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O nderuverp : O nderzoeksrapporten herstel laa nstructu u r Veen h u izen

Geachte voorzitter/leden,

Zoals in uw Statencommissie omgevingsbeleid van 16 mei is toegezegd, ontvangt u
hierbijter informatie de onderzoeksrapporten met betrekking tot het herstel van de

laanstructuur Veenhuizen.

Het herstel van de laanstructuur Veenhuizen is een maatregel passend in het project

"Kolonie in Beeld"; de ruimtelijke ontwikkeling om dit cultuurhistorisch waardevolle
landschap weer herkenbaar te maken en niet verloren te laten gaan (in lijn met het

Belvedèreproject lntegraal Ontwikkelingsplan Veenhuizen -juni 2006 en bestem-

m ingsplan Noordenveld).

Het project is een samenwerking tussen provincie, gemeente Noordenveld en water-
schap Noorderzijlvest met een subsidie vanuit Regiopark en EU-EFRO (SNN). De

subsidie voor dit planonderdeel bedraagt € 200.000,--.

Aan de uitvoering van dit planonderdeel liggen verschillende overwegingen en onder-
zoeken ten grondslag.

Het herstellen van de laanstructuur dient vanuit de na te streven beeldkwaliteit van dit
bijzondere gebied als een geheel te gebeuren, niet her en der.

Naast de wens de laanstructuur te herstellen, is ook vastgesteld dat de kwaliteit van

veel bomen te wensen over laat. Zeker naar de toekomst wordt verwacht dat er meer

bomen zullen uitvallen. ln de praktijk betekent dat onder andere dat er dode takken uit
de boom vallen. Het onderhoud aan de bomen vereist daarom extra aandacht ook
vanwege verkeersveiligheid.
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De diverse verkeersveiligheidsmaatregelen die zijn uitgevoerd, passen ook binnen dit
kader. Ook door de nieuwe bomen op een veilige afstand van de weg te planten en

zodanig dat men vanuit uitritten voor de bomen langs kan kijken, wordt de verkeers-

veiligheid gediend.

Voor wat betreft het onderzoek, treft u hierbij de Groenvisie N919 Veenhuizen en

Groeiplaatsonderzoek (beide van BTL) aan.

Daarnaast is een Flora & Fauna-onderzoek verricht en is een daaruit voorvloeiend
Vleermuisonderzoek in uitvoering (beide van Buro Bakker).

De bewoners van Veenhuizen zijn betrokken bij het opstellen van het genoemde pro-
ject "kolonie in Beeld". De laatste bijeenkomst is vooral gewijd aan het herstel van de

laanstructuur Veenhuizen en heeft op 12 april2012 plaatsgevonden.

Bij deze bijeenkomst hebben gedeputeerde Brink, burgemeester Van der Laan en

wethouder Huisman informeel gediscussieerd met inwoners en belangstellenden.

Naast de inhoud van het plan zijn de bewoners ook geïnformeerd over de te volgen
procedures. Voordat tot het kappen van de bomen kan worden overgegaan is een

kapvergunning nodig en moet voor een groot deel een melding op grond van de Bos-

wet worden ingediend. Daarnaast is op grond van het vigerend bestemmingsplan voor

het uitvoeren van alle werkzaamheden op het hele traject ook een aanlegvergunning

nodig.

De kap- en aanlegvergunning worden in één omgevingsvergunning bij de gemeente

ingediend, ln deze procedure kunnen bezwaren worden ingediend. Een en ander
wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd en gepubliceerd.

lnmiddels is er in Veenhuizen een actiecomité opgericht voor het behoud van de bo-

men. Het actiecomité is mede namens de gemeente Noordenveld uitgenodigd voor

een overleg daI zal plaatsvinden op dinsdag 19 juni a.s.

De planning is om in september het verzoek tot verlening van de omgevingsvergun-
ning bij de gemeente in te dienen.
Uitvoering zal dan naar verwachting starten in het voorjaar van 2013.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

:a)
( -, vooÉiitäi, secretaris

Bijlage(n):
jk.coll.
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GHOEIPLAATSONDEHZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

1 Inleiding

Dit rapport maakt onderdeel uit van een - in opdracht van Provincie Drenthe door BTL

Advies nader uit te werken - plan genaamd "Startdocument visie op beplanting N919". ln het

startdocument worden de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot het opstellen van

de visie op de beplanting van de N919 vastgesteld.

Een onderdeel van dit nog uit te werken startdocument is groeiplaatsonderzoek bij drie

geselecteerde representatieve bomen met behulp van grondboringen. De betrokken

boomsoort is in alle gevallen zomereik (Quercus robur). Hel doel van het onderzoek is het

bepalen van de geschiktheid van de bodem voor een duurzame boomaanplant en, indien

nodig, de juiste groeiplaatsverbeterende maatregelen te kunnen treffen.

Ons eerdere rapport met kenmerk MUms/09.1556 van 22 december, waarbij slechts 1

proefboom aan de N91 9 was betrokken kan hiermee als vervallen worden beschouwd

Ten behoeve van genoemde startdocument heeft BTL Bomendienst op 20 november 2009

één geselecteerde boom aan de N919 te Veenhuizen onderzocht. De andere 2 exemplaren

zijn onderzocht op 11 februari 2010. De volgende aspecten worden in dit rapport belicht:

. Conditie en kwaliteit van de proefbomen

. Visuele kwaliteit van de groeiplaats en de bewortelingstoestand

' Verdichtingsmeting van de groeiplaats

. Voedingsanalyse; en het daaruit voortvloeiend bemesting-/verbeteringsadvies

. Conclusie van de uit het onderzoek naar voren komende beperkingen van de

groeiplaats.

Leeswijzer

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is opgenomen in hoofdstuk 2. De conclusie

en aanbevelingen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Kaartjes met de locatie van de bomen zijn

opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 en 3 bevatten de veldopname formulieren. Tenslotte zijn

in bijlage 4 en 5 de formulieren van de diverse voedings- en zoutanalyse resultaten door

BLGG opgenomen.

3ML/es/10.0280



2.1

2.2

2.2.1

GROEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

2 Resultaten

SITUATIE EN GROEIPLAATS

De geselecteerde boomsoort is zomereik (Quercus robur). De 3 bomen staan aan de
noordzijde van de weg bij de volgende kilometrering:
. Boom 1, net na hectometerpaal 8,2
. Boom 2,2" boom na hectometerpaal 6,0
. Boom 3, 2" boom na hectometerpaal 1 1,0.

Betreffende bomen zijn geselecteerd vanwege de gemiddelde omvang, kwaliteit en conditie
in het betreffende weggedeelte van de N919.

BOOM 1. NET NA HECTOMETERPAAL 8.2

RESULTATEN VISUELE INSPECTIE

De conditie van deze boom is slecht. De toekomstven¡vachting bij ongewijzigde
omstandigheden bedraagt < 5 jaar. De kroon is gekandelaberd en er is sprake van

teruglopende scheutlengte en twijgsterfte. Een vergelijkbaar beeld van slechte condities en
terugsterven van de aanwezige volwassen eiken langs de weg is te zien vanaf
hectometerpaal I tot 8.4,

De boom staat in een smalle grasberm met aan de ene zijde de asfaltrijbaan en aan andere
zijde een fietspad met klinkerverharding.

4MUes/10.0280



2.2.2

2.2.3

GROEIPLAATSONDEHZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

Binnen de kroonprojectie zijn 4 boringen uitgevoerd. Op 3 van de 4 locaties is de bodem

geroerd en vermengd met een hoeveelheid puin. De in het veld opgenomen gegevens met

een schets van de situatie en de onderzoekslocaties zijn opgenomen in bijlage 3.

Beworteli ng en verdichting
De groeiplaats is in alle gevallen zeer slecht doorworteld. Tot circa 60 cm beneden maaiveld

is de bodem zodanig sterk verdicht dat wortelgroei ernstig bemoeilijkt wordt. De maximale

bewortelingsdiepte bij deze boom is 85 cm beneden maaiveld

Bodemsamenstelling

De bodem bestaat overwegend uit lemig tot sterk lemig, humusarm, zeer fijn grijs zand.

Vanaf 100 cm beneden maaiveld is de grond in alle gevallen sterk lemig.

Vochtgehalte

Tot circa 70 cm beneden maaiveld is de groeiplaats licht vochtig en vervolgens van 70 tot

100 cm beneden maaiveld nat. Vanaf circa 100 cm beneden maaiveld is grondwater

aangetroffen.

GRONDMONSTERANALYSE. BOOM 1

Hieronder volgt een samenvatting van de voedingsanalyse.

De groeiplaatsomstandigheden bij boom 1 zijn slecht te noemen. Vanwege een ernstig

vermoeden dat er sprake is van vergiftiging door een te hoge bodemzoutconcentratie is

aanvullend bij boom 2 en 3 een zoutmonsteranalyse uitgevoerd.

Hoge pH

De pH van de bodem is tamel¡k hoog. Dit levert onder meer een beperking op voor het

bodemleven en de opneembaarheid van belangrijke hoofdvoeding- en sporenelementen.

