900 v. Chr. was het zo lang droog dat ten noorden van de 

Postwegrug de waterdruk in het Hunzedal wegviel. Hierdoor kwam ten oosten van het 

Hunzedal vanaf 5.200 v. Chr. kwel op gang en werd ijzerrijk kwelveen gevormd (no. 12 op 

de doorsnede). Dit kwelveen had andere morfologische en hydrologische karakteristieken 

dan het moerasveen in het Hunzedal. Moerasveen groeit namelijk in een grondwatermilieu 

en heeft daarom een horizontaal oppervlak. Kwelveen is echter koepelvormig omdat bij 

de kwelcentra het meeste water vrijkomt en zich daar dus het meeste veen vormt. Het 

gevolg was dat rond 5.000 v. Chr. ten noorden van de Postwegrug er twee verschillende 

hydrologische systemen heersten met elk hun eigen type laagveenvorming. 

De conclusie is dat voordat de groei van hoogveen op gang kwam vooral in het Hunzedal al 

een (gelaagd) pakket laagveen aanwezig was. 

Hoogveenvorming - In tegenstelling tot de laagveengroei kwam de hoogveenvorming het 

eerst ten zuiden van de Postwegrug op gang en wel vanaf 4.900 v. Chr. Vanuit de Hunzedal 

breidde het zich daarna uit over de Pleistocene ondergrond. 

Casparie en de meeste andere veenonderzoekers maken een onderscheid tussen drie 

verschillende typen hoogveen. Het eerste type wordt sterk vergaan veenmosveen, of 

zwartveen genoemd met het kleinbladige veenmos Sphagnum rubellum als belangrijkste 

veenvormer. In het plangebied is dit de oudste, dus onderste, laag hoogveen. Eenmaal 

gedroogd dan neemt dit type veen geen water meer op (irreversibel) en is het zeer geschikt 

als brandstof. Het tweede, jongste, type is het weinig vergane veenmosveen, ook wel 

grauwveen of bolster genoemd met de grootbladige veenmossen als Sphagnum papillosum 

en Sphagnum cuspidatum als belangrijkste veenvormers. Dit type veen kan nog wel water 

opnemen na droging en het is dan ook zeer geschikt als turfstrooisel (tabel 4.1). Tussen deze 

twee pakketten lag gewoonlijk een intermediaire laag waarin zowel het sterk vergane als het 

weinig vergane veenmosveen direct naast elkaar lagen, meestal in een duidelijk droog – nat 

patroon, ook wel bult – slenk patroon genoemd. De bulten waren meestal rond tot ovaal met 

een doorsnede tussen de drie tot vijf meter. Rondom de bulten lagen de natte(re) slenken. De 

slenken waren dus het tussenliggende netwerk waarin de oppervlakkige afwatering van het 

veen plaatsvond en waar regelmatig open water voor kwam. 

De groeiomstandigheden van het weinig vergane veenmosveen werden vanaf circa 2.000 v. 

Chr. zeer gunstig doordat het klimaat wat natter werd.10 Het weinig vergane veenmosveen 

begon dan ook uitbundig te groeien, eerst in de slenken waardoor de afwatering geleidelijk 

werd geblokkeerd. Vervolgens groeide het weinig vergane mosveen vanuit de slenken 

geleidelijk over de sterk vergane veenbulten heen. Dit gold voor zowel het gebied ten 

noorden als ten zuiden van de Postwegrug. Ook de Postwegrug raakte geheel overgroeid 

waardoor het zuidelijk gelegen deel over een veel breder gebied kon afwateren. De 

Postwegrug was immers geen blokkade meer. 

Groeiend vanuit de slenken over de bulten zorgde deze bovenste laag van weinig vergaan 

veenmosveen uiteindelijk voor grote gewelfde veencomplexen met een diameter van 

drie tot vijf kilometer (afb. 2.5). Deze grote gewelfde complexen, ook veenkussens 

genoemd, ontstonden vanaf 1.500 v. Chr. en hadden ook een ander afwateringspatroon.11 

In tegenstelling tot het netvormige afwateringspatroon van de slenken was bij de gewelfde 

complexen sprake van een perifere afwatering in de ‘contactzones’ tussen de complexen. 

In deze ‘contactzones’ kon het water zich opeenhopen en konden veenmeren ontstaan. 

Voorbeelden van dergelijke meren zijn het Zwarte Meer, ontstaan rond 2.000 v. Chr., en 

Emmen 19, ontstaan rond 1.500 v. Chr. Dit laatste meer lag in het gebied van het huidige 

Landgoed Scholtenszathe. Beide meren braken door de grote druk van het water rond 

10 Dupont, 1985, pag. 61.
11 Casparie, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 33.
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Runde

Hoogte in cm +AP

Afb. 2.7 Reconstructiekaart Veenreliëf 1886
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500 v. Chr. uit en liepen leeg. Er ontstond een groot aantal erosiegeulen waaronder ook 

de hoogveenbeek de Runde. De Runde nam ook de functie van hoofdafwatering van het 

riviertje de Hunze over. De Reconstructiekaart Veenreliëf 1886 geeft zowel de loop van de 

Runde als het Zwarte Meer goed weer.12 

Kort nadat het Zwarte Meer was leeggelopen liep het geleidelijk weer ‘vol’ en rond de 

jaartelling was de oude omvang weer bereikt. Dit in tegenstelling tot Emmen 19 dat voor 

altijd verdween. Ook na de doorbraak van beide meren bleef het zeer vochtig in het gebied 

en zette de groei van het weinig vergane veenmosveen vanaf 500 v. Chr. op uitgebreide 

schaal door. Over het hele gebied groeide het als een deken over alles heen. Vanaf de 

jaartelling is volgens Casparie het hoogveen nog met ongeveer één meter gegroeid. 

De veenvorming kwam in de zestiende eeuw na Chr. tot stilstand door systematische 

afwateringsactiviteiten van de mens. Deze afwatering zorgde ervoor dat het veen inklonk 

waardoor de karakteristieke bolling van de veenkussens in de loop der tijd verdween. 

Ten tijde van de onderzoeken van Visscher in de jaren dertig en Casparie in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw waren geen veenkussens meer in het gebied door de vergaande 

ontwatering in de omgeving. 

Conclusie - De conclusie is dat op het moment dat de verveningen op gang kwamen er een 

in dikte variërend pakket hoogveen in het hele gebied lag. Dit hoogveen lag in sommige 

deelgebieden bovenop verschillende soorten laagveen, bijvoorbeeld moerasveen in het 

Hunzedal. Ten zuiden van de Postwegrug lag het direct op de Pleistocene ondergrond. 

Het totale veenpakket, hoog- en laagveen, was het dikst in en rondom het Hunzedal. 

Voor de turfindustrie was in eerste instantie de laag hoogveen, en dan vooral de laag oud 
veenmosveen van belang. Deze was namelijk meest geschikt voor brandstof. Na 1880 werd 

met de opkomst van de turfstrooiselindustrie ook de bovenste laag veen, jong veenmosveen, 

interessant. Al met al betekent dit dat het gebied waar nu het Landgoed Scholtenszathe in 

geologisch en bodemkundig opzicht zeer gevarieerd was en deels nog is. 

Afb. 2.8 Veenprofiel in 1963 gemaakt bij Klazienaveen-Noord, inclusief datering. Hoogte 
veenprofiel was 3.10 m.

12 De Reconstructiekaart Veenreliëf 1886 is ook gemaakt op basis van waterpassing- en veenboringenkaarten uit  

1886. Zie voor uitgebreide verantwoording van de reconstructie; Scholtens, 2017, bijlage 1.
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3. De periode voor de verveningen 

De periode vóór 1850

De ruimtelijke hoofdstructuur van het huidige landschap is ontstaan tijdens de verveningen. 

De vervening in het gebied waar nu het Landgoed Scholtenszathe ligt, kwam rond 1890 op 

gang . Echter al lang voordat de verveningen van start gingen, was sprake van menselijk 

ingrijpen in het gebied. Zo zijn tijdens de verveningen oude houten veenwegen van ca. 3000 

jaar oud gevonden.1 In de Middeleeuwen was het door de eeuwen heen gegroeide veenpakket 

al van agrarisch belang voor de omliggende dorpen. Totdat de verveningen van start gingen 

was het veen was geen particulier bezit maar in gemeenschappelijk bezit van de gerechtigden 

in een marke. In het gebied waar nu het Landgoed Scholtenszathe ligt, was het veen in 

gemeenschappelijk bezit van twee marken, te weten de marke van Emmen en Westenesch 

en de marke van Noord- en Zuidbarge. De grens tussen beide marken lag op de plaats waar 

nu de weg (Verlengde) Tweede Groenedijk ligt. Daarmee is deze historische markegrens ook 

nog steeds herkenbaar in het huidige landschap. Overigens waren in andere delen van het 

veen grenzen minder duidelijk. Zo werd het gebied ten westen van de Runde ook door Duitse 

boeren gebruikt. De naam Compascuum herinnert nog aan het gemeenschappelijke gebruik 

van de weidegronden bij de Runde. Richting deze gemeenschappelijke weidegronden liepen 

vóór 1850 dan ook twee paden vanaf de dorpen op de Hondsrug (afb. 3.1). Een pad, Rundijk 

genoemd, was van de marke van Noord- en Zuidbarge liep naar een koewachtershut bij de 

Runde en is tijdens de verveningen verdwenen. Het tweede pad van de marke van Emmen en 

Westenesch, de Emmerdijk, liep ongeveer ter hoogte van de huidige weg Eerste Groenedijk 

NZ en Verlengde Eerste Groenedijk. 

Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw werd het gebied ook van militair belang. In 

1580 schaarde de stad Groningen zich namelijk achter de Spanjaarden. Dit was tegen het 

belang van de Hollanders in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. Hierdoor werd 

Drenthe voor Holland van strategische waarde.2  In 1584 besloten ‘Hare Edel Mogenden’ 

uit Den Haag dan ook dat het hele Oost-Nederlandse platteland maar moest “verwousten, 

verniellen ende gansselijck bederven” omdat de vijand er zijn voorraden vandaan haalde.3 

De protesten uit Drenthe bij monde van de drost Baron de Vos van Steenwijk vonden geen 

gehoor. Het ging om het belang van het hele vaderland of zoals de Staten het verwoordden: 

“t Welvaren van de Generaliteit moet overwegen alle particuliere pretensie”.4 

Zover kwam het echter niet. Het ‘verwoestingsplan’ werd niet uitgevoerd. Nadat Coevorden 

in 1592 en Groningen in 1594 waren veroverd op de Spanjaarden bepaalden de Staten-

Generaal wel dat er een grote verdedigingslinie tussen Hasselt en de Dollard moest komen.5 

Door het opwerpen van schansen bij doorgangswegen en het afdammen van riviertjes moest 

het mogelijk worden om het noorden af te sluiten. De Emmer Schans ten westen van het 

landgoed is een voorbeeld van een dergelijke schans. Ook werd op basis van een plan van 

landmeter-ingenieur Jan van Alberingh in 1687 en 1688 een 226km lange leidijk door het 

moeras aangelegd met als doel het water vast te houden en daarmee het veen onbegaanbaar 

te houden (afb. 3.1). 

Deze maatregelen waren natuurlijk tegen het agrarische belang van de lokale boeren. 

De leidijken werden niet onderhouden en raakten al spoedig in verval. Ook pleitte ‘De 

Landschap Drenthe’ voor het toestaan van boekweitteelt door omwonenden.6 Na inspectie 

van het gebied oordeelde men dat de leidijken ook door de vijand kon worden gebruikt en 

1 Zie ook archeologische toelichting bij dit bestemmingsplan.
2 Baas, 1997, pag. 13.
3 Heringa, 1985, pag. 287.
4 Heringa, 1985, pag. 287.
5 Coert, 191, pag. 159.
6 Ook Lantschap Drenthe genoemd. Het is de benaming voor de provincie Drenthe tot 1814.
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dat het moeras een natuurlijke hindernis was, ook als het werd beboekweit.6 In 1754, 1755, 

1764 en 1775 werden dan ook vergunningen voor boekweitteelt verleend. Het verbod van 

wegenaanleg, het graven van greppels en kolonisatie bleef wel van kracht. 

Rond 1850 was de barrièrefunctie van het moeras zover afgenomen door ontwatering dat 

de Staten-Generaal besloot tot geleidelijke opheffing van de verdedigingslinie. Reden was 
dat herstel te grote investeringen vergde. Uiteindelijk werden de laatste vestingwerken bij 

Koninklijk Besluit in 1870 opgeheven en waren de venen na twee en halve eeuw ‘bevrijd’ 

van militair gezag. Dit betekent dat de markegenoten ook vrij waren om naar believen het 

veen te bewonen en gebruiken. Vanaf 1850 kwam dus ook de mogelijkheid in beeld om het 

veen ten behoeve van de turfwinning af te graven. 

