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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Voor het Nationaal Park Dwingelderveld  zijn (her)inrichtingsmaatregelen beschreven die geba-
seerd zijn op de doelstellingen van het Nationale Park en het Natura 2000 gebied. Deze 
(her)rinrichtingsmaatregelen worden door adviesbureau Grontmij te Assen getoetst aan de Na-
tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 
Voor twee inrichtings-projecten bleek het nodig om in te zoomen op de mogelijke effecten op 
kwalificerende dieren. 
 
Het doel van het deelonderzoek is: inzicht krijgen in de mogelijke effecten van de maatregelen, 
die verband houden met de aanleg van een pad voor mensen met een beperking en de aanleg 
van aarden wallen langs de A28.  
  
Er is een werkwijze gekozen uitgaat van de ecologische doelstellingen voor het Natura 2000 
gebied. De mogelijke effecten van het pad en de wallen zijn met name bepaald voor de kwalifi-
cerende broedvogel zwarte specht. 
 
1.2 Opzet van het rapport 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijke ecologische effecten van de maatregelen om 
een pad voor mensen met een beperking aan te leggen nabij de schaapskooi.  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de aanleg van aarden wallen en de mogelijke effecten op 
broedvogels, in het bijzonder met het oog op de kwalificerende broedvogel zwarte specht. 
Verantwoording van de gebruikte bronnen is in elk hoofdstuk aangegeven. 
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2 Pad voor mensen met een beperking 

2.1 Inleiding 
Het inrichtingsplan Dwingelderveld voorziet in een pad nabij de schaapskooi aan het zandpad 
Achter ’t Zaand. Start en eindpunt is de parkeerplaats aan de doorgaande weg Achter ’t 
Zaand/Kraloërweg tussen de N855 en Kraloo. Deze weg zal haar functie voor doorgaand ver-
keer verliezen. 
Het wandelpad zal uitgevoerd worden in beton, vergelijkbaar met het pad achter Van der Valk. 
Bij Spier. 
In figuur 2.1 is de ligging van het beoogde pad aangegeven. 
 
Dit hoofdstuk omvat de analyse van de mogelijke effecten van het voorgenomen pad voor men-
sen met een beperking, in relatie tot de kwalificerende broedvogel zwarte specht. De uitkom-
sten van de analyse zijn gebruikt in de toets aan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en 
faunawet. 
 
Figuur 2.1 Definitieve ligging van het pad voor mensen met een beperking (geblokt aangege-
ven).P is het start- en eindpunt aan de weg Achter ’t Zaand. 
 

 
 
2.2 Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag is in hoeverre de realisatie van een verhard pad voor mensen met een 
beperking, met als gevolg een sterke toename van het recreatieve gebruik gedurende het gehe-
le jaar, kan leiden tot een (significante) verslechtering of mogelijk het ongeschikt worden van 
één of enkele broedbioto(o)p(en) van zwarte specht. 
 
2.3 Uitgangspunten 
Voor de analyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• De globale positie van vier broedparen zwarte spechten in de periode 2000 t/m 2007 (Kleine 

2000 t/m 2007) is nagegaan; 
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• De homerange van zwarte specht is 250 tot 400 ha, met een uitloop tot 1500 ha (Werkgroep 
Avifauna Drenthe 2008; Bocca, Carisio & Rolando 2007). Voor de analyse van mogelijke ef-
fecten is uitgegaan van een homerange van 250 ha (conservatieve benadering); 

• Het kerngebied van de homerange in het broedseizoen is circa 1/3 van de homerange (Boc-
ca, Carisio & Rolando 2007); 

• Zwarte spechten hebben als populatie een redelijk constante habitatkeuze voor bepaalde 
typen bos, bosstructuur en bomen. Bocca et al (2007) geven ook aan dat gemiddeld 40 % 
van de exemplaren haar keuze voor een bepaalde habitatstructuur van het ene op het ande-
re moment kan veranderen en ruim 25 % van de exemplaren van jaar tot jaar haar keuze 
kan veranderen (Bocca, Carisio & Rolando 2007); 

• Zwarte spechten hebben als populatie en als individu vooral een voorkeur voor de boshabi-
tattypen met dichte kronen en een matige boomdichtheid (lage en hoge dichtheid wordt 
vermeden) en iets minder een gemeenschappelijke voorkeur voor hoge bomen (lage bosge-
deelten worden meestal vermeden, maar sommige individuen kiezen er soms wel voor) 
(Bocca, Carisio & Rolando 2007); 

• De alertheidsafstand voor zwarte specht is niet bekend. Voor spechten in het algemeen 
wordt uitgegaan van 250 meter en de vluchtafstand 125 meter (Krijgsveld, Smits & van der 
Winden 2008). 