5

Voedingmonster: VE-NG-V0 (zie bijlage 4 voor de volledige data)

' Organisch stof (3%): Redelijk

. pH (6,2): Te hoog

. Kalium, K-getal, (12 mg l(Kg):lets laag

. Magnesium (70 mg/kg): Goed

. N-leverend vermogen (75); lets laag

. Zwavel aanvoer totaal (36): Vrij hoog

. Natrium (306 mg Na/kg): Te hoog

. Klei-humus complex, CEC ( 54 mmol/kq): Laaq

Samenvatting
voedings-
omstandigheden
(mengmonster)

ML/es/10.0280



2.3

GROEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

BOOM 2.2" BOOM NA HECTOMETER

RESULTATEN VISUELE INSPECTIE

Deze boom heeft een iets verminderde conditie. De boom blijft achter in groei. Verder zijn er
geen kwaliteitsproblemen of defecten geconstateerd, De toekomstverwachting bij

ongewijzigde omstandigheden bedraagt > 15 jaar. De naburige jonge eiken van gelijke
leeftijd vertonen een vergelijkbaar beeld,

De boom groeit in een steil talud van de naastgelegen (gedurende de onderzoeksmomenten
in februari bevroren) sloot in een smalle grasberm.

Binnen de kroonprojectie zijn 3 boringen uitgevoerd. Ter plaatse van deze bomen is een
onverdichte laag van 25 cm grond opgebracht. De volledige in het veld opgenomen
gegevens met een schets van de situatie en de onderzoekslocaties zijn opgenomen in

bijlage 3

Bewortel i ng en verdichtíng
Van 25 tot 1 10 cm beneden maaiveld is beworteling aangetroffen. De gemeten verdichting
varieert tussen de 2 en 3 Mega Pascal (MPa). De grens qua doorwortelbaarheid ligt
gemiddeld genomen bij 3 MPa.

Bodemsamenstelling

De bodem bestaat overwegend uit zwak lemig tot lemig, humusarm, matig fijn bruin zand.
De opgebrachte 25 cm is tamelijk rijk met grind- en een relatief fijne puinfractie. Vanaf 1 10

cm beneden maaiveld is plaatselijk zwart, veenachtige materiaal aangetroffen.

Vochtgehalte

Tot circa 70 cm beneden maaiveld is de groeiplaats vochtig en vervolgens van 70 tot 1 1O

cm beneden maaiveld licht vochtig.

2.3.1

2.3.2

6MUes/10.0280



2.3.3

GROEIPLAATSONDEHZOEK BIJ 3 PHOEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

RESULTATEN VOEDING. EN ZOUTANALYSE. BOOM 2

Hieronder volgt een samenvatting van de voeding- en zoutanalyse van boom 2

De bodemomstandigheden zijn voor de soort ongunstig. Zeker gezien de te hoge

zoutbelasting.

Hoge pH

De bodem heeft ter plaats van boom 2 een te basisch karakter (pH 7,3). Dit levert onder

meer een beperking op voor het bodemleven en de opneembaarheid van belangrijke

hoofdvoeding- en sporenelementen waaronder ijzer en mangaan.

7

Voedingmonster: VE-NG-VI (zie bijlage 4 en 5 voor de volledige data)
. Organisch stof (variërend van 2,4-2,70/"): Laag
. pH (7,3): Te hoog

. Kalium, K-getal, (5 mg l(Kg):Te laag

. Magnesium (8 mg/kg):Te laag

. N-leverend vermogen (54): Te laag

. Zwavel aanvoertotaal (14): Laag

. Natrium (285 mg Na/kg): Te hoog

. Klei-humus complex, CEC ( 31 mmol/kg): Laag

' Chloride (33 mg Cl/kg): Te hoog

mS/cm 25 Teh. Geleidi

Samenvatting
voedings-
omstandigheden
(mengmonster)

I/L/es/1 0.0280



2.4

2.4.1

2.4.2

GFOETPLAATSoNDERZOEK BtJ 3 PROEFBOMEN, WEFK N919 TE VEENHUTZEN

BOOM 3.2E BOOM NA HECTOMETER

RESULTATEN VISUELE INSPECTI E

Deze 3" boom heeft een sterk verminderde conditie. De boom blijft duidelijk achter in groei,

de kroon is ijl en er is sprake van de vorming van (zwaar) dood hout. Verder heeft de boom
een oppervlakkige stamwond als gevolg van aanrijschade. De toekomstverwachting bij
ongewijzigde omstandigheden bedraagt 5-1 0 jaar,

De boom groeit op de rand van een steil talud van de naastgelegen sloot in een smalle
onverharde berm.

Binnen de kroonprojectie van boom 3 zijn 3 boringen uitgevoerd. Er is net als bij boom 2 een

laag van 25 cm geroerde grond opgebracht. De volledige in het veld opgenomen gegevens,

met een schets van de situatie en de onderzoekslocaties, zijn opgenomen in bijlage 3.

Bewortel i ng en verdichting
Van 25 tot 'l 20 cm beneden maaiveld is beworteling aangetroffen. De verdichting varieert
tussen de 2 en 4 Mega Pascal (MPa). De grens qua dooruvortelbaarheid ligt gemiddeld
genomen bij 3 MPa. De doonr¡ortelde zone van het profiel is tamelijk sterk verdicht.

Bodemsamensfelling

De bodem bestaat overwegend uit zwak lemig, matig humeus, matig fijn grijsbruin zand, De

opgebrachte 25 cm is tamelijk grind- en puinrijk.

Vochtgehalte

Tot circa 80 cm beneden maaiveld is de groeiplaats vochtig en vervolgens van 80 tot 1 1O

cm beneden maaiveld licht vochtig.

BMUes/10.0280



2.4.3

GFOEIPLAATSONDEHZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

RESULTATEN VOEDING- EN ZOUTANALYSE. BOOM 3

Hieronder volgt een samenvatting van de voeding- en zoutanalyse van boom 3

Voor boom 3 zijn de groeiplaatsomstandigheden tamelijk ongunstig. De geconstateerde

zoutbelasting is voor deze boom duidelijk minder ernstig dan voor de 2 reeds besproken

zomereiken. Toch is de hoeveelheid natrium te hoog. De pH is goed, maar er is een gebrek

aan de belangrijkste voedingselementen met als gevolg groeistagnatie en een teruglopende

conditie.

I

Voedingmonster: VE-NG-V2 (zie bijlage 4 en 5 voor de volledige data)
. Organisch stof (variërend van 3,1-3,8 %): Voldoende
. pH (5,1): Goed
. Kalium, K-getal, (6 mg KKg): Te laag

. Magnesium (32 mg/kg):Vrij laag

. N-leverend vermogen (-7):Te laag

. Zwavel aanvoer totaal (10): Te laag

' Natrium (278 mg Na/kg): Te hoog

. Klei-humus complex, CEC ( 40 mmol/kg): Laag

. Chloride (27 mg Cllkg); Acceptabel

. Geleidingsvermogen (<0,05 mS/cm 25t): Acceptabel

Samenvatting
voedings-
omstandigheden
(mengmonster)

MUes/10.0280



3.1

GROEIPLAATSONDEFZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

3 Conclusie en aanbevelingen

CONCLUSIE

Hieronder volgt per onderzoeksboom een korte conclusie van de
groeiplaatsomstandigheden met daarbij de meest opvallende beperkingen:

' Boom 1, de groeiplaatsomstandigheden bij dit exemplaar zijn slecht te noemen. Er is
sprake van een sterke verdichting, een te hoge pH en vermoedelijk sprake van
zoutschade

' Boom 2, ongunstige groeiplaatsomstandigheden. Er is sprake van een te hoge pH en
een te hoge zoutbelasting

' Boom 3, tamelijk ongunstige groeiplaatsomstandigheden. Plaatselijk te sterk verdicht,
te hoge natrium concentratie en er is een gebrek aan vrijwel alle hoofdvoedings- en
belang rijke sporenelementen.

vanwege diverse beperkende groeiplaatsomstandigheden blijven de 3 geselecteerde
bomen achter in groei en is voor deze en de naburige bomen een beperkte omlooptijd te
verwachten (maximaal 70 à 80 jaar). Het ongunstige karakter van de groeiplaats wordt
onder meer veroorzaakt door een sterke bodemverdichting, een te hoge pH en een tamelijk
ernstige zoutbelasting. Duurzame en gezonde boomgroei wordt door een en ander
onmogelijk gemaakt.

Opmerkingen zoutschade

Bij een boombeplanting met een loofboom als eik (de soortkeuze voor nieuwe aanplant is

nog niet bekend) is de bovengrens van Natrium 50-7s mg Na per kg. Bij deze 3 bomen
wordt dit gehalte ruimschoots overschreden. De bovengrens van het chloridegehalte in de
bodem wordt, vanwege een bufferend effect, mede bepaald door de hoeveelheid organische
stof. Bij 2 van de 3 exemplaren is er sprake van een duidelijke overschrijding van de
maximum toelaatbare waarden.

Het optreden van zoutschade aan bomen is afhankelijk van zowel de concentratie van het
aanwezige zout als de verdraagzaamheid van de boom. Kenmerkende symptomen voor
zoutschade, bijvoorbeeld veroorzaakt door zout beregeningswater of strooizout, zijn een
geremde groei, bladrandverkleuring en vlekkerigheid van het blad, bladomkrulling en

bladafsterven, ook vaak gekenmerkt in een 'vroege herfst'waarna sommige soorten in

hetzelfde groeiseizoen weer uitlopen om hetzelfde afstervingproces nog eens door te
maken.