Voordat de vervening van start kon gaan, moest het gebied eerst worden ontsloten door 

de aanleg van kanalen richting afzetmarkten. Op het moment dat deze ontsluiting richting 

afzetmarkten aanstaande was, werd het gemeenschappelijke eigendom van het veen door 

de marken geprivatiseerd. Zowel de marke van Emmen en Westenesch als die van Noord- 

en Zuidbarge kozen hierbij voor een tweeledige strategie. Enerzijds werden stukken veen 

verkocht. Anderzijds werden stukken veen onder de markegenoten verdeeld. Bij deze laatste 

strategie kregen zij naar rato hun aandeel in de marke door loting veenplaatsen in bezit. 

Deze loting en verdeling van veenplaatsen was gebaseerd op een plan van aanleg. In het plan 

van aanleg was de ruimtelijke inrichting van een begrensd gebied, veenkolonie genoemd, 

vastgelegd.7 Ook de nieuwe eigenaren van de verkochte stukken veen maakten een plan van 

aanleg. Het maken van een dergelijk plan was sinds 1819 namelijk wettelijk verplicht. Dit 

betekent dus dat iedere veenkolonie zijn eigen plan van aanleg maakte. Tegelijkertijd met 

scheiding en verdeling werd, als voorbereiding op de vervening, een regeling getroffen voor 

de oprichting van een maat-, veen- of waterschap. Deze hielden het toezicht op de uitvoering 

van het plan van aanleg tijdens de vervening. 

Al met al ligt het huidige Landgoed Scholtenszathe in vier verschillende veenkoloniën 

die ieder een andere eigendomsstructuur hadden en waarvan de eigenaren een eigen plan 

van aanleg hebben gemaakt (afb. 3.2). In het navolgende wordt eerst de ontsluitng van het 

plangebied en vervolgens de plannen van aanleg besproken. Deze bepalen namelijk tot op de 

dag van vandaag de ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied.  

 

De ontsluiting van het veengebied vanaf 1850

Zoals gezegd lag het veengebied afgelegen en moest dus eerst worden ontsloten richting 

afzetmarkten. De markegenoten sloten hiervoor overeenkomsten met kanaalmaatschappijen.8 

Dergelijke kanaalmaatschappijen kregen dan om niet of voor een klein bedrag een strook 

veen voor de aanleg van een ontsluitingskanaal. In ruil kregen de markegenoten het recht 

tot afvoer van turf of andere producten tegen een geringe vergoeding.9 Ook kochten de 

kanaalmaatschappijen vaak stukken veen van de markegenoten om deze later met winst te 

verkopen of zelf te exploiteren. Zo kochten de initiatiefnemers van de Drentsche Veen- en 

Middenkanaal Maatschappij (hierna DVMKM) al in 1852 twee stukken veen van de marke 

van Noord- en Zuidbarge, het Oosterveen en Smeulveen genoemd (afb. 3.3 op de volgende 

pagina). De DVMKM zelf werd in 1853 opgericht ten behoeve van de aanleg van het 

Oranjekanaal.10 

6 Baas, 1997, pag. 19.
7 Met de terrm ‘veenkolonie’ wordt hier een gebied aangeduid., waarvan de grens in het plan van aanleg was 

vastgelegd.  Zie: Scholtens, 2017, pag. 32 e.v.
8 De eigenaren van NV Emmer Compascuum sloten in 1874 een overeenkomst met de stad Groningen voor het 

doortrekken van het Stadskanaal. Omdat het plangebied niet op gronden ligt van het Emmer-Compascuum wordt 

hier niet verder ingegaan op deze overeenkomst.  
9 Drents Archief (hierna DA): toegangsnummer 0208, Archief Jasper Klijn en compagnie, inventarisnummer 15; 
overeenkomsten met de markten van Noord- en Zuidbarge, Hijken, Elp en Emmen en Westenesch over de aanleg 

van een kanaal.
10 Zie voor een uitgebreide beschrijving Tamminga, 1989 en Scholtens, 2017.
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Vanuit de Drentsche Hoofdvaart bij Smilde liep en loopt het Oranjekanaal over het 

grondgebied van de voormalige marken van Hijken, Zwiggelte, Elp, Orvelte, Wezup, 

Noordsleen richting de venen van Odoorn en daarna de venen van de marke van Noord- en 

Zuidbarge. De bedoeling was om het Oranjekanaal via de huidige lijn Oosterveenseweg – 

Herenstreek – Postweg aan te leggen.11 Zo zou het aangekochte Smeulveen worden ontsloten. 

Via dit kanaal zou ook de turf van andere veenkoloniën kunnen worden afgevoerd (nummers 

k t/m n op afb. 3.3). Het plan is nooit uitgevoerd als gevolg van een inschattingsfout. 

Het kanaalplan was namelijk gebaseerd op een beperkt aantal veenboringen. Uit nadere 

waterpassingen en veenboringen in 1854 en 1855 bleek dat de zandondergrond in zowel het 

Smeulveen als omliggende venen veel lager lag dan verwacht. Om dit veen af te kunnen 

voeren waren dus extra waterstaatkundige kunstwerken nodig zoals sluizen al dan niet 

gecombineerd met een stoomgemaal indien er te veel waterverlies bij iedere schutting zou 

optreden. Het kanaal richting Smeulveen zou een waterpeil van 15.30 +AP moeten krijgen. 

Desondanks besloot de DVMKM in 1856 uit kostenoverwegingen om bij Westenesch een 

sluis te bouwen en het Oosterveen niet op het oorspronkelijk geplande waterpeil van 16.70 

+AP maar op een peil van 18.30 +AP te benaderen (afb. 3.4). Op dit peil kon het Oosterveen 

worden verveend. Echter, de aanpalende lager gelegen venen van de markegenoten konden 

op dit peil niet afwateren op het Oranjekanaal. Bovendien werd de te overbruggen verschil in 

waterpeil richting het Smeulveen nog groter. 

11 De huidige brede groenstrook in Nieuw-Dordrecht en de lange voortuinen van de huizen langs de Herenstreek 

weerspiegelen de beoogde kanaallijn.   

Afb. 3.4 Lengteprofiel van het Oranjekanaal

Op het moment dat de markegenoten zich realiseerden dat het waterpeil van het 

Oranjekanaal niet geschikt was voor de afvoer van turf van hun venen, richtten zij zich op 

een andere kanaalmaatschappij, De Drentse Kanaal Maatschappij (hierna DKM). De marke 

had al in 1851 een overeenkomst gesloten met de DKM voor ontsluiting van hun westelijke 

venen. In 1860 bereikte de Verlengde Hoogeveensche Vaart de Bargervenen op de plaats 

waar nu Nieuw-Amsterdam ligt. Het traject van het kanaal was tot Erica bepaald. Het traject 

na Erica moest nog nader worden bepaald. Een groep rondom één van de initiatiefnemers 

van de DKM, Jonkheer Van Holthe tot Echten, wilde de Verlengde Hoogeveensche Vaart 

niet in een rechte lijn richting Duitsland maar in de noordoostelijke richting graven. Van 

Holthe tot Echten c.s. wilde hierbij een verbinding tussen Verlengde Hoogeveensche Vaart en 

het Oranjekanaal. De keuze voor dit traject was mede ingegeven door privé-belangen. Met 

drie andere partijen had Van Holthe tot Echten in 1860 namelijk het Barger-Compascuum 

van de marke van Noord- en Zuidbarge gekocht. De DVMKM was het oneens met een 

verbinding tussen beide kanalen omdat dit een groot verlies aan inkomsten zou betekenen. 
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Oosterveen

Horizontale zwarte lijn is 

de hoogte van het beoogde 

waterpeil in meters + A.P.

Afb. 3.5 Doorsnede C - C’  

vanaf de Hondsrug richting 

Smeulveen

Veenpakket in m + A.P.

Pleistocene ondergrond in m + A.P.

Verkaveling Smeul-

veen in de periode 

van de DVMKM.

Afb. 3.6 Smeulveen 

op een vervenings-

kaart uit 1870. 
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Het traject van de Verlengde Hoogeveensche Vaart richting afzetmarkten in het westen 

van het land was namelijk veel korter. Tussen beide maatschappijen ontstond een decennia 

durend conflict over het traject en daarmee lag ook het kanaalgraven stil. Pas in 1880 kwam 
er een oplossing voor het conflict. Beide kanaalmaatschappijen kregen een subsidie van het 
Rijk. De Verlengde Hoogeveensche Vaart kreeg het noordoostelijke traject zoals het er nu 

nog ligt en beide kanalen werden met elkaar verbonden. De DVMKM werd ontheven van de 

verplichting om een kanaal richting het Smeulveen te graven. In 1892 bereikte de Verlengde 

Hoogeveensche Vaart de Duitse grens. 

Door dit conflict liepen ook de verveningen een enorme vertraging op. Voor de DVMKM 
betekende dit dat niet alleen het Smeulveen niet kon worden verveend. Ook de geplande 

inkomsten uit omliggende venen bleven uit. Toch liet de DVMKM vooruitlopend op de 

vervening al wel greppels in het Smeulveen graven (afb. 3.6). De ligging van deze greppels 

was zo bepaald dat ze richting beoogd kanaal liepen. Om toch inkomsten te genereren 

werden percelen veen verhuurd aan boekweitboeren. Dit leverde echter veel minder 

en sterk wisselende inkomsten op. Mede door het uitblijven van voldoende inkomsten 

en de vertraging bij de kanaalaanleg besloot de DVMKM in 1874 het Smeulveen te 

verkopen. Koper was de firma W.A. Scholten, later N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabriek 
‘Klazienaveen’ geheten. Hiermee werd de basis gelegd voor het huidige Landgoed 

Scholtenszathe. Scholten veranderde de naam Smeulveen in Klazienaveen, genoemd naar 

zijn vrouw Klaazien(a) Sluis. Om verwarring te voorkomen met het dorp Klazienaveen, zal 

hier de naam Smeulveen worden gehanteerd wanneer de hele veenkolonie, het gebied, wordt 

bedoeld. 

Omdat het Smeulveen centraal in het veen lag, was Scholten voor de ontsluiting richting 

afzetmarkten afhankelijk van de eigenaren van de aanpalende veenkoloniën (afb. 3.2 op 

pagina18). De firma Scholten koos voor een ontsluiting zowel richting het noorden als 
zuiden. Ten zuiden van het Smeulveen lag de veenkolonie het Barger-Oosterveen. Het 

waterschap Barger-Oosterveen heeft hier de aanleg verzorgd van Hoofdwijk A, tegenwoordig 

Scholtenskanaal genoemd, tot aan het Smeulveen. Ten noorden en noordoosten lagen 

respectievelijk het Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum. Het veenschap 

Emmer-Erfscheidenveen heeft de hoofdwijken F en D, nu Verlengde Scholtenskanaal 

genoemd, aangelegd evenals kanaal A richting het Emmer-Compascuum. Hoofdwijk BD, 

Runde genoemd die later is gedempt, is door het NV Emmer-Compascuum aangelegd. Al 

met al bereikten rond 1900 de kanalen het Smeulveen en werd het gebied ontsloten richting 

afzetmarkten. 

De plannen van aanleg van de veenkoloniën

Uit het bovenstaande blijkt dat de basis van het Landgoed Scholtenszathe is gelegd met de 

aankoop van het hele Smeulveen door de firma W.A. Scholten. Voor overige gronden die nu 
deel uitmaken van het landgoed zijn veenplaatsen verworven in drie andere veenkoloniën; 
het Barger-Oosterveen, Barger-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen.

Iedere veenkolonie kende een andere eigendomsstructuur. Daarnaast werd per veenkolonie 

een eigen  plan van aanleg gemaakt. In het navolgende worden de verschillende plannen van 

aanleg die gemaakt zijn vlak voor de vervening besproken. Hierbij staat datgene centraal dat 

van belang is voor het inzicht in de landschappelijke structuur van Landgoed Scholtenszathe. 

In het volgende hoofdstuk zal de periode van de vervening aan bod komen van het gebied 

waarin Landgoed Scholtenszathe ligt. 
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12 Voor zover bekend zijn er in 1892, 1905 en 1909 ook plannen gemaakt. De kaarten behorend bij deze plannen 

zijn echter niet in het Drents archief aanwezig. Het hier getoonde plan is de basis geweest voor de daadwerkelijke 

vervening.
13 Zoals gezegd was vanaf 1819 het maken van een plan van veenaanleg wettelijk verplicht. Op basis van deze 

plannen werd ook de concessie tot vervening verleend. 
14 Deze waterpassing- en veenboringenkaarten zijn aanwezig in het Drents Archief; Scholtens, 2017, bijlage 1.

Het plan van aanleg van het  Smeulveen

De basis en in grondoppervlak het grootste gedeelte van Landgoed Scholtenszathe ligt in de 

voormalige veenkolonie Smeulveen. Nadat Scholten het Smeulveen van de DVMKM had 

gekocht,  maakte de firma een geheel nieuw plan van aanleg (afb. 3.7).12  Plannen van aanleg 

werden tijdens de vervening soms gewijzigd. De hier getoonde plankaart stamt uit 1914. In 

het gebied ten noorden van de Willem’s vaart hadden de gewone wijken in eerdere plannen 

een  richting die nooit is uitgevoerd. Tegenwoordig wordt Willem’s vaart geschreven als 

Willemsvaart. Hier wordt de nieuwe spelling gehanteerd.  