 
2.4 Ruimtelijke spreiding van de nestlocaties en de ligging van het mindervali-

denpad 
Op kaart (figuur in bijlage) is de ruimtelijke spreiding van de (globaal) bekende nestlocaties 
aangegeven (bron: rapporten van Joop Kleine 2000 t/m 2007; tevens besproken met Joop Klei-
ne voorjaar 2009). Op basis van literatuurgegevens is met een cirkel de theoretische ligging van 
het kerngebied aan gegeven (straal is 500 meter; oppervlakte kerngebied is circa 78,5 ha). 
Daarbij is geen rekening gehouden met de verschillen in geschiktheid van het bos zoals hout-
soort, hoeveelheid stronken en dood hout, mierennesten, de aanwezigheid van potentieel ge-
schikte nestbomen (met name beuk) en andere relevante biotoopeisen. In elk kerngebied ko-
men percelen voor die (matig) geschikt foerageergebied zijn. 
 
In onderhavig onderzoek wordt consequent gesproken van biotopen zwarte specht. Van de 
meeste biotopen staat vast dat het broedlocaties zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat sommi-
ge vermeende broedlocaties bezet zijn door niet-broedende individuen. Dat komt omdat het 

tellen van broedparen en niet-
broedparen zwarte spechten moei-
lijk is, vooral als de nestlocaties 
dicht bij elkaar liggen (Van Manen 
1998; Bocca, Carisio & Rolando 
2007).  
 
In de kaart is ook ter weerszijden 
van het beoogde pad een alert-
heidszone van 250 meter aangege-
ven. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 Geschematiseerde lig-
ging van de vier kerngebieden van 
de broedparen specht 1 t/m 4, het 
pad voor mensen met een beper-
king (rood) en een alertheidszone 
van 250 meter. 
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2.5 Kwantitatieve analyse van de ruimtelijke spreiding en onderlinge relaties tus-

sen kerngebieden en alertheidszones 
De geschematiseerde ligging van de vier kerngebieden is in figuur 2 aangegeven en in tabel 1 
is de kwantitatieve ruimtelijke situatie benaderd op basis van uit literatuur bekende parameters 
en inzichten.  
 
Tabel 1 Kwantitatieve benadering van de ruimtelijke spreiding van de nestlocaties van Zwarte 
specht (Dryocopus martius), met de ligging van het kernbereik in het activiteitsgebied (home-
range), en de ligging van het beoogde pad met de alertheidsafstand ten gevolge van recreatief 
gebruik (250 meter). De mate van overlap tussen de verschillende gebieden is uit de kaart be-
rekend. 
 

Percentage beïnvloed 
gebied ten opzichte 
van: 

Nestloca-
ties 

Homerange 
(hectare) 

Berekende 
grootte van 
het kernge-
bied 
(1/3 van ho-
merange) 
(hectare) 

Overlap tus-
sen de kern-
gebieden 
(hectare) 
 

Beïnvloedings-
gebied ten ge-
volge van het 
pad voor men-
sen met een 
beperking 
(hectare) 

Home- 
Range 
(%) 

Kern- 
Gebied 
(%) 

Specht 1 250 (- 400) 80 16,8 (specht 
1+2) 

10 4 12,5 

Specht 2 250 (- 400) 80 16,8 
(specht 2+1) 

en 15,75 
(specht 2+4) 

32 13 40 

Specht 3 250 (- 400) 80 0 3 1,2 3,75 
Specht 4 250 (- 400) 80 15,75 (specht 

4+2) 
1,4 0,6 1,75 

 
Uit de kwantitatieve benadering wordt duidelijk dat vooral het biotoop van specht 2 zowel een 
redelijke grote overlap vertoont met het kerngebied van de broedbiotopen van specht 1 en 3 
(ruim 40 %) als beïnvloed wordt door de huidige paden en weg en in de toekomst door het pad 
(40 %). Ten opzichte van de homerange is het beïnvloedde gebied 13 tot 8 %, bij een home-
range van respectievelijk 250 en 400 ha. Bij zwarte specht is het gebruikelijk dat kerngebieden 
elkaar overlappen, soms in sterke mate. Er kan ook overlap zijn van locaties van broedende en 
niet broedende exemplaren (Bocca, Carisio & Rolando 2007). Gelet op de jaarlijkse wisseling 
van nestlocatie, en bovengenoemde berekende overlap en grootte van het beïnvloedingsge-
bied, wordt verwacht dat het biotoop van specht 2 in de huidige situatie suboptimaal is.  
 