Dit afsterven wordt doorgaans veroorzaakt door het chloride ion, dat de levensprocessen
van de boom en de opname van andere elementen uit de bodem door de wortels verstoort.
ook het natrium ion is schadelijk voor de boom, maar door de langzamere opname is de
boom al vaak bezweken aan de effecten van het chloride ion voordat het natrium ion

schadelijk wordt.

Na het opheffen van de 'zoutbron' kunnen verschijnselen zich nog jaren blijven
manifesteren, omdat een boom in zijn takken en hout, zout opslaat. Het kan 6 tot wel 12 jaar
duren voordat de boom door bladval zijn zoutoverschotten is kwijtgeraakt.

[/Ues/10.0280 10



3.2

GROEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

AANBEVELINGEN

We raden aan om voorafgaand aan nieuwe boomaanplant uitgebreide

groeiplaatsverbeterende maatregelen te treffen.

Opheffen schadelijke effecten van aanwezig zout door gronduitwisseling en herplant

met zouttolercnte soorten

Vanwege meerdermaal geconstateerde te hoge zoutgehaltes binnen de groeiplaats van de

zomereiken, wordt in geval van herplant van bomen een ruime gronduitwisseling

aangeraden. Bovendien is aanplant met een relatief zouttolerante boomsoort van belang.

Hieronder volgen enkele 1e grootte boomsoorten in volgorde van tolerantie (van zeer

tolerant naar redelijk tolerant):
. Sophora japonica, honingboom
. Platanus x hispanica, gewone plataan

' Acer sacharinum, zilveresdoorn
. Alnus x spaethii, els
. Ginkgo biloba, Japanse notenboom
. Pterocaryafraxinifolia,vleugelnoot
. Liriodendrontulipifera,tulpenboom
. Tilía x europaea 'Euchlora', krimlinde (inheems).
. Ulmus glabra, ruwe iep (inheems)

De meest geschikte boomsoorten voor deze locatie langs de weg zijn in groen

weergegeven.

Daar waar ruimte is voor de aanplant van struiken langs de weg kan nog gedacht worden

aan de volgende planten met een zeer hoge zouttolerantie:
. Baccharishalimifolia
. Halimodendronhalodendron
. Hippophae rhamnoides (inheems).

MUes/10.0280 11



GROEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

Bijlage 1 Plattegrond met locaties proefbomen
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Bijlage 2 Gegevens visuele inspectie
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GHOEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

Bijlage 3 Groeiplaatsonde rzoek

MUes/10.0280 14



GFOEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

Bíjlage 4 Analyseresultaten grondmonsters

Overzicht met codering

r0-50lQuercus robur1 Tand
lcluercus robur) t-50 ¡nd
lcluercus rôbur t40 Zand
lCluercus robur 20-50 zá,nd
lCluercus robur3 )40 Z2ind

15



GHOEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK NgI9 TE VEENHUIZEN

Boom I

Bemestingson derzoek
Recreatíe Basispakket
VE-NG-VO

Uw ldantrìummer: 251 1035

BTL Bomendienst BV
P.H. v/d Laan
Postbus 177
73OOAD APELDOORN

Onderzoek-lordefil:
730748t00244142A

oatsm mffi8þrnamo;
20-11-2009

Grondsoort:
Zseklê¡

Monster genomen blj:
Datum verslag: Proy. Drenthe
15-12-2009

PoBtbus
6860 AC

115
00816rbeek

Contactpersæn monstsmame:
H6rmân Dorsteijnj 06520021'l 4

al¡æ¡ìrat cl l..g l.¡g gæd

45-60

16-25

20-30

49-82

5,0 - 6,0

Btgg

Meer ¡nformât¡e:
1:0900-2352544
F: 026-33461109
E: klanlenserulæ@b gg n
l:M.blgg.nl

Ondeø.k

B6mon3lgrde laag:
0-40cm

Monster g€nomên door:
oerden

groelplaale ondeu elK V e€nhuiæn

Opm6rkiñg:
Restltâten zin ní61 brulkbaâr vooffæfaal- ên detogatlgwetgéving.

Éan'¡.td Rô¡ulbalRæsltæt
hoofdelem6nl

Tljd.tlp toedlenhg mô3tstoffon
mâañ eprll m6l lunl Jull

hoøg

aug. 3.pt. okt.

Sùlßtol-totáal
C/N.rat¡o
N-levôr€nd vemogen

Kal¡um
Kgetal

Magne!ium

Nâtr¡um

Zúurgraad (pH)

C4tg fiíæh
Orgânlschê slol

Zwavel-lolaal
$.leverend vermogen
S-âanvos (¡ncl. SLV) kS

otro

oh

mgNtkg

kg N/hâ

mgK/'r,g

rngMglkg

mg ñrkg

70

306

54

loteel

13-17
93 - 147

1040
14
75

FoEfor (P-PAE) mg P/kg 0,2
P-AL rrgP2o¿100 g 5

41
't2

mg 9¡(g
kg Siha

1go
11
æs/hâ

fysisch
o¿

't5
30

Lut!m %

Klel-humus (CEC) mmol+ßg

Gebrulk ilætotof

3

Advleg

in kg mestrtof
pet atê pøt
jââr

Lâan €n Pârkbomen Superlod (19%P"O5'¡ 7,5
ßatl-4o 2,6

0
25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7,5

Peglna; I
f oøal aanlal p eginâ's : 2

730748, 15-',12-2009

vffiúHffi

I
I

I I

I -
I I I

I I I ¡
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GROEIPLAATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

VE.NG.VO

Toellchtlng Opmêrftlngen:

lys¡sch

i¡.lhod¿

Aanvulling mel stfksiof ls in het algemeen nlet nodig. Alleên bl,
ond€rbegro€iing laerlijks een glfl van 2 tot 3 kg kalkemmonsal-
peter pêr are gôven
Bl Ín- of herínplent de losfaalbemeåtlng goed doorwerk¿n.
ln de bestâande slhJafe 16 de glfi voldoondê voor 3 laar.
Oe kaligÍft bi ¡n- of her¡nplant loêdlenen na de hoûfdgrondbewêrkÍng.
Bü ê6n bestaandê sltuat¡e is de kallgli voldoende voor 3 jaar.
Voor de bemesting daârna is hêt aan te râdon gebruik te maken vân
bladanalyse

oe rêsultâten ên/ol het edvies van dlt b€me6tlngsondezoêk
kunt u vm 2013 gebru¡kón Laat hel porcesl dâamâ opnleuw
bemoßteren. Dan kr[gt u een belrouwbaar bem6t¡ngsâdvlos
gebas€êrd op dê acluslg voedÍngsto€stând.

Klol-humus (CECr:
Het klei-humus-complex (ook w0l cEc = kat¡onen
uitwisselcâpaciteit) geeft de c¿¡pacitêit vân de þodem woef om
posfl¡ef geled€n voedíng38loffen (zoals K,Mg, Na en Ce) en
endefe el€mentôn (Al on H) t6 þ¡ndon, E€n affiê zândgfond hsêlt
eên lage CEC, gronden met vêsl kl6i ên veel organische âtof
hebben een hogo CEC-

Q S¡pffiêg*q.l{.etódþotRv/l
Ên: Elgü mtúþdé. øtteê/iF{üúls\ CL.c6fÉn
Ale vdclËng€tr 4d tf,ùÉr ¡te gpÉ*rt ls¡tbøþft Eriþ t¡.s ffillrâD fr aotfÉ uùE@d.

Dø tø¡lólth4nlúg&xâlî ü0gê qqú,
OegáråppoÉsdêr.ùbt¡h.ttaîul{¡þrdð.ù.kßroaph.t48t¡gølDbqt rrú'ÈdoP!-1140æ

9B¡ttle@l
CÃ-rdit
l+Lgcnd vmogd
Folq lP+Ae)
P-¡I
Kdrs¡
Kí€lal
Zw.l.',4'Él
s{evaÉnd vdñogff

Em: fillRs (fSCól
dgcl|,,'nw6t.J.
âlg¡þtd. wrd.
eilC.CLSIPAEßI
P,i/-t ev U olleu îfg¿
EmtCC
âlgffiørdÉ
En: NlRs OSC.ô)
aßfiplø!uød.

s{Eflry(inÉ|, SLV)
Mlg@fJm
NáMun
Zúßr.d lÍt¡iÌ
C{rgfii4h
otrqlrdré øt
Lútr¡
Kd+m6 (cEc)

'fg.bld.vúeO En:CCU,(PAÊO)
O En;CCL3(PAED)
Q En: Ptlc3(er EO
A Eil: NIRS (1AOô)

aq#,ß!@ffi
En: NIRS (TS@)
Em: Nlßg (fSC6)

o

o
o
o

o

10390)

[/Ues/10.0280 17



GFOEIPLAATSONDEHZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK NgI9 TE VEENHUIZEN

Boom 2

Bemestingsondezoek
Recrealie Basispakket

VE-N9-V.1

Uw ldantnumms: 2911035

BTL Bomendienst BV
P.H. vld Laanl M. Bor.¡wer
Postbus 177
73OO AD APELDOORN

Onrlêø*]ot&ñr.
afg28tú461873

OaùJm nmLm¡m6:
2542-201O

Gfondßgrl:
D.¡¿nd

Pdbu! 116
6860 AC O6Lrtelk
Mær lnlomrllai
Í:0909.23525¿4
FtO2ç3?ø'a109
E: kl€¡tamrylæ@blg! nt
t:w.blgg,nt

ondflo.l

Rðslm
hootd€lêm€nt

ry4ldl

A.lrlæ

ln kg møblol

BemoÉt€rd€ læ9: Mondor gdnman d@f:
0-,l() m OÍdfl

Græiplad.ond.tuk N9l9 Vænhslæn

Opmrlíng:
R€$¡lâ¡.n 2þ rþl brultôsr vffi tolsl. ên d€fogaüilotgêvtng.