In het plan van aanleg kregen vrijwel alle watergangen een andere richting dan de greppels 

die de DVMKM al had aangelegd.13 Alleen in het vijfde blok behielden de wijken (= brede 

sloten) de richting zoals die door de DVMKM al waren gegraven. 

Afwateringsstructuur - De in het plan van aanleg ontworpen afwateringsstructuur was 

hiërarchisch. Deze hiërarchie is overigens gebruikelijk in alle veenkoloniën. Deze hierarchie 

was herkenbaar in het veld omdat het profiel van de ontsluitingskanalen breder (en soms 
dieper) was dan die van de hoofdwijken, terwijl het profiel van de hoofdwijken weer 
breder en dieper was dan die van de gewone wijken. De profielen konden per veenkolonie 
verschillen. Langs de gewone wijken lagen de veenplaatsen. 

In het ontwerp van de afwateringsstructuur werd rekening gehouden met het reliëf van de 

zandondergrond, het Pleistoceen reliëf (afb. 3.8). Ook nadat het veen was afgegraven was 

deze structuur immers nog steeds van belang voor de afwatering. Om dit reliëf én de dikte 

van het veen te bepalen werden waterpassingen en veenboringen in het veld verricht en 

vervolgens in kaart gebracht.14 Op deze manier kon men ook waterpeilen van het kanaal 

en de (hoofd)wijken bepalen. In verband met de hoogteverschillen werden in het plan 

Afb. 3.8 Kanalen- en 

wijkenstructuur uit 

het plan van aanleg 

geprojecteerd op de 

Reconstructiekaart 

Pleistoceen reliëf.

Hoogte in 

cm +AP
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Van Holthe tot Echten c.s.

Oldenhuis Tonckens

Hiddingh

Willinge Gratema

verdeling onduidelijk

beschreven  

Afb. 3.10 Plan van 

aanleg uit 1862 en 

de verdeling van het 

eigendom van de 

vier eigenaren van 

het Barger-Compas-

cuum in 1866.

Veenplaats 16 in 1924 

in bezit van de firma 
Scholten.

Veenplaats 37 in 1924 

in bezit van de firma 
Scholten.
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van aanleg van het Smeulveen twee sluizen en drie waterpeilen bepaald (zie ook afb. 4.6 

op pag. 45). Ook de afwijkende richting van de wijken in het vijfde blok worden door de 

hoogteverschillen verklaard.  

In de namen van de ontsluitingskanalen en hoofdwijken leeft de familie Scholten tot op de 

dag van vandaag nog voort (afb. 3.9a). De hoofdwijken zijn vernoemd naar de kinderen van 

Jan Evert, opvolger en zoon van de grondlegger Willem Albert Scholten. 

In het plan van aanleg werden ook alle wegen en (trek)paden vastgelegd. Hierbij werden 

wegen met hoofdletters en trek- en voetpaden met een kleine letter aangeduid (afb. 3.7). De 

trek- en voetpaden verdwenen meestal na de vervening. 

De vooraf Klazienaveen-Noord - Op de kaart van het plan van aanleg van het Smeulveen 

is ook een ‘vooraf’ getekend (afb. 3.7). Een ‘vooraf’ is een gebied tussen twee kanalen/

hoofdwijken, hier tussen het Scholtenskanaal en Catovaart. Hier konden burgers, 

neringdoenden, ambachtslieden, scholen, kerken etc. zich vestigen zonder de vervening 

te ‘hinderen’. Ook vergde een ‘vooraf’ aanzienlijk minder bruggen over het kanaal. Op 

de vooraf in het Smeulveen is dus tijdens de vervening Klazienaveen-Noord ontstaan. Al 

vóór de vervening stichtte de Firma Scholten een school en kerk in het noorden van de 

vooraf. Deze twee gebouwen stonden in eerste instantie niet langs het Scholtenskanaal (afb. 

3.9b). Op (de kop van) de veenplaatsen, ook wel landkant genoemd, lag vaak de tijdelijke 

Afb. 3.9a Ontsluitings-

kanaal vernoemd naar de 

familienaam en de hoofd-

wijken naar de namen van 

de kinderen van Jan Evert 

Scholten, zoon van W.A. 

Scholten, grondlegger firma 
W.A. Scholten. 

Nog te graven 

Scholtenskanaal

Nog te graven 

Catovaart

Tijdelijke behuizing veenar-

beiders

Willemsvaart tot dit punt 

gegraven

Afb. 9b Situatie in 1904. 

Het kanaal heeft de ‘vooraf‘ 

nog niet bereikt en de verve-

ning is nog niet gestart. De 

kerk en school zijn al opge-

richt. 
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Afb. 3.11 Plan van aanleg uit 1891 met water-

passingen en veenboringen 

Hoogte in cm 

+A.P. bovenste 
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ceen reliëf)
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behuizing van de veenarbeiders. Na de vervening verdween deze tijdelijke bewoning om 

plaats te maken voor slechts enkele boerderijen direct langs het kanaal. Hierdoor ontstaat 

er een contrast tussen de dichtere burgerbewoning op de vooraf en de verspreide agrarische 

bebouwing  aan de andere kant (landkant) van het kanaal. 

   

Nadat een plan van aanleg door de provincie was beoordeeld en goedgekeurd werd een 

concessie tot vervening verleend.15 De vergunning tot vervening en goedkeuring van het 

eerste plan van aanleg voor het Smeulveen vond bij besluit van Gedeputeerde Staten op 27 

maart 1896 (nr. 40) plaats. Rond 1905 werd het Smeulveen door kanalen ontsloten. 

Het plan van aanleg van het Barger-Compascuum

Op 19 maart 1860 kochten vier welgestelde (groepen) particulieren het Barger-Compascuum 

voor een prijs van 85.000 gulden.16 Kopers waren notaris jonkheer A.W. Van Holthe tot 

Echten c.s., de Asser wethouder C. Hiddingh, de Emmer burgemeester L. Oldenhuis 

Tonckens en H.F. Gosselaar, zonder beroep.17 Gosselaar verkocht zijn aandeel in 1863 aan 

Jan Albert Willinge Gratema, procureur te Assen (afb. 3.10). 

Tijdens de aankoop was er nog steeds een conflict met Duitse boeren over hun weiderechten 
ten oosten van de Runde. De oplossing van dit conflict was van groot belang. Pas dan waren 
immers alle eigendomsrechten bekend. Na een aantal onderhandelingsrondes werd op 31 

oktober 1863 met het Koninkrijk Hannover een contract getekend.18 De Hannoveriaanse 

boeren kregen een strook veen met ondergrond, breed 678 ellen en één palm, evenwijdig aan 

de grens (afb. 3.10).19 Op de grens tussen beide zou een scheidingssloot worden gegraven, 

die later de naam De Breede Sloot kreeg. Daarnaast werd overeengekomen dat er een kanaal, 

later limietwijk genoemd, zou worden gegraven evenwijdig aan en op een afstand van 

maximaal 300 m over de volle lengte van de afgestane strook. 

Het Barger-Compascuum is vóór de vervening, in 1866, verdeeld onder de vier (groepen) 

eigenaren. De verdeling vond plaats op basis van een plan van aanpak van Van Holthe 

tot Echten uit 1862 waarin het Barger-Compascuum was verdeeld in 32 veenplaatsen van 

ieder 200m breed (afb. 3.10). De veenplaatsen liepen van de Runde in het westen door 

tot de Breede Sloot in het oosten. Het geplande Verlengde Oosterdiep sneed grofweg  de 

veenplaatsen door de midden. Bij de verdeling werden acht veenplaatsen, verspreid over 

het gebied, samengevoegd. Zo ontstonden vier kavels of groepen percelen. Iedere kavel 

vertegenwoordigde een waarde van f 44.500,- en was ongeveer 335 hectare groot.20 Tenslotte 

werd door loting de vier kavels onder de vier (groepen van) eigenaren verdeeld.21  

Na deze verdeling was ieder vrij om zijn bezit al dan niet gedeeltelijk te verkopen. Al 

voordat de verveningen op gang kwamen, wisselden grote stukken veen van eigenaar. Zo 

verkocht Gratema het merendeel van zijn bezit aan de Deventer Veen Maatschappij. De 

erfgenamen van Hiddingh verkochten in 1898 een deel van hun bezit aan de Firma W.A. 

Scholten In 1924 had de Firma W.A. Scholten veenplaatsen nummer zestien en nummer 

37 in bezit. Door aankoop en/of ruiling is het huidige gebied van Landgoed Scholtenszathe 

geconcentreerd rond de voormalige veenplaats nummer zestien.  

15 Vóór 1895 werd de vergunning tot vervening bij Koninklijk Besluit gegeven. De provincie had tot die tijd een 

adviserende rol. Na 1895 werd de vergunning door de provincie verleend. Zie ook Drents Archief toegang 0912, 

inventarisnummer 304. Reglement op de verveeningen in de provincie Drenthe.
16 Compascuum, 1860 – 1866, pag. 4. Van Holthe tot Echten vertegenwoordigde een groep familie en verveners.
17 Op 3 april 1861 trouwde Gosselaar met Margien Haasken, enig erfgenaam van Willem Haasken en Aaltien 

Sikken. De familie Haasken en Sikken waren belangrijke gerechtigden in de marke van Noord- en Zuidbarge. 
18 Compascuum 1860 – 1866, pag. 28 e.v.
19 Zie ook Berens, 2012 en  Steenhuis, 2013.  
20 Compascuum, 1860 – 1866, pag. 48 e.v. en Steenhuis, 2013, pag. 18.
21 Na de loting vond er nog een verdere verdeling plaats van de kavel van de groep rondom Van Holthe tot 

Echten. Van Holthe was voor een bedrag van f 29.370,- gerechtigd in het vierde lot/kavel. Hij kreeg dus 66% van 

de kavel. 
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Afb. 3.12 Spreiding van de 

veenplaatsen over alle 25 

(groepen) gerechtigden in 

1867. 

Iedere (groep) gerechtigden 

heeft een andere kleur. In-

dien een gerechtigde meer-

dere hele waardelen had, 

heeft deze dezelfde kleur 

gekregen.

Stippellijn = grens Barger-

Oosterveen. Het noordelijk 

gelegen deel (Rundeveen) is 

i.v.m. de ruimte er los naast 

geplaatst.   

Wit = buiten verdeling ge-

bleven i.v.m. het in 1867 nog 

lopende kanaalconflict.

Afb. 3.13 Veenplaatsen in 

het Barger-Oosterveen die 

rond 1890 in bezit waren 

van de Firma W.A. Scholten. 
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In 1891 werd het waterschap Barger-Compascuum opgericht. Op dat moment was nog 

geen concessie tot vervening verkregen. Wel was er een concept plan van aanleg gemaakt 

en waterpassingen en veenboringen verricht (afb. 3.11). Op 27 oktober 1899 (nr. 53) werd 

het plan van aanleg goedgekeurd en de vergunning voor de vervening door de provincie 

verleend. 

Het plan van aanleg van het Barger-Oosterveen

Het Barger-Oosterveen is niet verkocht maar onder de gerechtigden in de marke van Noord- 

en Zuidbarge in 1867 verdeeld.22 Dit betekent dat, op basis van een plan van aanleg, alle 

markegenoten naar rato hun gerechtigheid een aantal veenplaatsen kregen. Door middel van 

een loting kwamen zij in het bezit van een aantal veenplaatsen verspreid over het gebied. Het 

resultaat was een bijzonder versnipperd eigendom (afb. 3.12 en 3.14). 

Voor de Firma W.A. Scholten betekende dit dat voor iedere aankoop van een veenplaats 

met de betreffende eigenaar moest worden onderhandeld en een koopovereenkomst moest 

worden gesloten. Desondanks waren rond 1890 al veel veenplaatsen in het bezit van de 

Firma W.A. Scholten (afb. 3.13). Het perceel ten zuiden van de Postweg dat nu deel uitmaakt 

van Landgoed Scholtenszathe is daar een voorbeeld van.  

22 Drents Archief, toegang 0794, inventarisnummer 10264, Veenaanleg en indeeling van het oostelijk gedeelte der 

markte van Noord- en Zuidbarge.

Afb. 3.14 Kaart bij het plan van aanleg en verdeling van het Barger-Oosterveen uit 1867. 
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Rundeveen

Afb. 3.15 

Boven: waterpassings- en veenboringenkaart en plan van 

aanleg van het Barger-Oosterveen uit 1886. 

Rechts: detail van de kaart. Bovenste schuin geschreven 

getal is hoogte veenoppervlak in meters + A.P., onderste 

getal is Pleistoceen reliëf in meters + A.P.

Rode getallen = veenplaatsnummers

Kapitalen = hoofdwijken 

Romeinse cijfers = wegen

Verschillende kleuren = peilvakken in m +AP
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Ook de percelen in het Barger-Oosterveen ten westen van het kanaal dat nu Scholtenskanaal 

maar voorheen Hoofdwijk A heette, waren rond 1890 al deels in handen van de Firma 

W.A. Scholten. Later zijn daar de aansluitende percelen nog bijgekocht of is met andere 

veenplaatseigenaren geruild. Tenslotte waren ook enkele percelen ten westen van de Runde 

al in 1890 in het bezit van de Firma W.A. Scholten. Ook hier is door middel van aankoop of 

ruiling later een aaneengesloten bezit ontstaan. 