2.6 Analyse van de huidige en toekomstige functie en gebruiksintensiteit van de 

mindervaliden route 
In tabel 1 (zie eerder) is de actuele situatie weergegeven van de nestlocaties van zwarte 
specht. Deze situatie zal vergeleken worden met het bestaande en het toekomstige gebruik van 
de route van het pad. 
Doel is het bepalen van de verandering in het recreatieve gebruik van het gebied, en het ver-
volgens inschatten van het effect van deze verandering op de kwaliteit van de leefgebieden van 
de vier broedparen zwarte specht. 
 
In tabel 2 is van de verschillende routes aangegeven wat het huidige en het toekomstige ge-
bruik is, verdeeld naar functie en intensiteit. Omdat actuele kwantitatieve gegevens van het hui-
dige gebruik ontbreken is dit ingeschat en kwalitatief aangegeven. 
Op basis van oudere gegevens (Visschedijk 1990) is bekend dat er in het Dwingelderveld pa-
den voorkomen met een passeerfrequentie van 80-100 groepen per uur/normdag, waarbij een 
groep gemiddeld uit 2,8 wandelaars bestaat. Op de normdag wordt 0,6 % van het jaarbezoek 
verwacht. Aangenomen wordt dat bijna 20 jaar later deze aantallen in het onderzoeksgebied 
overschreden worden. 
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Door tabel 1 en 2 gecombineerd te bezien wordt inzicht gekregen in de actuele situatie van het 
voorkomen van zwarte specht bij het bestaande gebruik en de verwachte verandering in ge-
bruik in de toekomst. 

 
Figuur 2.3 Ligging pad 
voor mensen met een be-
perking (bolletjesroute) 
met codering van de te 
onderscheiden trajecten in 
de route. 
De twee paden die met 
kruisjes zijn aangegeven, 
gelegen ten noordoosten 
van de schaapskooi, zullen 
ontoegankelijk gemaakt 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto van de parkeerplaats waar het start- en eindpunt van het pad is (Ru Bijlsma, jan. 2009) 
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Tabel 2 Huidige en toekomstige gebruik van de trajecten van het toekomstige pad voor mensen 
met een beperking.  
 

Huidige gebruik Toekomstige gebruik Traject 
(en 
ligging) 

Functie/kenmerk Intensiteit Functie Intensiteit 
Verandering 
in gebruik 

A 
(bos) 

Zandpad tussen 
P-plaats en 
schaapskooi; 
wandelpad 

zeer intensief Verhard minder-
validenpad 
tbv wandelaars 

Zeer in-
tensief 

Intensiever 

B 
(bosrand) 

Zandpad met 
fietspad en rui-
terpad; 
Zandpad t.b.v. 
aan- en afvoer 
naar schaaps-
kooi 
(incidenteel 
vrachtauto’s) 

zeer intensief Zandpad, met 
fietspad,  ruiter-
pad; nieuw ver-
hard mindervali-
denpad tbv wan-
delaars 

Zeer in-
tensief 

Intensiever 

C 
(bos) 

Verharde door-
gaande weg, 
80 km/uur 

matig intensief 
Door de weeks: 165-
175 motorvoertui-
gen/etmaal; 
Weekend: 220-235/254 
motorvoertuigen/etmaal 
(tellingen 2006; Dinaf 
Traffic Control) 
(effectafstand autoge-
luid op broedvogels in 
bos 
circa 40-50 m; Reijnen, 
Veenbaas & Foppen 
1992) 

Gemotoriseerd 
verkeer verdwijnt. 
Wordt halfver-
hard pad (route 
naar schaaps-
kooi) en verhard 
mindervalidenpad
tbv wandelaars 

Zeer in-
tensief 
 

Intensiever 

D 
(bosrand) 

Zandpad met 
fietspad en rui-
terpad 

zeer intensief Zandpad, met 
fietspad,  ruiter-
pad en verhard 
mindervalidenpad
tbv wandelaars 