Eilhrld Ró!llÉt

Momlôrg€nomfi blj:
Prcvlncle Dnnú€

ConbcÞaffi mr1.lêmam:
Hcmn Ootølün: îß520021 14

aù-tulß, lq h.d ed

Dâùm vanlåg:
1943-2010

þag

SüfÍol-lol,âal
cNltlb
N4rund yarÍogcr

F6lot lP+Ael
P.AT

mg Plra <0,2
PCoJlo|s < 3

Kdtun
K{€lål

mS K/kE

Ms{inøtlqt ng f4g/kg

Natium n9 tl¿tg

hêd

Oß$krifßû'r'. /.
Kfel+m6 (CEC, ffiol+/kg

O¿bruß ¡lgrt3¡ol

aæ17 13-17u 93-147

45-60

16 -25

20-3o

49-A2

5.0 - 6.0

3l

lott¡l mærî .øl ffil lml pf a¡g *Ft, ota,

mS tilßS

lg N/hr

<1û

14

I

285

73

24

W
þt

aßog Len fr Pdilbomn Paþnlkdl 5,0
$Jtrrlo'l. (191o P'!oâl 7,5
Kbslet 1.0

Opmerf¡ngonl
Bll s hoge pH i! HJ kâlklórtreDdê b6pt6nt¡ngên d6 kaffi grootop
fFêr !n mlngærggbrrl. Grbrutr vln llhtüf dr ofg[nl&tt6 bóndíng
lr d¿n arn ló boyaLrr, De aükltôt h d. rcm vff NdêEue amrcîtalt
9.vm.8l kânþþ
chêl¡rl æ m2. Mángsânb€æ9
üng vh d.grcnd l. nl€l¿nvol. Bt, nångænge!ßk bladbÇpuíhgÉn
ulvô€ró¡ mel mrng¡.nilí.ú, 12 % op/tâd.IÊ) ot 6ên a¡dâr mánEtr-
houdand blrdr¡óbtot

50
0
t0

000000
000000
000000

0
7,5
0

I
I

I
I

I

-
I I

I

I I I I
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ha

VE.Ng.V.1

Îôelþñtfilf O.Fnctlrlng.nr

ûafru'¡d.n a¡/olh¡úadybrr.Ên dn b3ncdìg$0.trræ.t
ksË u üñ 2Û1t gcðßd(fi. Lethdp.f¿.d rþänÈ opnþsw
bsiroíútafä, flå¡ E!hÉ.ú ési ÙêÙtr¡dbrù b3ñ.t¡üfi0!advb,
gobða.rd q l€ ârù¡do l4adr{r¡oÓ'bral,

o
Éñ:
þ ¡ffiiú*:EbarùJr*rr¡¡dlFf

0a
æ !â&gaEitliø¿t9ffitrffi@fl44'{Û

19



GROEIPLMTSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WERK N919 TE VEENHUIZEN

Boom 3

Ondêræá*

Rðdr.á
hæfúgLffil

A¿vlo¡

Bemestíngsonderzoek

Recreatie Basispakket

VE-N9-V-2

t¡# klantnurnmer: 291 1035

BTL Bomendienst BV
P.H.vldLaanl M. Borwer
Postbus l77
73OOAD APELDOORN

On6atþêk4ot&nti Ort¡mmfiltsmmå;
â11629t@24Ê18f1 2fi2-2010

Crødsl:
D.lanó

8ffion¡tardê laag:
0.40 d

Mgnd€f g€noñtn dær
Oédên

Orældütrdrb|4k N91 I Vffi hufzn

Opmêil¡ng:
Rúftalan ¿Jn nþt bru¡lô¡61 voof lo¡lâât- ôn darogÉüil.tg.vtng,

Momtor gmmen
Oátum vêrslag: Provlnde Dtsnhô
2i43-2010

Rrrolt..t

690
32 13- 17.7 91- 147

15-60

'16-25

20.4
49 -82

5,0 - 6,0

40

Þrl

Conlsføffi moÉtsrnâmc;
H6run Doûst€fi ; 085Ã021 14

8fætù4æt l4 lq cød

P6tbus l'15
6660AC Oøtóóæk
Mær lnlomolls;
r:090V2æ26,4
F:02ç33ß409
E: kltrtrmeilte4Dbtgg n
t:lw,btgg.nl

Éctrhlld

Sükttol-lolsl
c/N4¡b
Nley€rand vêmog6

m9 lùfg

ñ/ha

l<dþm
K{Élål

Zweojlol&l
S-þveraÉ vemogs
S..ilþef llnd SLV)

M6gn$lum mS l,lgrlrS

Nstrtum

AlrgnúþHl

KJsÞhum$(CEC) mmol+/tt

Oôbrulk Íúaltol

hoog

(P+AE', ng P/kg <0,2
rrEP2O/joO g 6

l(/k!m9 t4
6

180
5
10

n8

51

3B

mg S/kg
kg gha
kg g/ha

lotúl
f [rl.üp todfcn¡ng lËbtoúd
m6.rt .prll m.¡ Jun¡ lull rug, æpl, ol¡,

in kg mlstof
get
W. st!þflool. (l9 PlO'l

5,0
7,3

KIeæúel t.0

do pcr Læn ff Pdlôomon Påirnfi!í 5,0
0
1.0

000000
000000
000000

0
7,5
0

I I I I

I

I

I I

I I
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GHOEIPLA,ATSONDERZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEFK N919 TE VEENHUIZEN

VE-N9.V-2

1ællchahg Opmerflngônl

M

Aanwllfng Íþl¡ükllol Ir ln heldgsmsm nþt nodlg. Allåên bl
onderþegroôllng Jaarlflk¡ éff gíl vân 2 tot3 kg kllkÐmmsl-
peler p€r rL gÉÉr.
Bl hts ol ñrflpl€nl d€ foC¿tbome¡üng 9æd dælwêrÍôn.
ln dê beddmd€ !1tuå0e l! do gíI 

'/oldHdê v@r 3 þar-
O. l(allglf bl lÞ ol fi.rlnpl.nt tocdlomn n. de hætdgrondbil€í(lng.
Bü e€n bst¡ánde sffuaü€ ló do kåhlfi voldænde v@r 3l€år.
Voor d3 baña¡lng deñâ la htl æn t¡ rådón g.brulk L måk€n ván
blúMVæ,

D€ ræultÊtfl €ilol hól sdvþs vm dll þmÐtngÞonderæk
k6t r¡ üm 20 1 3 gebrulkfl, L#l hêt Þ6fc€31 dÊÊmå opnlêtr
bffionsleffl Dsn küoil u æn b€Íow¡t bem6Edngsdvls
góÞâsrd oP do Éclwþ vædng¡tosl¿nd,

o ffim44

KlsthumuE fclcl:
Hd ldel-hunlsomdêx (od( wêl CEC = ka[æn
ulMsdæpælt€lt) gæi ds c¿pácltâlt vsn (b bodåm ws om
pdruef gêlad€n vædlng¡rtof€n (ælr K, t49, Nâ ên Câ) en
andtro elementón (Al en H) t€ bindrn-.Etr sm3 ændgrofld h€dt
ecn lago CEC, grcnd€n nreÌ vsl klô|fi væl ofgânbafia r!ût
h6Èb€n æn hogs CEC.

ffiú¡09ff
s.æ(8,*v)
rÉqffi
ffi
tuúátÊt,
ù!æd
ffi(m)

ædÐg
ffi
Mçr4ql
FúP+Æ'

ffi

o
o
o

o

0
o
o
o

Kæ

o l¡ÉÉgffiffiRv^
tr: qFffi, *G''Êtltúttù. Êffi
ÆËffiEd4r!|m øl*¡qtffiÍÜt ieffiúNfltr* Étø

æ
E ËáûlgOEú8þ!ãEræréffiqOtM1O

MUes/10.0280 21



GROEIPLAATSONDEFZOEK BIJ 3 PROEFBOMEN, WEHK N919 TE VEENHUIZEN

Bijlage 5 Zoulanalyse boom 2 en 3

Ondezoek
Gronddiversen

Ve-N9-V-3

Uw klantnummer: 291 1035

BTL Bomendienst BV
P,H. vld l-aanl M. Bouwer
Postbus 177
73OOAD APELDOORN

O¡dafloô* OndeîÃak{ordamJ: DatumñonÊtem6mê:
351766t002481787 2442-2010

Pælbus I l6
68604C Oostarbeek
Me6f llllofmallâi
T:090ù235254/.
F:02ç31ß4Æ9
E; kl6nbne€rvlc€@blgg,nl
l: rv\tr.blgg.nl