Hoewel in 1867 in samenhang met de verdeling van het veen er een plan van aanleg was 

gemaakt, zou het door het kanaalconflict nog tot 1880 duren voordat daadwerkelijk kon 
worden gestart met de verveningen. Rond 1886 werden daarom opnieuw waterpassingen 

en veenboringen verricht en op basis daarvan een nieuw plan van aanleg gemaakt (afb. 

3.15). Daaraan voorafgaand was in 1885 het Waterschap Barger-Oosterveen opgericht. Het 

waterschap hield toezicht op de uitvoering van het plan van aanleg tijdens de vervening. De 

groep van eigenaren, ingelanden genoemd, kozen een bestuur. Tijdens de vervening hadden 

de ingelanden stemrecht naar rato hun bezit in hectares.

In het nieuwe plan van aanleg was de afwateringsstructuur van het gebiedje dat nu 

deel uitmaakt van het Landgoed Scholtenszathe gewijzigd. Dit hing nauw samen met 

het aanwezige Pleistoceen reliëf van de Hondsrug (afb. 3.15 en 3.16). Zoals eerder 

gezegd was er een samenhang tussen het aanwezige reliëf van de zandondergrond en de 

afwateringsstructuur. In het eerste ontwerp uit 1867 (afb. 3.14) waterden de wijken direct af 

op Hoofdwijk A/Scholtenskanaal. In 1886 was een tussenstap ontworpen door middel van 

een de hoofdwijk die de toepasselijke naam ‘Kromme wijk’ kreeg. Al gaande de verveningen 

bleken de hoogteverschillen tussen het noordelijke en zuidelijke deel toch nog te groot (afb. 

3.16). Het zuidelijke deel kreeg een afwatering voor de sluis (peilvak 16,00 m +AP), het 

noordelijke deel na de sluis (peilvak 14,80 m +AP). 

Afb. 3.16 Links de 

hoofdwijk ‘Kromme 

wijk’ volgens het 

plan van aanleg 1886 

(geen gewone wijken 

getekend). Rechts: 

gerealiseerde afwate-

ring hoofdwijken en 

gewone wijken.

sluis

Nadat het plan van aanleg door provincie en het Rijk was goedgekeurd werd bij KB een 

van 1 september 1890 nr. 25 de vergunning tot vervening verleend. In dat jaar had de firma 
Scholten dus al heel wat veenplaatsen verworven van individuele veenplaatseigenaren. 

Het plan van aanleg van het Emmer-Erfscheidenveen

De naam Erfscheidenveen bestond al vóór de verveningen. Het betekende dat het veen 

‘naar ieders gerechtigheid’ was gescheiden en verdeeld, zodat ieder naar eigen goedvinden 

over zijn deel kon beschikken. Het gevolg was dat het veen al eerder in lange stroken was 
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Afb. 3.17 Plan van aanleg van het Emmer-Erfscheidenveen. Blauw kader = onderdeel 

huidige Landgoed Scholtenszathe.

17e 

blok

18e 

blok

Scheidslijn noorde-

lijke en zuidelijke 

deel = Eerste 

Groenedijk



37

verdeeld. Volgens Buiskool hing deze verdeling samen met de veenboekweitcultuur.23 

Wanneer de markegenoten boekweit wilden verbouwen, werd door de volmachten een 

stuk veen afgebakend en naar ieders gerechtigheid verdeeld. Er bestonden twee manieren 

van verdeling. Een tijdelijke verdeling van meestal zes tot tien jaar totdat het veen door de 

boekweitteelt was uitgeput en niet meer geschikt was voor agrarisch gebruik. Het veen kwam 

daarna weer in gemeenschappelijk eigendom van de marke. Deze manier van verdeling 

kwam veel voor in de venen van de marke van Noord- en Zuidbarge. Bij de tweede manier 

was de verdeling erfelijk (vandaar erfscheiden) en bleef het eigendom dus voortduren. Bij 

beide verdelingen werd het veen strookvormig verdeeld. Soms waren deze stroken zeer smal 

zodat ook de kleine ‘bewaardeelden’ ook een strook veen konden bewerken. Rond 1880 

waren dergelijke stroken in Emmer-Erfscheidenveen circa 4 km (in het zuiden) tot circa 

6,5 (in het noorden) lang. Een dergelijke strookvormige verdeling van de venen was echter 

ongeschikt voor de systematische vervening. Er moest dus een geheel nieuw plan worden 

gemaakt waarbij de oude verdeling teniet werd gedaan en iedereen dus afstand moest doen 

van de stroken ten behoeve van de nieuwe verdeling. Ter voorbereiding van de verveningen 

en het maken van het nieuwe plan richtten de markegenoten in 1882 een maatschap op.24 

Onder leiding van burgemeester Willem Tijmes is dit nieuwe plan van aanleg gemaakt (afb. 

3.17). Omdat iedereen mee moest werken heeft dat enige tijd geduurd. 

Ondertussen stond de verveningswet van 1895 niet meer toe dat veen door particuliere 

organisaties (zoals een maatschap) werd ontgonnen. Reden waarom in plaats van het 

maatschap vóór de vervening een veenschap werd opgericht. Uiteindelijk werden in 1896 

de venen op basis van het plan van aanleg onder de stembevoegden van de maatschap 

door middel van loting gescheiden en verdeeld.25  In het plan van aanleg onderscheidde 

de maatschap een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel was 1173 ha 

groot en het zuidelijk deel 469 ha. Tot op de dag van vandaag leeft dit onderscheid nog in 

de veldnamen voort. Zo wordt het plangebied, op topografisch kaarten nog steeds Zuidelijke 
Dwarsplaatsen genoemd. Tijdens de verdeling in 1896 had de Scholten al een behoorlijk 

aandeel in de maatschap verworven. De totale inbreng was in het noordelijk deel 55,4 ha en 

in het zuidelijk deel 26,3 ha, beide dus ongeveer 5% van de deeltotalen. Door de loting is het 

veenbezit van de Firma W.A. Scholten in eerste instantie vrij verspreid geweest. Door ruiling 

en/of aankoop is het uiteindelijk geconcentreerd in de Zuidelijke Dwarsplaatsen; in het plan 
van aanleg het zeventiende en achttiende blok. Bijzonder detail is dat in het zeventiende blok 

in het plan van aanleg een ‘vooraf’ had voorzien. Op 19 augustus 1898 werd het plan van 

aanleg goedgekeurd en de vergunning tot vervening door de provincie verleend. 

Conclusie

De conclusie is dat de Firma W.A. Scholten, de voorloper van Maatschappij Klazienaveen 

én het landgoed al (ver) voordat de verveningen van start gingen op verschillende manieren 

grote stukken of percelen veen had verworven in alle vier veenkoloniën.26 Voor het 

Smeulveen, de veenkolonie volledig in handen van Scholten, had de firma ook zelf het 
plan van aanleg gemaakt. Voor het Barger-Oosterveen en Barger-Compascuum hebben 

anderen het plan van aanleg gemaakt en zijn alleen veenplaatsen aangekocht. Omdat de 

familie Scholten een gerechtigde was in de maatschap Emmer-Erfscheidenveen heeft zij hier 

mogelijk een stem gehad in het maken van het plan van aanleg.  Volgens het Drents Archief 

beschikte de Firma W.A. Scholten op het hoogtepunt van de vervening over circa 2.200 

ha veengebied. In de loop der tijd is veel grond weer verkocht en was het landgoed bij de 

oprichting bijna 1.000 ha groot.

23 Buiskool, 1950, pag. 56 e.v.
24 Timmer en de Vries, 2011, pag. 104.
25 Timmer en de Vries gaan ook in op de bijzondere erfpachtcondities die golden voor de vooraffen in het Emmer-

Erfscheidenveen.  Zie Timmer en de Vries pag. 105. Omdat deze condities niet van belang zijn voor Landgoed 

Scholtenszathe wordt hier niet verder ingegaan op de erfpacht. 
26 De Firma Scholten was ook aandeelhouder in N.V. Emmer Compascuum. Omdat Landgoed Scholtenszathe 

geen gronden in het Emmer-Compascuum heeft, wordt deze veenkolonie hier niet besproken. 



38

Afb. 4.1 Werkwijze verve-

ning. 

Linksboven: schematische 

weergave. 

Rechtsboven: topografische 
weergave. 

Onder: veenput. De man 

met de stok en horlogeket-

ting is de veenbaas.

Afb. 4.2 

Links: Met een speciale schop, stikker 

genoemd, werden laagsgewijs sneden 

ter grootte van een turf gemaakt. 

Onder: Vervolgens werd met een 

houten schop met een ijzeren snee, 

oplegger of opschot genoemd, de 

turven uit de veenbank gestoken en op 

de kruiwagen gelegd. Daarna werden 

ze over krui- of krooiplanken naar het 

zetveld gebracht om te drogen. Op de 

achtergrond een veenhoop van het jaar 

daarvoor. 
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4  De periode van de vervening

Rond 1890 kwamen de verveningen in het gebied op gang. Vervening was een tijdrovende 

zaak. Voordat gestart kon worden, moest het veen eerst worden ontwaterd zodat het 

droog genoeg en bruikbaar was om te vervenen. Te nat veen verzakt namelijk en kan niet 

systematisch worden afgegraven. Deze voorbereidingstijd nam al gauw vier tot tien jaar in 

beslag waarin door middel van het graven en verdiepen van greppels het veen voldoende 

droog werd.1  Vervolgens moest ook de hoofdontsluiting, het kanaal, eerst het te vervenen 

gebied bereiken. In de verschillende overeenkomsten tussen kanaalmaatschappijen en de 

marke werd een voortgang tussen de honderd en driehonderd meter per jaar afgesproken.2 

Pas op het moment dat het kanaal het punt had bereikt waar een (hoofd)wijk was gepland, 

kon worden gestart met het graven van de betreffende (hoofd)wijk. Ook dit ging met een 

snelheid van honderd tot tweehonderd meter per jaar. Voordat een perceel geheel verveend 

was, was men dus jaren zoniet decennia verder. 

Op het moment dat in een gebied de vervening op gang kwam, werd ook de opbouw van 

het veen en de kwaliteit van de verschillende veenlagen belangrijker. In hoofdstuk twee is al 

genoemd dat de samenstelling van het veen sterk verschilde in de Emmer- en Bargervenen. 

In het noorden van de gemeente Emmen was sprake van een relatief dunne laag bolster en 

witveen met daaronder zwartveen van goede kwaliteit.3 Richting het zuiden werd de laag 

bolster een stuk dikker, soms meer dan twee meter. De laag zwart- en dargveen werd daar 

juist dunner en was bovendien van vrij slechte kwaliteit (tabel 4.1). 

Witveen is zeer geschikt voor turfstrooisel, zwartveen voor brandstof. Beide hadden hun 

eigen manier van vervenen. Daar waar brandstofturf werd gewonnen, werd het veen volgens 

een vaste werkwijze afgegraven.4 (afb. 4.1 en 4.2).  Turfstrooisel werd in de tweede helft 

van de vorige eeuw uitgevonden en vanaf 1880 nam de vraag naar dit product toe.5 Door het 

grote absorberende vermogen diende turfstrooisel aanvankelijk vooral als vervanger van stro. 

Later kwam daar de afzet als tuinturf bij.

Tabel 4.1 

Veenlagen 

en gebruik

1 Stemfoort 1847, pag. 12. De greppels werden gegraven op de plaatsen waar later de wijken kwamen te liggen. 
2 Drents Archief toegang 0574, inventarisnummer 12. Overeenkomsten van de marke van Noord- en Zuidbarge.
3 Zie ook Gerding, 1995, voor een uitgebreide analyse van de turfwinning in Noord-Nederland.
4 Vooral voor de onderste veenlagen werd ook baggerturf geproduceerd door middel van een andere techniek dan 

hier beschreven. Zie hiervoor Casparie, 1980 pag. 43 e.v.
5 Knegt, 1989, pag. 159. 
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Bovenveenwoningen langs de weg Ber-

kenrode en ten oosten van de Runde in 

de veenkolonie Barger-Compascuum. 

Het dorpscentrum ligt dan westelijker 

dan tegenwoordig.

Oude verkavelingsstruc-

tuur uit de tijd van de 

DVMKM.

Tijdelijke behui-

zing veenarbei-

ders.

Afb. 4.3 Topografische kaart van 1912. Gele stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe.

Willemsvaart tot hier 

gegraven.
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Voor de turfstrooiselproductie werd alléén de bovenste veenlaag afgegraven. Dit betekent 

dat men dus al redelijk snel inkomsten kon genereren bij turfstrooisel. Het feit dat de Firma 

W.A. Scholten in 1891 al startte met de productie in een turfstrooiselfabriek is dan ook 

begrijpelijk. Datzelfde geldt voor verzelfstandiging en naamsverandering van de firma in 
N.V. Turfstrooiselfabriek en Veenderij Klazienaveen v/h firma W.A. Scholten in 1905. 