Zeer in-
tensief 

Intensiever 

E 
(bos) 

Onverhard 
zandpad in be-
grazingsgebied 

extensief Verhard minder-
validenpad 
tbv wandelaars 

Zeer in-
tensief 

Sterk Inten-
siever 

F 
(toekom- 
stige 
heide) 

Deels bestaand 
zandpad langs 
standweide; 
deels ontbre-
kend pad 

Niet of nauwelijks ge-
bruik 

Verhard minder-
validenpad 
tbv wandelaars 

Zeer in-
tensief 

Sterk inten-
siever 

 
2.7 Afweging: algemeen 
De actuele situatie van de nestlocaties van de zwarte specht over de afgelopen tien jaar is 
weergegeven in tabel 1 en op de kaart in de bijlage, en het huidige recreatieve gebruik in dat 
gebied is weergegeven in tabel 2. 
De locatie van de nestlocaties van specht 1 en 3 zijn door de jaren heen redelijk stabiel of heel 
stabiel. 
De nestlocatie van specht 2 wisselt sterk door de jaren heen. Deze wisselingen hebben moge-
lijk te maken met de minder gunstige ligging en begrenzing van kerngebied en homerange ten 
opzichte van de andere territoria en met de actuele hoge recreatieve druk in dat gebied.  
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In het kerngebied van specht 2 ligt de parkeerplaats met een capaciteit van circa 70 auto’s, met 
aangrenzend een dag/speelweide, en een belangrijke, intensief gebruikte wandelroute naar de 
schaapskooi. In het bos er om heen ligt een gemarkeerde wandelroute (geel), een gemarkeerde 
ATB-route en een gemarkeerde ruiterroute. Het bosgebied is honden-losloopgebied, dat wil 
zeggen dat honden onder appèl los mogen lopen. 
In de kerngebieden van spechten 1, 3 en 4 zijn de ruiter- en ATB-routes eveneens aanwezig en 
bovendien de wandelroutes geel en/of wit, en/of blauw en/of rood. In dit deel van het bos tussen 
de radiosterrenwacht en rond de parkeerplaats aan de weg Achter ’t Zaand is  nauwelijks een 
pad aanwezig waar een gemarkeerde route ontbreekt. 
 
De aantallen waargenomen zwarte spechten in het Dwingelderveld zijn het laatste decennium 
stabiel (14-16 broedparen; Kleine 2000 t/m 2007). Inzicht in de legselgrootte en het broedsuc-
ces ontbreekt. In Drenthe ligt de gemiddelde legselgrootte en het broedsucces onder het niveau 
van Midden-Europa en de Veluwe. Voedselgebrek en predatie zouden een oorzaak kunnen zijn 
(van Manen 1998). Zwarte spechten verblijven jaarrond in het gebied, waarbij de homerange 
buiten de broedperiode groter is dan in de broedperiode. Gedurende het jaar gebruiken ze 
meerdere verschillende nestbomen binnen hun homerange voor broeden, rusten, schuilen, sla-
pen e.d. (Günther 2001). Het stabiele patroon in het aantal broedparen, en in hun ruimtelijke 
spreiding (zie kaarten in de rapportages van Joop Kleine) kan erop duiden dat de geschikte 
leefgebieden voor zwarte specht in het Dwingelderveld zijn bezet. Ook is het mogelijk dat ge-
schikte bomen om nesten in te maken, een beperkende factor zijn. Opvallend is dat in het 
Dwingelderveld de nestbomen bijna alle beuk zijn (mondelinge mededeling Joop Kleine, 2009), 
terwijl elders ook andere boomsoorten worden gebruikt. 
 
Op een relatieve schaal uitgedrukt is het effect van recreatie op broedvogels achtereenvolgens 
van zeer groot → matig groot voor wandelaars met loslopende hond, wandelaars met aange-
lijnde hond, wandelaars zonder hond (Banks & Bryant 2007), fietsers en (rustig rijdende) auto’s 
(Krijgsveld et al 2008). Uiteraard is een situatie zonder recreatief gebruik het meest optimaal. 
De relatie tussen gebruiksintensiteit en effectafstand is in tabel 3 weergegeven voor de zwarte 
specht. Indien de effectafstand bij een bepaalde hoeveelheid recreanten wordt overschreven, 
betekent dit dat de reproductiviteit verlaagd tot 37,5 % van de potentiële draagkracht van de 
soort. Dat komt omdat de populatiedichtheid met 50 % is afgenomen en de reproductie met 25 
% (Henkes et al 2003; Elands et al 2005). 
 