Gfond¡oorl:
Oôr¿ând

Dâlum onlvangst:
0143-20'tO

Dôlum v6rsþg:
154+20'lO

Mondler gonorî€n door:
oerd6n

Ondøizoeh,

ConláeÞ€rgoon monalarnamøi
l{ormân Oorêstslnt 0632@'21 1 4

Groonplaâtrondez. N9l 9 Veênhutsen

Itonstor Volgnr, OmschriJving

Vê-N9-V-e 351766

2 VeN9-V-4

Esnh€ld

351767

75,1766 Xt1767Rerult¡dt Rerulta€t

Orgán¡eche stof oÃ 2,7 ?,'l

GóþËh rmog€n msicm 25.C 0,28 < 0,05

Chlôrfd€ mg CUl00 9 33 27

O Gwl :G¡ flÊ¡t 6754
O Em: WTR!¡

Lúú atg'Ùr'lc attt
cddûrFËnþo.rt

orß1/,É O En:WTÂ9

o il.ocþgadrftqúffiRl¡A
Ërn EEonËfuþ, Gr
AþwrgilhqdzFuîEt tHngEte|ræ$ùd|ærtgw¡f
DC
uê béùddùU@tÉÐotqg aW.ætlF-ÊþjE
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Colofon

Oisterwijk, 14 april 2010
aangepast: 17 juli 2010

Opgesteld door:

Opdrachtgever:
Projectnummer:

BTt

BTLAdvies BV.
Parklaan 1

50614J Oistenrijk
t 0135299555
f 01 35299550
e advies@btl.nl

provincie Drenthe
229392

Groenvisie N919

3
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1 . INTRODUGTIE EN AGHTERGRONDEN
De provinciale weg N919 is recent gereconstrueerd. De weg is verbreed,
inritten en bushaltes zijn opnieuw vorm gegeven. De weg is verkeerstechnisch
weer klaar voor de toekomst. Dit vraagt om een nieuwe groeninrichting voor
de bermen zodat het groene karakter van de N919 ook voor de toekomst
gegarandeerd is.

De N919 vormt de verbinding tussen Huis ter Heide en Oosterwolde in Friesland.
De weg en het kanaal zijn een onderdeel van het bijzondere veenkoloniale
landschap rond Veenhuizen. Hoewel het dorp Veenhuizen al langer bestaat,
is Veenhuizen vooral bekend van de strafkolonie die hier in 1823 is opgericht
door de Maatschappij van Weldadigheid. Veenhuizen is een jonge veenkolonie
met een typische regelmatige verkaveling. Het kanaal en de weg vormen een
belangrijk onderdeel van dit landschap. Het kanaal was noodzakelijk voor de
ontwatering van het hoogveen en voor de afuoer van de turf. Het kanaal en de
N919 vormen samen de centrale ontginningsas. Haaks op deze as liggen de
zijkanalen, oftewel wijken.

De huidige N919 is een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke
veenkoloniale landschap. De weg is samen met het kanaal een kenmerkend
onderdeel van het rechtlijnige ontginningspatroon karakteristiek voor het
veenkoloniale landschap. Dit maakt dat de N919 in tegenstelling tot veel
moderne provinciale wegen, geen autonoom object in het landschap is, maar
een essentieel onderdeel van dit bijzondere landschap. Wel heeft het deel
tussen Huis ter Heide - Veenhuizen een ander beeld(kwaliteit) als het deel
tussen Veenhuizen en de grens met Friesland.

Opgaande beplanting is schaars in het veenkoloniale landschap. Van oudsher
zijn vooral de doorgaande wegen en kanalen beplant met rechte bomenrijen.
Doordat de beplanting net als de rest van het landschap op planmatige wijze werd
aangelegd vormen de bomenrijen een duidelijke eenheid. Rechte bomenrijen
uit één soort en in één keer aangeplant bepalen het beeld in dit landschapstype.
Dit beeld is langs de N919 alenigszins aangetast. ln de loop van de jaren zijn
bomen verwijderd en nieuwe bomen aangeplant. Soms groepsgewijs maar
vaak ook zijn individuele bomen tussen volwassen exemplaren aangebracht.

Veenhuizen omst/eeks 1850, topografrsche dienst Emmen

1

} ::
I

-lr

I

1\ ¡ttat...art.

$
\

'F¡e--

I

\
\_\

ì:.,t
I

"q

\,Ittt 
--{.r--l_ _t, t

BTLI
rd¡io

Veenhuizen oøstreeks 2000, topogÊfrsche dienst Emnen

GROENVISIE N919, VEENHUIZEN



l*'GROENVISIE N919, VEENHUIZEN

.Érb



2. ANALYSE
Met de civieltechnische herinrichting van de N919 zijn de voomaamste
verkeerstechnischeknelpunten geslecht. Nu is hetmomentomdegroeninrichting
van de weg aan te passen aan de nieuwe situatie.
De groeninrichting van de bermen van de N919 staan niet op zichzelf. Vanuit
verschillende disciplines wordt een claim gelegd op de inrichting van de
wegbermen, zoals verkeer, landschap, cultuurhistorie en ecologie. Vanuit al
deze disciplines wordt een korte analyse op de groeninrichting van de weg
gegeven. Tevens vormt de conditie van de huidige wegbeplanting een belangrijk
uitgangspunt.

2.1 Verkeer
Recent is de provinciale weg N919 opnieuw ingericht met aandacht voor een
betere oversteekbaarheid voorzowelvoetgangers alsfietsers en aandachtvoor
meer veiligheid voor aÍslaand verkeer. Tevens zijn de bushaltes aangepast. Het
huidige civieltechnische profiel geldt als uitgangspunt voor deze groenvisie.
Vanuit verkeerstechnisch oogpunt streeft de provincie Drenthe naar een
obstakelvrije zone van 3,5 meter langs iedere weg. Dit betekent dat de
afstand tussen de rand van de weg en bomen in de berm minimaal 3,5 meter
bedraagt.

obsHßtflIË ¡onÐ

3,$ nrÊttr 3,5 me¡er

BTL

De realiteit van de N919 is dat de weg een zeer variabele bermbreedte heeft.
De breedte van de berm ten noorden van de n'jweg varieert tussen de 1,5 en
10 meter breed (lokaal zelfs meer). De berm tussen de weg en het kanaal is
meer constant, variërend tussen I en 3 meter. Van de negen kilometer weg
tussen Huis ter Heide en de provinciegrens Drenthe - Friesland heeft slechts
drie kilometer weg een voldoende brede berm aan de noordzijde om bomen
buiten de obstakelvrije zone te faciliteren. Over een lengte van zes kilometer,
of te wel V'van het totale wegtraject is de berm onvoldoende breed om bomen
buiten de gewenste obstakelvrije zone te plaatsen.

De N9l9 is een gebiedsontsluitingsweg. Vanuit de omwonende is de wens
geuit om te streven naar een lagere gemiddelde snelheid. ln de nieuwe
civieltechnische situatie is hierop ingespeeld door te zorgen voor een betere
oversteekbaarheid. Maarook de aanwezigheid van wegbegeleidende beplantin g
heeft invloed op de gemiddelde snelheid. Op een weg met stevige bomen in
de berm, relatief dicht op de rijbaan is de meerderheid van de bestuurders
eerder geneigd de snelheid te matigen dan bij een weg met brede, lege en
ovezichtelijke bermen.

I

.ffi

waar zal men sneiler djden?
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2.2 Landschap
ln de groenbeheervisie 'Zicht op wegen en kanalen" is het landschap in
de directe omgeving van de N91g geclassificeerd als veenkoloniën en

Houtopstanden zijn schaars in het veenkoloniale landschap. Begroeiing in de
vorm van bomenrijen langs wegen en kanalen is een karakteristiek eÈment
voor dit landschapstypê. (bron: Beschrijving hoogveen ontg¡nningsgebied, ì,vv,rw.kich.nl)

Deze bomenrijen hebben vaak een opvallend uniform karakter en benadrukken
de lange rechte lijnen in het Iandschap.

BTt
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N9l9; relatie met het landschap
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2.3 Cultuurhistorie

niet alleen vanwege haar
id van het hele complex en
landschappelijke structuur.
van de tijdsgeest. (bron: nota

Belrcdère, omschrijv¡ng geb¡eden)

Detoenmalig" nt,
geïnspireerd o
Opvallend voo de

specifiek is elijke inrichting. Dit is
in de regel de planmatige opzet

schap. Het twikkeld als eenheid,
met wegen, kanalen, wijken en sloten, tot en met de bebouwingsclusters
toe. veenhuizen is geen openluchtmuseum, maar de duidelijk herkenbare
vervlechting van historie en landschap vr¡gen om zorgvuldigheid bij iedere
ruimtelijke ingreep.
De oude bomen langs de N919 dragen bij aan de bijzondere historische
sfeer van veenhuizen. De boom bij hectometerpaal 10.37 is door de
gemeente aangemerkt als een monumentale boom. conform de provinciale
afiaregingsmethodiek dienen monumentale bomen bij reconstructie van een
weg in de nieuwe situatie worden ingepast.

ffi

lntermezzo: Behoud en herstel van monumentaal groen.