Rond 1900  bereikten de ontsluitingskanalen vanuit het noorden en het zuiden het 

Smeulveen. Rond 1912 was de Willemsvaart deels en het Scholtenskanaal geheel gegraven 

(afb. 4.3). Zoals gebruikelijk bij ontsluitingskanalen waren er ook bomen langs de hoofdweg 

langs het kanaal geplant. Omdat iedere veenkolonie een eigen plan van aanleg had, staan de 

bomenrijen tot op de dag van vandaag in het Smeulveen ten oosten van het kanaal en in het 

Barger-Oosterveen ten westen van het ontsluitingskanaal.  

De op de topografische kaart van 1912 getoonde richting van de gewone wijken bij de 
Willemsvaart zijn uiteindelijk niet gerealiseerd. De topografische kaart geeft ontworpen 
(hoofd)wijken weer. De uiteindelijk gerealiseerde wijken zijn gegraven zoals in het plan 

van aanleg in het vorige hoofdstuk is getoond (afb. 3.7 op pag. 24). In 1912 waren ook de 

greppels die door de DVMKM waren aangelegd nog niet allemaal verdwenen. 

Het pad dat diagonaal door het Smeulveen liep, was nog een restant van de oude veenweg 

of leidijk. De topografische kaart toont dus nog bestaande, geplande en gerealiseerde 
watergangen en wegen. 

Het meest opvallend is de vrij dichte bebouwing die rond 1912 langs de grens tussen 

het Smeulveen en het Barger-Oosterveen lag. Deze veenkoloniale ‘grens’weg heet nu 

Berkenrode. Het gebied in het Barger-Oosterveen (tussen de Berkenrode en de Runde) wordt 

op de topografische kaarten Rundeveen genoemd. In het navolgende zal dit deelgebied van 
het Barger-Oosterveen ook steeds als Rundeveen worden aangeduid. Ook ten oosten van 

de Runde, in het Barger-Compascuum, stond rond 1912 veel bebouwing. Het dorp Barger-

Compascuum lag in die tijd een stuk westelijker dan het huidige dorp. In dit vrij dicht 

bevolkte gebied woonden voornamelijk (boekweit)boeren die óp het veen hun gewassen 

verbouwden. Deze zogenoemde bovenveencultuur is mede zo omvangrijk geweest omdat 

hier pas na 1900 de vervening van start ging terwijl al decennia eerder het veen was verkocht 

of verdeeld. In die tussentijd werden die delen van het veen die vrij goed bewoonbaar 

waren tijdelijk verhuurd aan boeren uit met name Duitsland. Omdat het veen bij de Runde 

vrij dun was, was dit gebied geschikt voor bewoning. Tijdens de vervening verdwenen 

deze bewoningsplekken. Langs de weg Berkenrode staan echter nog steeds twee van deze 

oude bovenveenwoningen op het veen. Deze bewoning ligt dan ook een stuk hoger dan de 

omgeving. Als kunstzinnige herinnering aan de tijd van de bovenveencultuur zijn in het 

kader van de reconstructie van de Runde (vanaf 2005) en het kunstproject ‘Was getekend, De 

Runde’ vier huisplaatsen op knikken in de Runde ingericht. 

De rijtjes bewoning die op de topografische kaart van 1912 ten noorden van de Willemsvaart 
en het pad ten westen van het Scholtenskanaal staan, waren tijdelijk opgericht voor 

veenarbeiders. Zoals in hoofdstuk drie gezegd, had de Firma Scholten/Maatschappij 

Klazienaveen al voordat het kanaal was gegraven in het noordelijke deel van de ‘vooraf’ 

Klazienaveen-Noord een kerk en school gebouwd. In de periode tussen 1904 en 1912 hadden 

bij de zuidelijke sluis zich op de ‘vooraf’  Klazienaveen-Noord ook de eerste bewoners  

gevestigd. 

De bosstrook op de kaart van 1912 was, gegeven de richting van het perceel, waarschijnlijk 

nog een overblijfsel van de DVMKM periode. 
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Bovenveenwoningen in het 

Barger-Compascuum vrijwel 

verdwenen en het dorp is rich-

ting het kanaal verplaatst

Het merendeel van het 

plangebied is volop in 

vervening.Geen vervening op de 

flanken van de Honds-

rug. Oude verkave-

lingsstructuur uit tijd 

DVMKM nog herken-

baar. 

Afb. 4.4 Topografische kaart van 1935. Gele stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe
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In 1935 was het plangebied deels volop en deels (nog) niet in vervening (afb. 4.4). De 

voortgang in het graven van de wijken wordt goed weergegeven op de kaart. Het gebied 

langs de Berkenrode was in 1935 nog niet in vervening en waren de bovenveenbehuizingen 

nog aanwezig. De boeren in dit gebied verbouwden in die tijd al lang geen boekweit meer. 

Dankzij het droger worden van het veen door afwatering en vervening in de omgeving én de 

introductie van kunstmest rond 1900 ook mogelijk om andere gewassen dan boekweit op het 

veen te verbouwen (tabel 4.2). In 1932 was rogge het meest verbouwde gewas. 

De bouwlandpercelen (wit op de topografische kaart) zijn ook duidelijk herkenbaar. Rondom 
de bovenveenwoningen lagen daarnaast weilandjes (groen op de topografische kaart). 
In tegenstelling tot het Smeul- en Rundeveen waren in het Barger-Compascuum de 

huisplaatsen van de bovenveenboeren door de vervening bijna geheel verdwenen. Het dorp 

Barger-Compascuum was al vrijwel geheel verplaatst in oostelijke richting langs het kanaal. 

In Klazienaveen-Noord, op de vooraf, was de kerk verplaatst naar de huidige plek. De 

bebouwing op de vooraf was nog steeds geconcentreerd in een noordelijk lintje, een lintje bij 

de nieuwe kerk en een zuidelijke lintje. Omdat het gebied nog in vervening was, lagen op de 

koppen van de veenplaatsen nog de tijdelijke behuizingen van de veenarbeiders.

Totaal areaal alle gewassen in ha.

3199

3771

5473

4250

5380

5115

6025

7505

8030

8734

10333

9827

Tabel 4.2 

Landbouwgewassen

Het westelijke gedeelte van het Smeulveen, het gebied waar nu het Oosterbos ligt, was niet 

bewoond en had nog steeds de perceelsrichting uit de DVMKM tijd. Kaveltjes bouwland, 

weiland en veen wisselden elkaar af. 

1935: noordelijke (links) en zuidelijke (boven) 

gedeelte van de ‘vooraf’ Klazienaveen-Noord.
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Geen vervening maar 

agrarisch grondgebruik 

op de flanken van de 
Hondsrug

Noordelijke deel 

Rundeveen is via 

de Magrietavaart 

verbonden met het 

Smeulveen

Alleen nog boven-

veenwoningen in het 

zuidelijke deel van het 

Rundeveen en Smeul-

veen

Afb. 4.5 Topografische kaart van 1955. Paarse stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe
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Ook na WO II, in 1955, was het grootste deel van het plangebied nog in vervening. Daar 

waar werd verveend, volgde men vrijwel overal de plannen van aanleg. Enige uitzondering 

was de waterverbinding die via de Magrietavaart tussen het Rundeveen (waterschap Barger-

Oosterveen) en het Smeulveen was aangelegd (afb. 4.5). Dergelijke waterverbindingen 

tussen veenkoloniën kwamen tot de jaren zestig van de vorige eeuw relatief weinig voor. 

Een mogelijke verklaring is het waterpeilniveau en/of eigendom van veenplaatsen. In 

het plan van aanleg had het Rundeveen door de hoogteverschillen in het Pleistoceen 

reliëf  twee verschillende peilvakken gekregen (afb. 4.6). Het noordelijke peilvak was 

hetzelfde als dat van het Smeulveen waardoor een verbinding makkelijker was dan bij een 

peilverschil. Daarnaast had Maatschappij Klazienaveen wellicht haar bezit in het Rundeveen 

geconcentreerd. Vanuit het Smeulveen werden deze veenplaatsen dan verveend. 

sluis

12,50 m

13,60 m

14,80 m

16,00 m

Peilvakken in +AP

Afb. 4.6 Historische peilvakken en kanalen, hoofdwijken en gewone wijken uit de 

periode van de verveningen. 
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In 1963 gingen de water- en veenschappen het Emmer-Erfscheidenveen, het Barger-

Oosterveen, het Compascuum, Weerdinge en de hoofdwaterwerken van het Smeulveen op in 

één waterschap; het Waterschap Runde. Nadien zijn er veel meer verbindingen tussen en/of 
aanpassingen aan watergangen ontstaan. 

De kaart van 1955 laat goed zien dat tegelijkertijd met de vervening ook de 

bovenveenwoningen langs Berkenrode verdwenen. 

In 1955 was op de ‘vooraf’ van Klazienaveen Noord was een rijtje woningen gebouwd 

langs de De Weerdstraat, een straatje dat is vernoemd naar de voormalige evangelist van de 

veenkerk. De ‘vooraf’ kende daarnaast nog steeds een klein bebouwingslintje in het noorden 

en zuiden bij de sluizen (afb. 4.5 op pag. 42). 

Rond 1965 waren de verveningen in het Emmer-Erfscheidenveen en Barger-Compascuum 

vrijwel afgerond (afb. 4.7). Hier lagen slechts nog enkele percelen die niet of deels waren 

verveend. Het merendeel was in gebruik als bouwland. De  ruimtelijke opbouw van deze 

twee veenkoloniën was conform het plan van aanleg gerealiseerd.   

In tegenstelling tot de twee bovengenoemde veenkoloniën was de vervening in het 

Smeulveen en Barger-Oosterveen nog in volle gang. In een zone evenwijdig aan de 

Afb. 4.7 Topografische kaart van 1965. Paarse stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe
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Hondsrug werd zelfs niet verveend. Hier lagen afwisselend percelen weiland, bouwland, 

stukjes bos en niet afgegraven veen. Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk. In de 

eerste plaats lag de Pleistocene ondergrond, de Hondsrug, hoog ten opzichte van het gebied 

ten westen daarvan. Om hier watervoerende wijken te realiseren, moest dus vrij diep in de 

zandondergrond worden gegraven. Hetzelfde argument kan worden gebruikt voor het gebied 

waar nu het veenpark ligt. Ook dit gebied lag ten opzichte van zijn directe omgeving hoger. 

Een tweede verklaring kan de afgenomen vraag naar huisbrandturf zijn. Er was nog wel 

vraag naar turfstrooisel en tuinturf maar hiervoor was zoals gezegd alleen de bovenste 

veenlaag te gebruiken. Het graven van wijken was hiervoor niet nodig. Ten derde was de 

veenlaag evenwijdig aan de Hondsrug wel dik maar bevatte ook veenlagen van slechte 

kwaliteit. Zoals in hoofdstuk twee is beschreven, lagen hier bijvoorbeeld ook lagen met 

dennenstobben en elzenbroekveen. Tenslotte ontstond in de jaren zestig en zeventig van de 

vorige eeuw het besef dat met de vervening ook het natuurlijke hoogveenlandschap vrijwel 

geheel uit Nederland was verdwenen. 

Dit laatste argument wordt ook weerspiegeld op de topografische kaart van 1975 (afb. 4.8 
hieronder). In de jaren zeventig werd door Staatsbosbeheer in het kader van de herinrichting 

Veenkoloniën het Oosterbos op de hoogveenrestanten aangeplant. Ook de bosstrook van 

Staatsbosbeheer ten noorden van de landgoedgrens in het Barger-Compascuum staat op een 

hoogveenrestant. 

Afb. 4.8 Topografische kaart van 1975. Paarse stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe
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Afb. 4.9 Topografische kaart van 1985. Paarse stippellijn = grens Landgoed Scholtenszathe

Oosterbos aangeplant tot 

aan de westgrens van het 

plangebied

Veenpark

Bosstrook op hoog-

veenrestant aangeplant 

door Staatsbosbeheer
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In 1966 was ook de basis gelegd voor het huidige veenpark. Ter gelegenheid van het 

honderd jarig bestaan van Barger-Compascuum was in dat jaar een openluchttentoonstelling 

ingericht met onder andere enkele veenketen. Het museumdorp ’t Oale Compas ten westen 

van het dorp staat vermeld op de kaart van 1975 (afb. 4.8). Deze kaart geeft wel nog enige 

verveningsactiviteiten weer in het gebied waar nu het veenpark ligt. De bovenveenwoningen 

waren daar dan ook verdwenen. 

Datzelfde geldt voor de behuizing voor de veenarbeiders in het veld ten westen van het 

Scholtenskanaal. Deze hadden plaats gemaakt voor enkele behuizingen direct langs het 

kanaal. Langs de Catovaart stonden op de bouwlandpercelen nog wel enkele huizen. 

Datzelfde geldt voor enkele behuizingen ten noorden van de Willemsvaart en de Kanaal H in 

het Emmer-Erfscheidenveen.