Tabel 3 Relatie tussen de intensiteit van recreatief gebruik en de verstoringszone (effectaf-
stand) van een gevoelige vogelsoort: zwarte specht (Henkens et al 2003; Matrix 3 van bijlage 3, 
blz. 48 ). De draagkracht is binnen de effectafstand, als gevolg van verstoring door recreatie, 
verlaagd van 100 tot 37,5 %. De matrix betreft “de aanname voor de afstand waarop de popula-
tiedichtheid voor 50 % en de reproductie voor 25 % is gedecimeerd voor vogels uit de klasse 3: 
als broedvogel tamelijk gevoelig voor recreatie”. 
Noot bij tabel 3: een groepsgrootte is gemiddeld 2,8 wandelaars. Op de normdag wordt 0,6 % 
van het jaarbezoek verwacht (Henkens et al 2003). 

 
In het Dwingelderveld  worden paden aangetroffen met een passeerfrequentie van 80-100 (Vis-
schedijk 1990. In Henkens et al 2003). Het onderzoeksgebied is één van de recreatieve con-
centratiegebieden. Aangenomen mag worden dat, gelet op de hoge dichtheid aan recreatieve 
paden, deze passeerfrequentie, of waarschijnlijk een hogere, ook in het onderzoeksgebied te 
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gebruiken is ter bepaling van het huidige recreatieve gebruik. Dat betekent dat een effectaf-
stand van ruim 300 meter waarschijnlijk is. 
 
In enkele bossen in Duitsland is waargenomen dat de zwarte specht haar nestholte in beuken 
uithakt in ruim 60 % van de beuken die in het midden van een perceel staan en in circa 35 % 
van de beuken die in de rand van een perceel staan. Vrijstaande beukenbomen worden nauwe-
lijks benut. Voor grove den geldt dat dennen in het midden van het perceel in ruim 50 % van de 
gevallen als nestboom worden benut en langs de randen bijna 45 % benut (Günther 2005). In 
hoeverre deze benutting, met een zekere voorkeur voor het midden van percelen, een relatie 
heeft met recreatieve functies langs de randen van een perceel is niet aan te geven. Meerdere 
factoren die zwaarder wegen dan verontrusting (zie ook onder uitgangspunten), kunnen op de-
ze keuze invloed hebben gehad. 
De spechten 1 t/m 4 hebben hun nestboom soms dicht bij een pad en soms dieper in het per-
ceel. 
 
2.8 Afweging: onderzoeksgebied 
In de huidige situatie wordt er op basis van de in de literatuur genoemde alertsheidsafstand 
(Krijgsveld et al 2008) en effectafstand (Henkens et al 2003) van uitgegaan dat er bij de specht 
1, 3 en 4 periodiek sprake is van verhoogde stress, en bij specht 2 zeer frequent sprake is van 
verhoogde stress. Wandelaars, in het bijzonder wandelaars met loslopende honden of aange-
lijnde honden, hebben een groot effect op broedende vogels en op de vogels die periodiek op 
de grond foerageren, zoals zwarte en groene specht. De frequente aanwezigheid van wande-
laars en honden zal vooral in het gebied van specht 2 verstoring geven die ook leidt tot vluch-
ten. Ook in het broedbiotoop van de spechten 1, 3 en 4 zal verstoring optreden, met vluchten 
als gevolg, maar naar verwachting in iets mindere mate. In geen van de biotopen is, ecologisch 
gezien, de huidige situatie voor de zwarte specht, en andere broedvogels, optimaal. Een ver-
laagde reproductie van 37,5 % (zie ook tabel 3) zal in de huidige situatie in alle vier de biotopen 
aan de orde kunnen zijn. Het biotoop van specht 2, waar het pad voor mensen met een beper-
king is geprojecteerd, zal naar verwachting in de huidige situatie een verlaagde draagkracht 
hebben van 37,5 % of meer. 
 
De onderzoeksvraag is in hoeverre de realisatie van een verhard pad voor mensen met een 
beperking, dat leidt tot een sterke toename van het recreatieve gebruik gedurende het gehele 
jaar, kan leiden tot een (significante) verslechtering of mogelijk het ongeschikt worden van één 
of enkele broedbioto(o)p(en) van zwarte specht. 
 