De beschrijving van rijksmonument nummer
469405, de directeurswoning beter bekend als Klein
Soestdi¡k bevat ondermeer de volgende passage:
"Directeurswoning, gebouwd in 18bg in opdracht van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tevens zijn van
belang de symmetrische aanleg van de opri,jlaan, de
groenbeplanting (met'overtuin', tuinaanleg doorlopend
aan ovezijde van het kanaal) en de twee gietijzeren
lantaarns uit 1855 van Corn. Nolet, Schiedam. Het
gebouw heet in de volksmond 'Klein Soestdijk' " 

Joron:
R'jksdienst voor het Cul(treel Elgoed, www,KlCH.nt)

De beschrijving van rijksmonumenten en andere
monumentale objecten in het landschap richt zich
meestal op de harde elementen, gebouwen, poorten,

muren. Af en toe wordt bij de beschrijving van een
monument de tuin of groenaanleg genoemd. Meestal
gaat het hierbij om de slructuur van het tenein (het
padenstelsel) soms ook om monumentale beplanting of
om een enkele monumentale boom

l\4onumentale beplanting en bomen stellen beheerders
en eigenaren voor een dilemma. Bomen en beplanting
zijn in tegenstelling tot de 'harde" elementen geen

dode, eeuwige objecten, Bomen en planten hebben nu

eenmaal niet hel eeuwige leven. Dit vergankelijke aspect
roept een dilemma op wanneer de wens geuit wordt
monumentaal groen voor de toekomst te behouden.

cultuurhistorische en emotionele waarde
vertegenwoordigen. Een voorbeeld van een dergelijke
individuele boom is de Anne Frank boom in Amsterdam.

Als handhaving van de structuur het doel is, bijvoorbeeld
een bomenrij of een netwerk aan heggen, dan is behoud
van de structuur belangrijker dan behoud van een
individu. Wanneer bij een monumentale bomenrij enkele
exemplaren uitvallen, is het beter om niet onmiddellijk in
het ontstane gat een nieuw fiong) exemplaar te planten.
Behoud van het eenvormige beeld van de laan mel
enkele gaten heeft de voorkeur boven een bomenrij
met individuele bomen van diverse leeftijd. De structuur
blijft beter herkenbaar door de toepassing van uniform
plalmateriaal. bomen van gelijke leeftijd en soort of
cultivar.

Wanneer te veel exemplaren uitvallen en het aantal gaten
te groot wordt, of meerdere gaten samenvloeien tot een
serieuze breuk in de structuur, dan dient de structuur
als geheel te worden vernieuwd. Hierbij wordt een
aaneengesloten (deel van de) structuur verwijderd en als
één geheel vervangen door nieuwe aanplant

Bij het behoud dan wel het herstel van monumentale
beplanting is het wenselijk om globaal drie basisniveaus
te onderscheiden:

ii het ìndividu

I de structuur
¡ hel geheel

leder niveau Ìs gebaat bij een specifieke benadering

Wanneer het indlvidu centraal staat kan je tot het
uiterste gaan om een individuele boom te behouden.
Deze methode is vooral aan te raden bij individuele
monunrentale bomen die een grote landschappelijke,

BTt
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ls behoud van een groter groenobject (tuin of landgoed)
als çheel het streven, dan kan herinterpretatie een

uitkomst bieden. Zeker bij grotøe groenobjeclen zoals

tuinen en landgoederen, waarbij het uiterlijk van het
objeci vaak een sterke samenhang vertoond met de
functie van een tenein, kan herinterpretatie de bæte
manier zijn om het groenobject voor toekomstige
generaties te behouden. Een zinvol gebruik is vaak

de beste garantie voor behoud in de toekomst. Denk

hierbij brjvoorbeeld aan de huidþe trend om besloten

(vaak particuliere) teneinen een meer publieke functie
te geven als bijvoorbeeld buurtpark, zorgcomplex of
educatiecentrum, Een dergelijke verandering in gebruik

vraagt ook om een nieuwe kük op de inrichting. De

elementen van het groenobject worden hergewaardeerd
in licht van het nieuwe gebruik om vervolgens te worden

behouden, omgevormd of wellicht in aangepaste
vorm terug te keren in het nieuwe ontwerp zodat ze

een nieuwe functie kunnen vervullen. Een zorgvuldige

balans tussen reænstructie en herinterpretatie is hierbrj

van groot belang.

ln de praktijk is het behoud en herstel van monumentale

beplanting altijd maatwøk. Vaak resulteert dit in een

combinatie van de hierboven beschreven basisprincipes.

Bijvoorbeeld door te streven naar behoud van de

sbuctuur als geheel, gecombineerd met handhaving van

enkele individuele exemplaren als accent. Dit is ook de

benadering die wij voonstellen voor de N919.

2.4 Ecologie
Het Fochteloèrveen grenst in het noorden aan de N919 en de Kolonievaart. Dit
gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en onderdeelvan de ecologische
hoofdstructuur. Het Fochteloërveen maakte vroeger onderdeel uit van het
uitgestrekte hoogveengebied tussen Drenthe en Friesland (Smildervenen) Het
Fochteloërveen bevat een relatief grote kern met actief hoogveen. Kenmerkend
is verder het uitgestrekte boomloze karakter. Een uitzondering hierop vormt het
Bankenbos, dat tussen het Fochteloërveen en de N919 ligt. Naast hoogveen
bestaat het gebied uit droge en vochtige heide en vennen, enkele graslanden
en naaldbos. Het Esmeer is een pingoruine. (bron: gebiedsbeschrijving Fochtetoërveen,
regiebureau Natura 2000)

De provincie Drenthe en het Rijk hebben in het kader van de ecologische
hoofdstructuur in het POP ll een ecologische verbindingszone aangewezen
tussen Peestten noorden van de N919 en Esmeerten zuiden van de N919.
Voor deze ecologische verbindingszone vormt de N919 en de Kolonievaart een
barrière. (bron: provincie Drenthe)

Om de barrièrewerking van de N919 te minimaliseren is het streven om op vijf
locaties fauna passages te realiseren. Deze ingrepen variëren van de aanleg
van een (droge) duiker, een kleinwìld- of dassentunnel, aangepast bermbeheer
en het plaatsen van (klein)wildrasters en schermen.

ì.' ,'. i '

, -.f. -n
U ¡tsnecle Ecologrlsche Hæfdstn ßtu ur prov¡¡rc¡e Drenthe
groen = Ecobgische ñoolUstructuur FHS toocl = Ecologische veñ¡ndingszone (EVZ)
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2.5 Bestaandebeplanting
Om de conditie van de bestaande bomen langs de N919 te beoordelen z'rjn drie
willekeurige bomen verspreid langs de weg onderworpen aan een groeiplaats
onderzoek, uitgevoerd door BTL Bomendienst. Oorspronkelijk is eerst bij
een boom het groeiplaats ondezoek uitgevoerd. Vervolgens is een tweede
ondezoek uitgevoerd bij twee aanvullende bomen op verschillende locaties
aan de N919. Op deze manier is een goed onderbouwd en zorgvuldig beeld
gevormd omtrent de huidige conditie van de bomen aan de gehele N919.

e-¡s{LÉ.'

s-¡È-r5¡

-r¡ù

Uit dit ondezoek blijkt dat de conditie van de ondezochte bomen varieert van
"slecht' via "sterk verminderd", naar'verminderd'. De toekomstverwachting
varieert van minder dan 5 jaar tot meer dan 15 jaar bij ongewijzigde
groeiomstandigheden. Het ongunstige karakter van de groeiplaats is
aangegeven als oozaak van de verminderde conditie van de bomen. Debet
hieraan is ondenneer:

. sterkebodemverdichting,

. hoge pH,

. zoutbelasting.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het rapport Groeiplaatsondezoek
bij 3 proefbomen, werk N919, Veenhuizen.

BTt
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3. UITGANGSPUNTEN
Uit de analyse in het voorgaande hoofdstuk zijn de volgende uitgangspunten
opgesteld. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de groenvisie voor de
N919 Huis ter Heide - Veenhuizen.
ln onderstaand schema staan de uitgangspunten samengevat:

De verschillende uitgangspunten zijn niet altijd met elkaar verenigbaar. Zo
conflicteert de obstakel vrije zone lokaal met de wens om de gehele weg te
begeleiden met een bomenrij. Ook kan de wens van een doorgaande bomenrij
lokaal conflicteren met eventuele inrichtingswensen voor een faunapassage of
een schrale bermvegetatie. De verkeersveiligheid is voor de provincie Drenthe
van groot belang. Maar de provincie Drenthe hecht ook grote waarde aan
het authentieke en historische karakter van de N919 tussen Huis ter Heide
en Veenhuizen. De wens om het huidige historische beeld van een stevige
bomenrij die de weg en het kanaal in het relatief open landschap begeleid
ook in de toekomst te behouden, stelt de prcvincie voor een lastige keuze. Op
veel locaties is ook na reconstructie onvoldoende ruimte om een bomenrij te
combineren met de gewenste obstakelvrije zone.

BTL

Met de herinrichting van de N919 zijn de voornaamste
verkeerstechnische knelpunten geslecht. Met betrekking
tot de groeninrichting van de wegbermen zijn de volgende
knelpunten geconstateerd:

. beperkte bermbreedte, zowel aan de noordzijde
van de weg als tussen de weg en het kanaal;

. diverse bomen staan binnen de gewenste
obstakelvrije ruimte van 3,5 meter;

. bomen van matige tot slechte kwaliteit met een
beperkte toekomstvenrachting ;. veel diversiteit in leeftijd van bomen, hierdoor
ontstaat een weinig eenduidig beeld;

. de barrièrewerking van de N919 is met de
reconstructie nog niet verminderd, er zijn nog geen
ontsnipperende voozieningen gerealiseerd.