Klazienaveen-Noord bestond nog steeds uit drie kleine bebouwingsblokjes; een lintje in het 
noorden en zuiden bij de sluizen en een groepje rondom de kerk.

In 1985 was het Oosterbos uitgebreid tot de huidige westgrens van Landgoed Scholtenszathe 

(afb. 4.9). In het veenpark waren inmiddels ook bosstroken aangelegd. Voor het overige was 

het Smeulveen, op enkele percelen veen na, in gebruik als bouwland. De wijkenstructuur 

zoals die ongeveer een eeuw eerder in de plannen van aanleg waren verwoord en verbeeld 

waren nog zeer herkenbaar ten westen en ten oosten van de ‘vooraf’ van het Smeulveen, 

langs de westzijde van de Willemsvaart, in het Emmer-Erfscheidenveen, Barger-

Compascuum en wat mindere mate het Rundeveen. Tenslotte lag de Kromme wijk zoals 

gepland. 

Omdat er niet meer verveend werd, waren ook vrijwel alle huizen die waren gebouwd voor 

veenarbeiders verdwenen. Alleen langs de Catovaart en Willemsvaart stonden er nog een 

paar. Deze zijn na 1985 verdwenen. 

De conclusie is dat in de periode voorafgaand aan de oprichting van Landgoed 

Scholtenszathe in 1998 er twee typen landschap zijn ontstaan met ieder hun eigen 

karakteristieken. 

Het eerste type, en in omvang grootste, is het veenkoloniale landschap. Dit ontworpen 

landschap is gebaseerd op plannen van aanleg die rond 1900 zijn gemaakt. De ruimtelijke 

opbouw zoals bepaald in deze plannen was op het moment dat het landgoed werd opgericht 

erg herkenbaar aanwezig. Dit gold met name voor de cultuurhistorisch zo karakteristieke 

kanalen- en wijkenstructuur met bomenrijen langs de ontsluitingskanaalweg. Deze 

bomenrijen zorgen besloten karakter langs het hoofdkanaal dat sterk contrasteert met het 

achterliggende open landschap. Dit open veenkoloniale landschap was vooral in gebruik als 

bouwland. Maatschappij Klazienaveen was in de periode vóór de oprichting van ht landgoed 

dan ook een akkerbouwbedrijf . 

Zoals gebruikelijk in het veenkoloniale landschap waren de tijdelijke veenwegen en 

veenbehuizingen verdwenen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de bovenveenwoningen uit 

de periode vóór de verveningen.

Het dorpje Klazienaveen-Noord is slechts beperkt uitgebreid op de ‘vooraf’, de 220 meter 

brede strook tussen het Scholtenskanaal en de Catovaart waarop permanente bebouwing was 

gepland. Dit in tegenstelling tot de ‘vooraf’ van bijvoorbeeld Emmer-Erfscheidenveen en 

Emmer-Compascuum die wel volledig bebouwd zijn geraakt. Mogelijk is het late tijdstip van 

de vervening en/of verschil in eigendomsstructuur hier de reden voor. 

Het tweede type landschap is historisch gezien een combinatie van oud en nieuw. Oud in 

die zin dat hier nog hoogveenrestanten uit de periode vóór de verveningen aanwezig zijn. 

Jong omdat deze gebieden, het Oosterbos en veenpark, in de jaren zeventig en tachtig zijn 

beplant met houtopstanden. Hiermee is een besloten landschap, te weten bos op hoogveen, 

ontstaan dat vóór de verveningen een open veenmoeras was. Deze gebieden maken, evenals 

de Runde en een deel van het landgoed (zie ook hoofdstuk 5) deel uit van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
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Afb. 5.1 Zonering en globale inrichting van Landgoed Scholtenszathe zoals ontworpen 

door Eelerwoude Ingenieursbureau in opdracht van Maatschappij Klazienaveen 
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5  Het Landgoed Scholtenszathe, ruimtelijke opbouw en waardering 

Het akkerbedrijf Maatschappij Klazienaveen werd op 27 november 1998 officieel 
omgevormd tot Landgoed Scholtenszathe. Hierbij ging het om een omschakeling van 

een bijna 1000 hectare groot akkerbedrijf naar een gevarieerd landgoed met bijna 300 

hectare bos, 50 hectare bufferzone en verder landbouwgrond. Het landgoed is gerangschikt 

onder de Natuurschoonwet (NSW).1 Aanleiding tot deze omvorming tot een landgoed 

waren in 1998 een tweetal processen. In de eerste plaats werden de ontwikkelingen in 

de landbouw in toenemende mate bepaald door liberalisering van de wereldhandel en 

toenemende concurrentie uit Midden en Oost Europa. Daarnaast waren in het kader van de 

Herinrichting Oost-Groningen en Drents-Groningse veenkoloniën plannen om in het gebied 

andere functies te ontwikkelen. Voorbeelden waren hydrologische buffering Oosterbos, 

natuurontwikkeling en een ecologische verbindingszone tussen het Veenpark en Oostebos. 

In eerste instantie werd ook ingezet op het versterken van de recreatieve functie door de 

aanleg van een golfbaan met hoofdgebouw (hotel). Dit plan is later verlaten. 

In het navolgende wordt eerst ingegaan op het inrichtingsplan dat het ruimtelijke raamwerk 

van het landgoed heeft bepaald. vervolgens wordt kort ingegaan op recente ontwikkelingen 

en doelseling van het landgoed. Tenslotte zullen conclusie en een waardering van de 

ruimtelijke structuur worden geformuleerd.    

Inrichtingsplan en ruimtelijke opbouw  

Het globale inrichtingsplan gaat uit van een hoofdindeling in drie zones (afb. 5.1).2 

De oostelijke zone, Het Rundedal (R op de kaart) genoemd, ligt in het Barger-Compascuum 

en Rundeveen. Behoudt van het open karakter met grote ruimtelijke eenheden staat hier 

centraal. De middelste zone, in het inrichtingsplan Landgoedkern genoemd, heeft een 

‘cultuurlijk, parkachtig’ karakter met lanen, boomgroepen en parkbossen (L op de kaart). 

Deze zone kent ook een hoofdgebouw en zijn een aantal buitenplaatsen op de ‘vooraf’ 

gepland (L1). Deze zogenoemde buitenplaatszone maakt op dit moment geen deel meer 

uit van het Landgoed Scholtenszathe. De westelijk gelegen boszone (B) heeft een relatief 

natuurlijke, besloten uitstraling. De boszone dient ook als hydrologische buffer voor het 

Oosterbos. Tussen het bos van Landgoed Scholtenszathe en het Oosterbos ligt een 50 ha 

grote bufferzone; een natuurontwikkelingsgebied (B2) met een hogere grondwaterstand ter 
voorkoming van verdere verdroging van het Oosterbos. 

Bos inclusief bufferzone is in omvang ongeveer een derde van het landgoed. Het doel van 

het bos is vierledig, namelijk het verwerven van inkomsten uit subsidies en houtproductie, 

het verhogen van natuurwaarden, het bieden van aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en 

het vergroten van de landschappelijke variatie. Het zwaartepunt ligt op een duurzaam loofbos 

aangevuld met een beperkt aandeel snelgroeiende boomsoorten. 

Aansluitend op de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) van elzen-eikenbos en de goede 

groeiverwachting is gekozen voor eik, berk en zwarte els als hoofdboomsoort. Eik is het 

meeste aangeplant; bijna een kwart van de 1,2 miljoen aangeplante bomen en struiken is 
eik. De belangrijkste snelgroeiende, hoogproductieve boomsoorten zijn de populier en 

fijnspar. Gekozen is voor de aanplant van vrij grote herkenbare eenheden, bosblokken van 
ongeveer 10 ha groot. De keuze voor de aanleg van vrij grote oppervlakten van eenzelfde 

bostype is uit kostenoverwegingen gemaakt. Daarnaast zou iedere bosblok een eigen 

karakter krijgen. Aan de buitenrand van het bos en langs paden zijn vier struweeltypen 

1 Zie voor criteria NSW hoofdstuk Beleidskader behorend bij het bestemmingsplan Landgoed Scholtens.
2 Het inrichtingsplan en beplantingsplan is gemaakt door Eelerwoude Ingenieursbureau. De hier getoonde 

kaarten en beschrijving zijn gebaseerd op het artikel Scholtenszathe: Bosaanleg op een nieuw landgoed. In 

Vakblad Natuurbeheer, nr 6, 1999, pag. 77 – 81.   
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Afb. 5.2 Samenstelling van de bosafde-

lingen in vak 2. Links. Ligging vak 2 op 

Landgoed Scholtenszathe
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aangeplant te weten wilgenstruweel op de natste delen, hazelaarstruweel, meidoornstruweel 

en krentenboompjestruweel.

Op het landgoed zijn uiteindelijk zeven bostypen aangelegd met ieder een andere 

hoofdboomsoort: parkbos, elzenbos, eikenbos, berkenbos, populierenbos, fijnspar-eikenbos 
en grove den-eikenbos. Het oorspronkelijke geplande rabattenbos is niet uitgevoerd en 

dit bosblok is dezelfde wijze als de rest van de boszone ingericht. Het parkbos bestaat 

voornamelijk uit beuk en is aangeplant in de landgoedkernzone. Dit betekent dat in de 

bosstroken die het hoofdgebouw ten noorden van de Willemsvaart omzomen relatief veel 

beuk is aangeplant. Datzelfde geldt voor de bosblokken in de buitenplaatszone. Hoewel deze 

zone geen deel meer uitmaakt van het landgoed, is er wat betreft het type beplanting wel een 

relatie. Datzelfde geldt voor het ruimtelijke raamwerk. De ‘vooraf’ is immers representatief 

voor het veenkoloniale landschap, een landschap dat de basis is van het landgoed. 

De andere bostypen zijn aangeplant in de boszone. Afbeelding 5.2 geeft de opbouw van een 

gedeelte (vak 2 op afb. 5.1 en 5.2) van het bos weer. Globaal werd het elzenbos vooral in het 

natste, westelijke deel van de boszone aangelegd. Het populieren-, fijnspar-eiken- en grove 
den-eikenbos vooral in het drogere oostelijke gedeelte. Tenslotte is het berken- en eikenbos 

verspreid over de hele boszone aangeplant. Binnen ieder bostype is variatie aangebracht door 

groepsgewijze en individuele menging met andere soorten. 

Hoewel er veel bos is aangeplant in een oorspronkelijk open landschap is het ruimtelijke 

raamwerk, ook van het bos, gebaseerd op het veenkoloniale landschap zoals dat nog 

aanwezig was (afb. 5.3 op pagina 52). Dit betekent dat in de boszone dat nog aanwezige 

wijken zijn geïntegreerd. Hierdoor wordt het bos met de veenkoloniale regelmaat 

onderbroken en zijn er zichtlijnen tussen de bosblokken. Dergelijke doorzichten zijn vooral 

aanwezig in de bosblokken direct ten westen van het Scholtenskanaal, de bosstrook ten 

(noord)westen van de Willemsvaart/Verlengde Scholtenskanaal  en de bosstrook ten zuiden 

van Kanaal H in het Emmer-Erfscheidenveen. 

Na de oprichting waren eerste instantie in de ‘Landgoedkern’ ook bomen langs de gewone 

wijken in de open ruimten aangeplant. De topografische kaart van 2012 laat deze lijnvormige 
structuren goed zien (afb. 5.3). Nadien zijn de bomen langs deze wijken gerooid en is op dit 

moment weer sprake van open gebieden. 

Ter versterking van de hoofdstructuur, het Scholtenskanaal, is aan de westzijde van dit 

kanaal een dubbele bomenrij geplant. Ook langs de hoofdwijken Willemsvaart (westzijde) en 

Johansvaart zijn dubbele bomenrijen geplant. Hiermee versterkt het ruimtelijke ontwerp van 

het landgoed het voormalige veenkoloniale plan van aanleg van het Smeulveen. Datzelfde 

geldt voor de bomenrijen langs de Verlengde Splitting. 

Langs de weg Berkenrode, de voormalige grens tussen het Smeulveen en Rundeveen, 

zijn meidoornhagen aangeplant. Datzelfde geldt voor wijken in het Rundeveen. Ook hier 

wordt dus de veenkoloniale landschappelijke basis gevolgd. Door de matige staat van 

onderhoud van deze hagen komt echter het lijnvormige karakter van deze veenkoloniale 

structuren wat minder uit de verf. Omdat ze lager en smaller zijn dan de bomenrijen 

langs de hoofdstructuren weerspiegelen ze wel de veenkoloniale hiërarchie in hoofd- en 

nevenstructuren. Daarnaast zijn ze aantrekkelijke schuil- en broedplaats voor (kleine) 

vogelsoorten. 
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Afb. 5.3 boven: topografische kaart 2012 paarse 
stippellijn grens Landgoed Scholtenszathe.