Overwegingen: 
• Onderdeel van het plan is het afsluiten van de twee paden in het hart van het kerngebied 

van specht 2 (zie figuur 2). Dit gebied is geschikt broed- en foerageergebied voor zwarte 
specht. Ook zijn er potentieel geschikte nestbomen aanwezig. Dit wordt positief beoordeeld. 
Dit gebied ligt echter geheel in de invloedssfeer van de recreatief gebruikte voorzieningen 
(parkeerplaats, dagweide, recreatiepaden) waardoor het positieve voordeel lager zal uitval-
len. 

• De weg Achter ’t Zaand verliest haar functie voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit is 
gunstig omdat de barrièrewerking vanwege de verstorende geluidsinvloed zeer sterk af-
neemt. De samenhang tussen de bospercelen ter weerszijden van de weg verbeterd en ook 
de zones langs de weg worden rustiger. Dit wordt positief beoordeeld. 

• In de bospercelen ten oosten van de weg Achter ’t Zaand, met matig oude grove den, zullen 
beheermaatregelen uitgevoerd worden die specifiek gericht worden op zwarte specht. Het 
aandeel dood hout zal vergroot worden, met behoud van een dicht kronendak. De kwaliteit 
als foerageergebied zal toenemen. Dit wordt positief beoordeeld. 

• De nu reeds intensief gebruikte trajecten in het bos zullen nog intensiever gebruikt worden. 
Naar verwachting zal dit leiden tot een toename van de oppervlakte waar verslechtering van 
de kwaliteit van het leefgebied van zwarte specht zich zal voordoen. De afstand waarop ne-
gatieve effecten op zwarte specht zich kunnen voordoen zal groter worden dan in de huidige 
situatie. De effectafstand zal groter zijn dan 300 meter. Dit wordt negatief beoordeeld. 

• Er is geen dosis-effectrelatie bekend van de zwarte specht. Deze is wel bekend voor de 
klasse waartoe ook de zwarte specht behoord. Deze dosis-effectrelaties zijn geëxtrapoleerd 
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uit bekende relaties van enkele vogelsoorten binnen de klasse ‘vrij gevoelig voor verstoring 
door recreatie’. De dosis-effectrelatie die voor zwarte specht gebruikt kan worden is dat bij 
de optredende recreatieve gebruiksintensiteit binnen een zone van ten minste 300 meter ter 
weerszijden van de recreatieve route de broeddichtheid met 50 % is afgenomen en dat de 
reproductie (broedsucces) met 25 % verlaagd is. Uit de actuele aanwezigheid van de zwarte 
specht blijkt dat de broeddichtheid nog 100 % is. Het broedsucces is onbekend. Uit het feit 
dat de zwarte specht nabij de parkeerplaats haar biotoop heeft kan niet geconcludeerd wor-
den dat er geen effecten zijn. Kennelijk zijn er redenen waarom dit broedpaar, ondanks de 
hoge mate van stress en verstoring, dit gebied blijft benutten. De intensivering van het ge-
bruik als gevolg van de realisatie van het pad voor mensen met een beperking zal leiden tot 
een verdere afname van de draagkracht van het gebied van specht 2. Deze afname geldt, 
maar dit terzijde, voor alle aanwezige broedvogels. Dit wordt negatief beoordeeld. 

• Gelet op de jaarlijkse wisseling in nestlocatie van specht 2 de afgelopen tien jaar, de overlap 
van homeranges, en de maatregelen die genomen worden om de rust en kwaliteit in het 
leefgebied lokaal te verbeteren, wordt aangenomen dat onder invloed van een verdere ver-
hoging van de recreatieve druk, de homerange van broedpaar 2 zal kunnen verschuiven 
naar een geschikter gebied, mogelijk in noordoostelijke richting, waar de broedlocatie van 
2004 aanwezig is. In dit gebied wordt in enkele grote percelen grove den het beheer speci-
fieker op de zwarte specht gericht. Ook het perceel ten zuiden van de parkeerplaats, waar 
twee paden worden afgesloten, kan gedurende de rustige delen van de dag geschikt foera-
geergebied blijven.  