De kwaliteiten van de huidige groeninrichting van de N919
zijn:

. markante bomen van respectabele leeftijd passend
bij het bijzondere historische landschap en de
cultuurhistorisch waardevolle omgeving;

¡ oorspronkelljke eenvormigheid van de beplanting
past bij het planmatige en bewust ontworpen
karakter van het landschap;

. doorgaande boomstructuur is ecologisch waardevol
voor bijvoorbeeld vleermuizen en vogels;

¡ een volgroeide boomstructuur relatief dicht op
de weg kan een remmend effect hebben op de
gemiddelde snelheid.

conditie onderzochte bomen slecht tot verminderd
levensvenvachting varieert van < 5 jaar tot > 15 jaar

¡

. 3,5 meter obstakelvrije zone

. verlagen gemiddelde snelheid

. patroon van wegen en kanalen als basis van het landschap

. N919 en Kolonievaart als twee eenheid in het landschap

. bomenrijen benadrukken de lange rechte lijnen in het landschap

. Veenhuizen - Ravenswoud is Belvedèregebied

. N919 en Kolonievaart vormen een cultuurhistorisch waardevolle
lùn

. de groeninrichting sluit aan bij de authentieke en historische sfeer

N919 vormt een barrière voor de EVZ 14, Peest - Esmeer
barrièrewerking N91 9 minimaliseren

a

verkeer

landschap

cultuurhistorie

ecologie

conditie bestaande beplanting

Uitgangspunten voor de groenvisie van de N919thema

.ffi
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4. GROENVISIE
Aangezien de N9l9landschappelijke en cultuurhistorisch onderdeel uit maakt
van een bijzonder landschap kiest de provincie Drenthe bewust voor een
continue bomenrij boven het realiseren van de obstakelvrije zone van 3,5
meter. Deze keuze is mede ingegeven doordat omwonenden en gemeente de
wens hebben geuit de gemiddelde snelheid voor de N919 te willen verlagen.

Het behoud en herstel van de monumentale groenstructuur van de N919 vraagt
om een zorgvuldige aanpak. Het dilemma tussen tot het uiterste gaan om
(individuele) bomen te behouden tegenover het behoud van een laanstructuur
als geheel is lastig. De eenheid van weg, kanaal en bomenrij gecombineerd tot
een centrale ontginningsas is kenmerkend voor het veenkoloniaal landschap.
Hoewelveel bomen langs de N919 een markante uitstraling hebben die past
bij het historische landschap, is de boomtechnische kwaliteit van veel bomen
onvoldoende en het toekomstperspectief gering. Om de eenheid tussen
kanaal, weg, landschap en beplanting te versterken heeft het de voorkeur
de bestaande bomen te kappen en te vervangen door nieuwe bomen die
één sterke structuur vormen. Vandaar dat w'rj in deze groenvisie kiezen voor
behoud van de laanstructuur voor de lange termijn, gecombineerd met behoud
van enkele markante bomen op bijzondere punten. Rapporten als het integraal
ontwikkelingsplan (Bevedere) & het bestemmingsplan onderschrijven deze
keuze.

Gekozen is voor het toepassen van eik. Ondanks de veeleisende
groeiomstandigheden, wegen de historische en het landschappelijke belangen
zwaarder. Bij het sluiscomplex bij Huis ter Heide staan op dit moment wel
lindes.

De weg is onder te verdelen in zes deelgebieden. Voor ieder deelgebied wordt
hieronder de gewenste groeninrichting toegelicht. De sobere inrichting van de
weg past bij het rustige en eenvoudige landschap. De groenvisie is voor de
gehele weg uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan. Deze kaarten vindt u
terug in de bijlage. Op deze kaarten staan de te verwijderen, de te handhaven
en te planten bomen en beplanting.

BTt

Langs de N919 zijn in navolging van de Landschappelijke visie N919 'Kolonie
in beeld' van Kuiper Compagnons en de gemeente Noordenveld "clusters"
gedefìnieerd.
De clusters vallen samen met de wijken van de originele verkaveling en de
zijwegen van de N919. De gemeente Noordenveld heeft aangegeven bij de
clusters een intensivering van prikkels te willen bieden aan de weggebruikeç
zodat een vertragend effect optreed. Op deze plekken wordt bewust een
concentratie aan prikkels geboden (onder meer borden, wegwijzers en
voozieningen). De extra aandacht voor de clusters wordt in deze groenvisie
aangegrepen om een extra kwaliteitsimpuls in het groen te realiseren. Deze
impuls bestaat uit:

. behoud van een enkele markante boom nabij de kruising met de
wijken;

De exacte vormgeving van de clusters wordt in overleg met de gemeente
Noordenveld definitief bepaald.
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4.1 Deel I (Hm 3.1 tot Hm 6.8)

noorden van de weg heefr een duidelijk agrarisch

aan de noordzijde van de weg is omgeven met
een beukenhaag. Bij de tweede bushalte vanaf
Huis ter Heide is voor een haag te weinig ruimte.
Zie ook kaartblad 1 en2 in de bijtage.
De ecologische verbindingszone peelst - Esmeer
kruist de weg in dit deelgebied. Om deze barrière
te vezachten zijn ontsnipperende maatregelen
gepland bij Hm 4.210 en Hm 4.210. Zie bijtage
1 voor een ovezicht van de ontsnipperende
maatregelen.
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4.2 Deel 2 (Hm 6.8 tot Hm 7.2)
Kenmerkend voor dit traject is de duidelijke bocht in het tracé van de N919 en
het kanaal. Om deze bocht goed te markeren wordt aan beide zijden van de
N919 een bomenrij toegepast, zowel in de berm tussen de weg en het kanaal
als in de berm aan de noordzijde van de weg. Aan beide zijden van de weg
overheerst een besloten en bosrijk landschap. Zie ook kaartblad 2 en 3 in de
bijlage.
Bij Hm 7.550 is een ontsnipperende maatregel voorzien. Zie bijlage 1 voor een
ovezicht van de ontsnipperende maatregelen.

kaaduitsnedes deel 2

,:¡ I

4.3 Deel 3 (Hm 7.2 tot Hm 9.9)
Deelgebied drie van de N919 vormt (net als deelgebied vijf) de aankondiging
van de bebouwde kom van Veenhuizen. Aan beide zijden van de weg
overheerst het landschappelijk beeld, maar de clusters bebouwing ztjn
duidelijker vertegenwoordigt. Ook hier begeleidt de bomenrij met een recht
en strak karakter de weg aan de noordzijde. Ter hoogte van de wijken zorgen
clusters voor extra prikkels voor de weggebruiker, die verleiden tot een lagere
snelheid. De bushalte aan de noordzijde van de weg is omgeven door een
beukenhaag.
Net als in deelgebied vijf geldt dat het landschap ten zuiden van de weg en
het kanaal een oven^regend besloten karakter heeft, dit in tegenstelling tot het
landschap ten noorden van de weg. Zie ook kaartblad 3, 4 en 5 in de bijlage.
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4.4 Deel4 (Hm 9.9 tot Hm 10.71

Ter hoogte van de wijken zorgen clusters voor extra prikkels voor de
weggebruiker, die verleiden tot een lagere snelheid. De bushalte aan de
noordzijde van de weg is omgeven door een beukenhaag. Zie ook kaartblad 5
en 6 in de bijlage.
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4.5 Deel 5 (Hm 10.7 tot Hm 11.4)

4.6 Deel 6 (hoofdweg)
Deelgebied zes vormt het verlengde van deelgebied vijf, maar vormt geen
provinciale weg meer. De Ng19 buigt af naar het zuiden waar de koppeling
tuss losgelaten. d zes volgt de lijn
van eelgebied d sluiten aan op de
inric iding van ee aan de noordzijde
met een strak en recht karakter. Anders dan in deelgebieden drie en vijf heeft
deelgebied zes aan beide zijden een besloten karakter.
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5. AANBEVELINGEN

5 Aanbevelingen
Om te komen tot een succesvolle realisatie van de groenvisie voor de N919
worden de onderstaande aanbevelingen meegegeven.

5.1 Nieuwe groeninrichting met een duurzame toekomst
De boomsoort van de nieuwe bomen is eik. Cultuurhistorisch en het gewenste
beeld dragen bij aan de keuze van deze boomsoort. Wel dienen bij deze
soort een aantal maatregelen getrofien te worden voor het realiseren van
een groenstructuur met een duuzame toekomst. Hieronder volgen enkele
aanbevelingen voor de realisatie van de groenstructuur. Deze aanbevelingen
vormen een greep uit de diverse mogelijkheden en geen uitputtende lijst.
Door bij nieuw te planten bomen uitgebreide groeiplaatsverbeterende

maatregelen te treffen wordt de kans op een duuzame en succesvolle
groenstructuuraanzienlijk vergroot. Deze groeiplaats verbeterende maatregelen
kunnen bestaan uit:

. Verg roten van het aantal m3 per boom waar g roeiplaatsverbetering plaats
vindt. Het aantal m3 kan men relateren aan het type voedingsgrond.

. Door het toepassen van verschillende technische middelen variërend
van beluchtingringen of -drains tot het toepassen van betonnen
boombunkers.

. Toepassing van de adviezen in relatie tot het bemestingsondezoek
zoals opgenomen in het Groeiplaatsondezoek van BTL Bomendienst.