Afb. 5.4 links: Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) Landgoed Scholtenszathe en directe 

omgeving.
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Ook zijn de ‘veenkoloniale’ bomenrijen die al vóór de inrichting van het landgoed aanwezig 

waren, behouden. Dit betreft de bomenrijen langs de westzijde van het Scholtenskanaal 

in het Barger-Oosterveen, langs de oostzijde van het Scholtenskanaal in het Smeulveen, 

langs de zuid- en oostzijde van het Willemskanaal, langs de Postweg, Middenweg en Eerste 

Groenedijk NZ.

Tenslotte is ook de bebouwing uitgebreid binnen het veenkoloniale raamwerk, namelijk 

op de ‘vooraf’. Na 1985 zijn namelijk een aantal grote (agrarische) bedrijfsgebouwen van 

Landgoed Scholtenszathe op de vooraf gebouwd. Echter, de korrel (omvang gebouwen) 

is wel ongebruikelijk groot voor een ‘vooraf’. In visueel opzicht gaan ze dan ook de 

concurrentie aan met het relatief bescheiden hoofdgebouw van het landgoed. Alleen de 

plaats van het hoofdgebouw, op ‘de kop’ van de hoofdstructuur het Scholtenskanaal geeft de 

belangrijkheid van dit gebouw aan. 

Recente ontwikkelingen

In 2009 is een nieuw ontwikkelingsperspectief door Ingenieursbureau Oranjewoud 

B.V. geformuleerd. Economische omstandigheden en een toename van golfbanen in de 

regio hadden ertoe geleid dat kansen op een rendabele exploitatie van een golfbaan met 

hoofdgebouw niet meer haalbaar werd geacht. In tegenstellling tot 1998 werd een goed 

economisch perspectief voor de agrarische sector voorzien. De agrarische sector is dan 

ook als hernieuwde en belangrijkste economische drager van het landgoed geworden. Op 

de locatie waar voorheen de golfbaan met hoofdgebouw was gepland, is inmiddels een 

paardenfokkerij met woonhuis gerealiseerd.  

Conclusies en waardering ruimtelijke structuur 

De hoofdconclusie is dat hier sprake is van een bijzonder gelaagd landschap waarbij de 

landschappelijke inrichting van het Landgoed Scholtenszathe, ontworpen eind twintigste 

eeuw, is gebaseerd op gerealiseerde veenkoloniale plannen van aanleg uit eind negentiende, 

begin twintigste eeuw. Aanleiding voor het maken van deze plannen van aanleg was 

weer het aanwezige holocene veen. Deze werd immers systematisch afgegraven. Bij de 

ruimtelijke opbouw in de plannen van aanleg, en dan met name de afwateringsstructuur, 

werd vooral rekening gehouden met het aanwezige Pleistoceen reliëf. Deze bepaalde de 

(hoofd)wijkenstructuur. Het gelaagde landschap van Landgoed Scholtenszathe is dus zowel 

in aardkundig als cultuurhistorisch opzicht een gevarieerd landschap. 

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende essentiële ruimtelijke waarden worden 

geformuleerd:

1. De karakteristieke, hiërarchische, veenkoloniale ruimtelijke opbouw die nog herkenbaar is 

in de landschappelijke structuur van het Landgoed Scholtenszathe. Dit betekent in de eerste 

plaats dat de nu nog aanwezige kanalen- en (hoofd)wijkenstructuur, zoals is ontworpen in 

de plannen van aanleg van de verschillende veenkoloniën, cultuurhistorisch waardevol is 

en herkenbaar dient te blijven. Deze herkenbaarheid is ook in de boszone van groot belang. 

Hierbij is de kanaallijn Scholtenskanaal – Willemsvaart – Verlengde Scholtenskanaal 

het cultuurhistorische hoofdontsluitingskanaal uit de periode van de verveningen. In 

hiërarchisch opzicht is dit dus de belangrijkste lijn. De Johansvaart , het westelijke deel van 

de Willemsvaart, de Catovaart, Magrietavaart, Willem Albertsvaart in het Smeulveen, Kanaal 

G en kanaal H in het Emmer-Erfscheidenveen en Kromme wijk in het Barger-Oosterveen 

zijn hoofdwijken richting dit hoofdontsluitingskanaal. De gewone wijken wateren af richting 

deze hoofdwijken of ontsluitingskanaal. Deze afwateringsstructuur is gerelateerd aan het 

Pleistoceen reliëf. Dit reliëf werd ten behoeve van de verveningen en het plan van aanleg 

door middel van waterpassingen en veenboringen in kaart gebracht. In die zin is de kanalen- 

en (hoofd)wijkenstructuur ook aardkundig van belang omdat het Pleistoceen reliëf wordt 

weerspiegeld in de richting van deze waterlopen (afb. 5.5 op de volgende pagina). 
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Voor het behoud en de herkenbaarheid van de cultuurhistorisch én aardkundige waardevolle 

kanalen- en wijkenstructuur is het onderhoud van deze afwateringsstructuur van belang. 

Zo blijft ook de gelaagdheid van het landschap herkenbaar. Dit belang sluit aan op het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Emmen’ waarin kanalen en wijken die niet in eigendom 

zijn van waterschappen in de doeleindenomschrijving van de agrarische bestemmingen, 

naast het agrarisch gebruik, mede bestemd zijn voor behoud en herstel van watergangen. 

Bescherming van deze watergangen vindt plaats via een verbod op dempen van sloten en 

andere wateren. Daarnaast is één van de hoofdconclusies van de Structuurvisie “Emmen, 

Water” dat het grootste deel van de stedelijke wateropgave goed op te lossen is door “het 

vasthouden in de bestaande veenkoloniale kanalen- en wijkenstructuur”. (Structuurvisie 

“Emmen, Water”, december 2014, pag. 22). Deze oplossing is vooral van toepassing voor het 

gebied van waterschap Hunze en Aa’s, een gebied waar Landgoed Scholtenszathe ook deel 

van uitmaakt. 

Afb. 5.5 Historische kanalen- en 

(hoofd)wijkenstructuur zoals nog 

aanwezig in het plangebied

Ontsluitingskanalen

Hoofdwijken

Gewone wijken
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2. De lijnvormige beplanting van enkele of dubbele bomenrijen weerspiegelen ook de 

gelaagdheid van het landschap en zijn cultuurhistorisch waardevol. Daarnaast zijn dergelijke 

lijnvormige boomstructuren ecologisch waardevol voor bijvoorbeel vleermuizen. De 

bomenrijen van eiken aan beide zijden van de hoofdwegen langs het ontsluitingskanaal 

stammen uit de tijd van de verveningen. Ook de bomenrijen langs de Middenweg WZ 

en Eerste Groenedijk en het noordelijke gedeelte van de Catovaart waren al aangeplant 

voordat het Landgoed Scholtenszathe was opgericht. De bomenrijen langs de westzijde 

van het Scholtenskanaal, westelijke gedeelte van de Willemsvaart en de Johansvaart zijn 

ten behoeve van het landgoed. Zij versterken niet alleen het landgoedkarakter van de zone 

om het hoofdgebouw maar onderstrepen ook de veenkoloniale hoofdstructuur. De bomenrij 

aan iedere zijde van het hoofdgebouw kunnen als verfraaiing van het landgoed worden 

beschouwd. Bij de stuw in het Scholtenskanaal staat een als waardevolle boom aangemerkte 

veldiep.

Afb. 5.6 Historische veenkoloniale 

bomenrijen en bomenrijen Landgoed 

Scholtenszathe

Veenkoloniale bomenrijen

Bomenrijen landgoed
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3. De wegenstructuur is al bepaald in de plannen van aanleg van de verschillende 

veenkoloniën en daarmee cultuurhistorisch waardevol. Zo zijn de wegen Scholtenskanaal 

WZ in het Barger-Oosterveen – Scholtenskanaal OZ en Verlengde Scholtenskanaal OZ in het 

Smeulveen de hoofdwegen langs het ontsluitingskanaal richting afzetmarkten. De schuine 

oversteek op de kruising met de Willem Albertsvaart markeert bovendien de overgang 

van de veenkolonie Barger-Oosterveen en het Smeulveen en is daarmee een historisch 

markeringspunt. De lijn Herenstreek – Karrepad – Willem Albertsvaart NZ – Postweg is 

een geplande maar niet gerealiseerde kanaallijn en tevens grensweg tussen de veenkoloniën 

Smeulveen en Barger-Oosterveen. Andere veenkoloniale grenswegen zijn Berkenrode tussen 

het Smeulveen en Rundeveen en de Tweede Groenedijk. Het oost - west lopende deel van de 

Tweede Groenedijk is niet alleen de grens tussen het Smeulveen en Emmer-Erfscheidenveen, 

het is ook de oude grens tussen de marke van Emmen en Westenesch en die van Noord- 

en Zuidbarge. De Johansvaart, Middenweg WZ en Eerste Groenedijk zijn voormalige 

veenkoloniale wegen richting verveningsblokken. Datzelfde voor het pad aan de westzijde 

van de Catovaart. 
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Afb. 5.7 Historische wegenstructuur 

zoals nog aanwezig in het plangebied
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4. De boszone en bosstroken, inclusief de bufferzone met (nat) weiland, zijn vooral 

ecologisch waardevol. Dat geldt ook voor de wijken in deze zone. Zij behoren tot het 

NNN: het Natuurnetwerk Nederland (afb. 5.1). Dit netwerk bestaat uit de belangrijkste 

natuurgebieden van Nederland en hun tussenliggende verbindingen. De NNN heette 

voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De bossen van het landgoed sluiten aan 

op het, ten westen daarvan gelegen, Oosterbos van Staatsbosbeheer. Dit bos staat op een 

hoogveenrestant. Om verdere verdroging van het Oosterbos te voorkomen is de hogere 

grondwaterstand in de bufferzone dan ook ecologisch van belang. Daarnaast zijn de bossen 

een verbinding richting Veenpark en Runde. In cultuurhistorisch opzicht zijn de boszone 

waardevol omdat de veenkoloniale wijkenstructuur is geïntegreerd in het bos (afb.  ). 

Daarnaast kan een functionele ‘landgoedwaarde’ aan het bos worden toegekend. Bosbouw 

evenals landbouw maken (historisch) deel uit van de functionele eenheid die een landgoed 

is. Overigens is de aanwezigheid van bos onderdeel van het toetsingskader van de Provincie 

Drenthe. 

In bos geïntegreerde wijken

Boszone

Parkbos landgoedzone 

Afb. 5.8 Historische wijkenstructuur is 

geïntegreerd in bos
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Hoofdgebouw

Legenda

Kerk, beschermd 

monument

Kunstproject Runde; huis-

plaatsen

Bebouwing Klazienaveen-

Noord

Agrarische bedrijfsge-

bouwen

Grens plangebied

Ontsluitingskanaal rich-

ting afzetmarkten

Hoofdwijken

Gewone wijken met regel-

matige afstand 200 m. 

Veenkoloniale open

ruimte

Veenkoloniale wegen

Bufferzone 

Bosblokken incl. wijken 

Parkbos landgoedzone 

incl. wijken 

Veenkoloniale bomenrij

Bomenrij landgoed

NNN directe omgeving 

landgoed

Afb. 5.9 Overzicht 

              waardering
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5. Het tracé van het voormalige veenbeekje de Runde heeft een ecologische, kunstzinnig 

en cultuurhistorische waarde. Het maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 

ecologische functie van de Runde is verbeterd door middel van het verflauwen van delen 
van de taluds en aanleg van een vistrap. Dankzij het voorkomen van ijzeroer kan nog delen 

van de voormalige loop terug worden gevonden. In samenwerking met kunstenaar Jeroen 

van Westen zijn ook een viertal huisplaatsen langs de Runde ingericht als kunstzinnige 

herinnering aan de bovenveencultuur. Tenslotte is de Runde een cultuurhistorische grens 

tussen de veenkoloniën Rundeveen/Barger-Oosterveen en het Barger-Compascuum. Deze 

natuurlijke beekgrens werd vlak voor de verveningen wel rechtgetrokken en deels verplaatst.

6. De ‘vooraf’ tussen Het Scholtenskanaal en de Catovaart is als ontworpen bebouwingszone 

van de veenkolonie Smeulveen cultuurhistorisch van belang. Dit ondanks dat de ‘vooraf’ 

niet de gebruikelijke aangesloten bebouwing kent en is ingericht met relatief omvangrijke 

agrarische bedrijfsgebouwen.  Hoewel de ‘buitenplaatszone’ tussen de twee lintje van 

Klazienaveen-Noord geen deel meer uitmaakt van Landgoed Scholtenszathe, is het op basis 

van landschappelijke en cultuurhistorische overwegingen van belang dat bij toekomstige 

ontwikkelingen van deze zone de aanwezigheid van het omringende landschap in acht wordt 

genomen. Een relatie met Landgoed Scholtenszathe én het veenkoloniale landschap dient 

hierbij centraal te staan. 

Afb. 5.10 Plekken (ster) inge-

richte kunstzinnige herinnering 

huisplaatsen langs De Runde.
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Inleiding 
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• Als onderdeel van het landgoed Scholtenszathe is 
indertijd een zone ontworpen met 
buitenplaatsen. Exclusieve woningen op ruime 
kavels. Het vigerend kader voor de gronden is het 
uitwerkingsplan “Landgoed Scholtenszathe” d.d. 
29-06-2004. Het is een gedeeltelijke uitwerking 
van het moederplan dat dateert van 19 oktober 
1999.