Bij de te handhaven bomen kan voor groeiplaats verbetering gebruik gemaakt
worden van:

. Een groeiplaats ondezoek en advies voor iedere te handhaven boom.
Dit advies kan bestaan uit:
o een bemesting- of voedingsadvies (toepassing van

bodemschimmels)
o toepassing van voedingskokers of wortelpijlers (voor toediening

specifieke voed ingsstoffen of extra beluchti ng),
o gronduitwisseling rond de te handhaven boom, eventueel de te

handhaven boom tijdelijk uit het plantvak verwijderen voor een
extra grondige gronduitwisseling,

o Toepassing van wortel- of voedingsbuizen om de boomwortels
extra ruimte te bieden,

o Maatregelen ten behoeve van beluchting (ploffen van de bodem,
beluchtingskokers)
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5.2 lngrijpende maatregelen in goed overleg
De voorgestelde groenvisie voor de N919 heeft ingrijpende consequenties en
daarvan is de provincie Drenthe zich terdege bewust. Daarom volgen hieronder
enkele aanbevelingen voor de communicatie:

De realisatie van de groenvisie voor de N919 betekent een forse
ingreep in het landschap rond Veenhuizen. De provincie Drenthe
hecht veel belang aan een goede aßtemming met de gemeente
Noordenveld, waar Veenhuizen onderdeel van uitmaakt. ln het kader
van deze afstemming is reeds voor de vorming van deze visie overleg
geweest tussen de gemeente en de provincie. ln deze visie zijn de
wensen van de gemeente Noordenveld waar mogelijk ingepast. Zeker
voor de vormgeving van de clusters is nadere afstemming met de
gemeente noodzakelijk. De definitieve vormgeving en invulling van
de beplantingsaccenten bij de clusters en de bushaltes dient in nader
overleg met de gemeente Noordenveld te worden bepaald.

De realisatie van de groenvisie voor de N919 gaat gepaard met de kap
van veel oude bomen. Hiervoor is een gemeentelijke kapvergunning
nodig. Daarom is het van groot belang dat de gemeente in een vroeg
stadium op de hoogte is van het plan, de reden van de kap en de
beoogde compensatie.

Kap van oude bomen ligt terecht gevoelig bij veel burgers. Daarom is
het verstandig een helder communicatietraject op te zetten, bij voorkeur
samen met de gemeente Noordenveld waarin burgers geinformeerd
worden over het'hoe en wat" van deze groenvisie. Eerlijke en heldere
communicatie is daarbij van groot belang. Door inzichtelijk te maken dat
de provincie met deze ingreep een lnraliteitsslag voor het toekomstige
landschap wil maken kan wellicht de weerstand bij burgers tegen de
beoogde maatregelen worden verminderd.

Dit ingrijpende plan in een bijzonder landschap staat of vatt bij de
zorgvuldigheid waarmee de verschillende planÊase worden uitgevoerd.
Dit houdt in zorgvuldigheid in de probleemanalyse, de planvorming, de
uitvoering en in de communicatie gedurende het gehele traject.

Door het plan gefaseerd uit te voeren kan de impact enigszins worden
verzacht.

Bovendien is afstemming tussen de verschillende betrokken
disciplines binnen de provincie van groot belang voor een efficiënt
en doeltreffend planproces. Dit kan gerealiseerd worden door voor
een specifiek wegtraject een projectteam aan te stellen bestaande

doelen, maar ook landschappelijke en ecologische doelen worden
gerealiseerd.
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6. BRONVERMELDING
POP II

Provinciaal Omgevingsplan
2004 provincie Drenthe

Nota Belvedère, omschrijving gebieden
Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting
1999 ministerie OCW, VROM, LNV en V&W

Zicht op wegen en kanalen
G roenbeheervisie provinciale wegen en kanalen
2006 provincie Drenthe en BTLAdvies

Kolonie in beeld
Landschappelijke visie N919 in Veenhuizen
2006 KuiperCompagnons

Jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940 (MlP/Drenthe)
Gemeentebeschrijving Norg

1989 Provincie Drenthe

Beschrijving hoogveen ontginningsgebied
2009 KtcH
www.kich.nl
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BIJLAGE 1

Bijlage I ; ontsnipperende maatregelen N9l9

(bron: Provincie Drenthe)

Hm 4.210
Locatie: Kolonievaart - De Slokkert
Omschrijving: De N919 (Hoofdweg) langs de Kolonievaart kruist De Slokkert
via een watervoerende duiker. Eigendom Provincie Drenthe en Waterschap
Noordezijlvest. Barrière verlichting wegen steile taluds (1: 1,5).
Samenvoeging van punt 120 uit Dieren veilig langs Drentse oevers en punt
317 Arcadis.
Opgelost: nee
EHS:ja
Omgeving: agrarisch landschap met weiden en maisvelden. Oevers intensief
onderhouden. Zone met oeverplanten afwezig. De Slokkert komt uit op de
Kolonievaart of gaat daar via een zinker onderdoor.
EVZ 14 Vochtig bossig. Natuurdoeltype vochtig schraal grasland, vochtige
heide en levend hoogveen. Bosgemeenschappen van hoogveen, inheemse
boscultuur. Boscultuur met inheemse soorten, schraallanden met lineaire
beplantingen. Parklandschap, cultuurlandschap met ftjnmazig lineaire
beplanting met multifunctioneel bos.
Gewenst: droge duiker onder Hoofdweg. Aanleg terrastaluds, moeraszone
in talud Hoofdvaart. Dan dijk inwaarts verleggen. De Slokkert inrichten en
beheren als ecologische verbindingszone.

Hm 4.710
Locatie: Kolonievaart - Esmeer
Omschrijving: De N9l9 doorsnijdt de te ontwikkelen ecologische verbinding
Peest - Esmeer.
Barrière: wegen, lokale weg, zandpad, fietspad.
N919 en de Kolonievaart vormen barrière voor grondgebonden dieren.
Opgelost: nee
EHS:ja
Omgeving: bouwland

Natuur of bos
EVZ 14.2, vochtig, bossig
Natuurdoeltype vochtig schraal grasland, vochtige heide en levend hoogveen,
bosgemeenschappen van hoogveen, inheemse boscultuur, boscultuur met
uitheemse soorten. Schraallanden met lineaire beplanting. Parklandschap,
cultuurlandschap met fijnmazig lineaire beplanting met multifunctioneel bos
Gewenst: kleinwild-/dassentunnel (rond 600 mm - 800 mm in verband met
aanwezigheid van ringslangen in het gebied).
Uitklimvooziening
Kleinwild-/dassen raster
Amfibieëngeleidewand
Geleidende structuren

Hm 6.960
Locatie: Hoofdweg - Leemwijk
Omschr'rjving: De N919 met fietspad kruist een watervoerende duiker die de
Leemwijk verbindt met de kolonievaart.
Eigendom Provincie Drenthe en V\laterschap Noordezijlvest.
Barrière wegen
Opgelost: nee
EHS:ja
Omgeving: Leemwijk
West: riet, struweelen eiken
Oost rustige weg met kale tussenberm
Kolonievaart
Ter plaatse rijk begroeid met riet en struweel
Gewenst drcge duiker (rond 600 mm - 800 mm in verband met aanwezigheid
ringslag).
Scherm in plaats van kleinwildraster.
Extensief beheer oevers Leemwijk
(in overleg met eigenaar Norgerhavencomplex).
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Hm 7.550
Locatie: Hoofdweg - Norgerhaven
omschrijving: De N919 met fietspad kruist een zijtak van de Leemwijk die
uitkomt op het Veenhuizerkanaal.
Eigendom Provincie Drenthe en waterschap Noordezijlvest
Banière wegen, geen watervoerende duiker aanwezig-
Opgelost: nee
EHS:ja
Omgeving: tuincomplex van Norgerhaven
Mjver in berm weg/fietspad
Steile, hoge betonbeschoeiing aan wegzijde
Taluds met begroeiing aan vijvezijde
Volwassen bomen zonder onderbegroeiing
Veenhuizerkanaal: ruigte en struweel
Gewenst minimaal 1 droge duiker
Eventueel ook watervoerend, afhankelijk van het peilverschil.
Moeraszone (c) aan weerszijden dijk.
Dan ook verleggen dijk noodzakelijk
Liefst ook ecologisch inrichten en natuurvriendelijk beheer
Norgerhavencomplex.

Hm 11.370
Locatie: Veenhuizen - Zesde wijk
omschrijving: De 919 kruist een watervoerende duiker die de Zesde \rlfrjk
verbindt met het Veenhuizerkanaal
Eigendom Provincie Drenthe en waterschap Noordezijlvest
Banière wegen, watervoerende duiker is lang
Vooziening 1997/1998
Diersoorten: ringslag, groene kikker, addel damsalamander
Opgelost: gedeeltelijk
EHS:ja
Voorziening: ter plaatse van km 11.380
Tunnel, rond 600 mm, lengte 13 m
Ter plaatse van km 1'1.420
Ringslangtunnel, beton rond 600 mm, lengte 17 m
Ter plaatse van km 11.480
Ringslangtunnel, beton rond 600 mm, lengte 13 m
Onder afslag naar Donkerborek
Ringslangtunnel, beton rond 600 mm, lengte 25 m
Onderfietspad

Tunnel, rond 600 mm, lengte 9 m (west van de afslag)
Tunnel, rond 600 mm, lengte 13 m (oost van de afslag)

Totaal raster bij T-sptitsing:
215 m+ 188 m +77 m+ 130 m = 610 m
Omgeving: vijver met steile en harde beschoeiing
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BIJLAGE 2
Bijlage 2; kaartbeelden groenvisie Ngl9

BTt

¡rb
I GROENVISIE N919, VEENHUIZEN 29