• De buitenplaats zone is gelegen tussen de kernen 
van Klazienaveen-Noord en vallen buiten 
landgoed Scholtenszathe. Bospartijen zijn in het 
gebied aangelegd.

• Het plan “Droomkavels” is een herziening van de 
buitenplaatszone. In de open ruimtes tussen de 
inmiddels forse bospartijen is een nieuw 
vereenvoudigd plan ontworpen. Het heeft 30% 
minder woningen en er is met zorg omgegaan 
met de bestaande ruimtelijke kwaliteit en 
natuurlijke waarden.



Inrichtingsplan 
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Ruimtelijk concept 
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• Woningen in het lint (rood) 

• Uitbreiding van het 

bestaande dorp.

• Woningen aan het 
Scholtenskanaal (geel)

• Woningen pronkend 

op de open ruimtes 

aan het kanaal.

• Woningen aan het open 
landschap (groen) 

• Woningen in de 

bosrand kijkend over 

de weiden en het 

hoogveengebied.
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• Voor ’Droomkavels’ is een 
landschappelijk concept gemaakt dat 
zijn oorsprong kent in het landschap. In 
het verlengde van dit landschappelijk 
gegeven is gekozen voor samenhang 
door het bestaande bos en aansluiting 
op het dorp. Tussen het 
Scholtenskanaal  en de Catovaart zijn 
drie deelgebieden ontworpen.

• De woningen worden gebouwd van 
duurzame materialen en het water 
wordt gescheiden op kwaliteit. De 
woningen worden waar mogelijk en bij 
voorkeur gasloos gebouwd. 



Groenstructuur 
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• Een belangrijke beelddrager is het 
overkoepelend bos dat de kavels 
verbindt. Het bestaande bos wordt 
nadrukkelijk gehandhaafd.

• Een tweede belangrijke element is het 
Scholtenskanaal met de eikenlaan-
beplanting.

• Het hoogveen en het open akkerland 
langs de Catovaart is de derde 
beelddrager van het plangebied.

• ‘Droomkavels’ is door een ecologische 
verbindingszone verdeeld in een 
noordelijk en zuidelijk deel. De 
ecologische zone verbindt het gebied 
aan de oostzijde van het kanaal met het 
hoogveen en akkerland langs de 
Catovaart. 



Ontsluiting 
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• Alle kavels zijn ontsloten vanaf het 
Scholtenskanaal.  De woningen in de 
bosrand aan de Catovaart kennen lange 
inritten vanaf het kanaal en zijn 
verborgen achter de bospartijen. 

• De woningen langs het kanaal hebben 
kortere opritten naar de kanaalweg en 
pronken in de open ruimtes tussen de 
bospartijen. De inritten worden 
zorgvuldig ingepast tussen de bestaande 
laanbeplanting van de kanaalweg. 

• Langs de kanaalweg zijn fietspaden 
aangelegd en over de onderhouds-strook 
langs de Catovaart kan gewandeld 
worden. 



Erfafscheidingen 
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• De erfafscheidingen zijn zorgvuldig 

vormgegeven. 

• De erfafscheidingen kennen een 3-tal 

types namelijk die tussen de privékavels, 

die tussen het openbaargebied en privé 

tuinen die grenzen aan de Catovaart.

• Kavels grenzend aan het openbaar 

gebied langs de kanaalweg worden 

vormgegeven met een beukenhaag van 

1,25 m. hoog. Hekken dienen te worden 

vermeden 

• Tussen de kavels waar geen bospartijen 

gelegen zijn worden hagen ondersteund 

door heesterbeplanting en bomenrijen.

• De erfgrenzen langs de Catovaart zijn 

vooral landschappelijk vormgegeven 

waarbij nadrukkelijk rekening wordt 

gehouden met zichtlijnen vanuit de 

woningen over het open landschap.



Watersysteem 
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• Het gebied ligt in een afwateringsgebied 

met agrarische doelstelling. Dit betekent 

dat het water in de vaart ‘s zomers hoog 
staat en in de winter laag. In principe zal 

het peilverschil maximaal 40 cm. zijn. In 

extreme situaties met zware regenval 

kan dit oplopen naar ca. 70 cm. 

• Het zuidelijke deel kent minder 

fluctuatie vanwege de ‘natuurfunctie’ 
van het hoogveen. 

• Afvalwater wordt gescheiden op 

kwaliteit. regenwater wordt indien

mogelijk geïnfiltreerd of via een 

bodempassage geloosd op de 

omliggende sloten en vaarten. De 

onderhoudspaden langs de vaarten 

wordt benut als wandel/struinpaden.



Beeldkwaliteit 
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• Uitgangspunt bij het ontwerp van de 
huizen is het benutten van de aanwezige 
landschappelijke kwaliteit. De plek zelf is 
de inspiratiebron voor de architectuur. De 
natuurlijke omgeving leidt tot een 
architectuur waarbij de relatie tussen 
binnen en buiten speciale aandacht krijgt.

• In het inrichtingsplan dat de 
landschappelijke drager vormt worden 3 
deelgebieden onderscheiden:

• Woningen in het lint 

• Uitbreiding van het bestaande dorp

• Woningen aan het Scholtenskanaal

• Woningen pronkend op de open 

ruimtes aan het kanaal.

• Woningen aan het open landschap 

• Woningen in de bosrand kijkend 

over de weiden en het 

hoogveengebied.



Woningen in het lint 

20

20



21

Uitbreiding van het bestaande dorp

Deze woningen zijn bedoeld voor uitbreiding 
van de bestaande kern Klazienaveen-Noord. 
Deze woningen sluiten aan op de uitstraling 
en schaal van het dorp. Op de achtergrond 
aansluitend op de kavels is een bospartij 
gelegen.
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Beeld bestaand lint 

Oriëntatie op het kanaal en de weg

Nokrichting haaks op de weg



Algemeen 

• Maximaal 1 woning/wooneenheid per kavel

• Bouwperceel ophogen aansluitend aan straatniveau

• Maximale bebouwde oppervlakte 200 m² binnen het bouwvlak

Hoofdgebouw 

Situering

• Hoofdgebouw in het bouwvlak 

• Nokrichting haaks op de weg 

• In de gevellijn van bestaande bebouwing tot maximaal 5m. 
achter daze lijn. 

Massa 

• Eenvoudige hoofdvorm 

• Breedte voorgevel minimaal 6 m. en maximaal 10 m.

• Hoofdgebouw minimaal 3 m. uit de zijdelingse perceelsgrens

• Nokhoogte maximaal 9 m. 

• Goothoogte maximaal 3,5 m. 

Kapvorm

• Zadeldak of mansardekap

Gevelindeling

• Aansluiten bij kenmerken lintbebouwing 

Kleur- en materiaalgebruik

• Gevels zijn van rood/bruine baksteen 

• Dakbedekking pan (rood/bruin/zwart)  

Bijgebouwen

• Ondergeschikt aan hoofdgebouw

• Nokhoogte maximaal 6 m. 

• Goothoogte maximaal 3 m. 

• Minimaal 3 m. achter gevel hoofdgebouw
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Woningen aan het Scholtenskanaal 
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Woningen pronkend op de open ruimtes aan 

het kanaal

De huizen richten zich met de voorkant op het 
Scholtenskanaal met zijn eiken 
laanbeplanting.

De woningen staan in open ruimtes in het bos 
in zogenaamde boskamers. Ze staan vrij in de 
kamers en maken zich los van de bosrand. De 
relatie binnen-buiten moet zichtbaar zijn in 
het ontwerp.
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Eenvoudige hoofdvorm 

Brede voorgevel Oriëntatie op kanaal

Eenvoudige hoofdvorm 



Algemeen 

• Maximaal 1 woning/wooneenheid per kavel

• Maaiveld ophogen ter plaatse van hoofdgebouw in verband met 
waterschap 

• Maximale bebouwde oppervlakte 500 m² binnen het bouwvlak 

Hoofdgebouw 

Situering

• Bouwmassa in eenvoudige, niet samengestelde hoofdvorm die 
zich oriënteert op de weg. 

• Afstand minimaal 10 m. tot bos 

• Gevellijn minimaal 40 m. en maximaal 50 m. uit de as van de weg

• Nokrichting haaks op de weg

Massa 

• Eenvoudige langwerpige hoofdvorm 

• Minimale oppervlakte hoofdgebouw 150 m² inclusief aanbouwen 
en bijgebouwen 

• Breedte voorgevel hoofdgebouw minimaal 10 m. en maximaal 12 
m. diepte tot 25 m. 

• Nokhoogte minimaal 9 m. en maximaal 12 m. afhankelijk van 
overleg waterschap

• Goothoogte minimaal 4 m. en maximaal 5 m., 6 m. over maximaal
50% aan 1 zijde

• Dakopeningen zijn onderdeel van de hoofdvorm en inpandig
opgelost of in dakvlak. Opbouwen zijn vanuit de gevel mogelijk.  

Kapvorm

• Zadeldak 

Gevelindeling

• Vrij

Detaillering

• Dakopeningen zijn onderdeel van de hoofdvorm en bij voorkeur
inpandig

Kleur- en materiaalgebruik

• Gevels zijn van hout (zwart of bruin) of baksteen (rood/bruin)

• Ondergeschikte combinatie met andere materialen waarbij de 
kleurstelling ondergeschikt is aan die van hout/steen. 

• Dakbedekking pan (rood/bruin/zwart) of riet

Bijgebouwen

• Langwerpige hoofdvorm, sober en functioneel

• Minimaal 5 m. achter voorgevel van het hoofdgebouw

• Verwantschap* met hoofdgebouw/onderdeel compositie, maar 
ondergeschikt hieraan

• Nokhoogte maximaal 6 m., goothoogte maximaal 3 m. met 
vrijstelling bouwhoogte 7 m. en goothoogte maximaal 3,5 m. 

• Uitgevoerd in donker hout (zwart of donkerbruin) 

Erfstructuur

• Erfinrichting maakt onderdeel uit van het landschap 

• Beperkt gebruik van beplanting, voornamelijk als sier

27

* Verwantschap: mee-ontworpen, ‘relatie met’ en herkenbaar qua architectuur, 
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik van het hoofdgebouw. 



Woningen aan het open landschap 
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Woningen in de bosrand kijkend over de akkers 

en het hoogveengebied

Het oostelijk deel langs de Catovaart wordt 
gekarakteriseerd door een weids uitzicht, 
waarbij de woningen zich nestelen aan de 
bosrand. De woningen richten zich op de 
Catovaart. De relatie binnen-buiten is vloeiend 
en het bouwvolume heeft een vrije vorm. 
Gebouwde buitenruimtes zijn een onderdeel 
van de compositie.
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Hoofdgebouw plat afgedekt

Hout en glas, ondergeschikt baksteen Open gevel op de Catovaart 

Uitzichtkamer Zicht op de Catovaart 



Algemeen 

• Maximaal 1 woning/wooneenheid per kavel

• Maaiveld ophogen ter plaatse van hoofdgebouw in verband met 
waterschap 

• Maximale bebouwde oppervlakte 800 m² binnen het bouwvlak 

Hoofdgebouw 

Situering

• Bouwmassa die zich oriënteert met een ‘’zicht’’ dan wel open 
gevel op de Catovaart

• Afstand minimaal 10 m. tot bos 

• Gevellijn minimaal 40 m. uit kant Catovaart

Massa 

• Minimale oppervlakte hoofdgebouw 150 m² inclusief 
aanbouwen en bijgebouwen 

• Nokhoogte minimaal 4,5 m. en maximaal 12 m. afhankelijk van 
overleg waterschap

• Minimale hoogte 4,5 m. 

Kapvorm

• Hoofdgebouw plat afgedekt, accentkap (stijle dakhelling) 
mogelijk

Gevelindeling

• Vrij

Kleur- en materiaalgebruik

• Baksteen ondergeschikt, hout, riet, leien, leem, grote natuursteen
in natuurlijke kleuren

• Dakbedekking qua materiaal en kleur afstemmen op 
gevelbekleding

Bijgebouwen

• Minimaal 5 m. achter voorgevel van het hoofdgebouw

• Verwantschap* met hoofdgebouw/onderdeel compositie, maar 
ondergeschikt hieraan

• Nokhoogte maximaal 6 m., goothoogte maximaal 3 m. met 
vrijstelling bouwhoogte 7 m. en goothoogte maximaal 3,5 m. 

• Materiaal- en kleurgebruik bijgebouwen is mee ontworpen met 
het hoofdgebouw

Erfstructuur

• Erfinrichting maakt onderdeel uit van het landschap 

• Beperkt gebruik van beplanting, voornamelijk als sier

• De voortuin wordt zodanig ingericht dat het zicht over de 
Catovaart en het veengebied wordt gegarandeerd in verband met 
panorama-uitzicht

31

* Verwantschap: mee-ontworpen, ‘relatie met’ en herkenbaar qua architectuur, 
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik van het hoofdgebouw. 
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Colofon 
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