• De invloed van recreatief gebruik op het leefgebied van specht 1 zal in de nieuwe situatie 
toenemen. Dit gebied is ruim 12 % van het totale kerngebied binnen de homerange, uit-
gaande van een worst-case situatie (zie tabel 1). Op het leefgebied van specht 4 zal de in-
vloed nauwelijks toenemen, en op het leefgebied van specht 3 zal de invloed op circa 2 % 
van het kerngebied binnen de homerange toenemen. 

• Ondanks dat er gestreefd is naar een zo compact mogelijke route voor het pad voor mensen 
met een beperking zal er beperkte verslechtering optreden van de draagkracht van de leef-
gebieden van specht 1en 3, en van verslechtering van de draagkracht van specht 2, on-
danks de te treffen positieve maatregelen. Verwacht wordt dat de homerange van specht 1 
en 3 daarop aangepast zal worden, zeker als specht 2 (zie aandachtspunt hiervoor) haar 
homerange sterker zal verschuiven, waardoor er geschikte delen voor specht 1 en 3 be-
schikbaar komen. Bekend is dat ruimtelijke ligging en grootte van een homerange van zwar-
te specht van jaar tot jaar kan verschillen, zowel in het broedseizoen als daarbuiten (Bocca, 
Carisio & Rolando 2007). 

• Op het niveau van het Dwingelderveld is het aantal broedparen de laatste acht jaar stabiel 
bij het bestaande recreatieve gebruik en het beheer. De realisatie van een verhard pad voor 
mensen met een beperking in de kern van het Dwingelderveld leidt op die locatie tot een 
verslechtering van de draagkracht voor zwarte specht (en andere broedvogels). Bij de loca-
tie waar de verslechtering zal optreden worden drie maatregelen getroffen die gunstig zijn 
voor de zwarte specht en andere broedvogels: enkele bospaden komen te vervallen, in en-
kele grote percelen grove dennen worden aanvullende beheermaatregelen getroffen gericht 
op de zwarte specht, en de functie voor doorgaand gemotoriseerd verkeer centraal door het 
Dwingelderveld komt te vervallen (minder barrièrewerking). In de zone langs de A28 zal 
door de aanleg van een hoge aarden wal in het leefgebied van andere broedparen zwarte 
specht rust gecreëerd worden in een gebied ter grootte van 135 ha A28 (zie hoofdstuk 3). 
Het broedsucces zal in deze zone kunnen verbeteren. Door deze combinatie van lokale ver-
slechtering ten opzichte van de autonome situatie als gevolg van de aanleg van een pad 
voor mensen met een beperking, en lokale kwaliteitsverbetering, is het niet waarschijnlijk dat 
de instandhouding van de zwarte specht in het Dwingelderveld in het geding komt. 

 
2.9 Zeer wenselijke aanvullende maatregelen voorleggen aan de beheerder ter 

overweging: 
• Ten oosten van de weg Achter ’t Zaand (en ten oosten van traject C op figuur 2) liggen voor 

zwarte specht matig geschikte dennenpercelen die via gericht beheer aan geschiktheid sterk 
kunnen winnen. Besloten is dat in dit gebied selectief dennen geveld/ontworteld worden met 
als doel: kwaliteitsverbetering van het foerageergebied van zwarte specht.  

• Kan de route van het pad voor mensen met een beperking geen verbod op honden krijgen 
gedurende het broedseizoen? Zo’n verbod zal een groot gunstig effect hebben. 
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• Zijn er in een ruim gebied ten oosten van de weg Achter ’t Zaand paden af te sluiten, zodat 
daar ook grote ongestoorde percelen komen? 

• Zijn er paden op te heffen in het leefgebied van de zwarte spechten 1, 3 en 4? Elk pad dat 
dicht gaat is gunstig voor de zwarte specht en de andere broedvogels. 

 
2.10 Samengevat 
Het is de bedoeling om vanaf de bestaande parkeerplaats aan de weg Achter ’t Zaand een ver-
hard pad voor mensen met een beperking door het bos, langs de schaapskooi en over de toe-
komstige heide te leggen. Vanwege de aanwezigheid van de kwalificerende vogelsoort zwarte 
specht is onderzocht in hoeverre er door de verandering van het recreatieve gebruik mogelijk 
significante effecten kunnen optreden op de aanwezige broedparen zwarte specht. Deze afwe-
ging vindt plaats in de toets in het kader van de Natuurbeschermingswet. Ook zal er in de toets 
in het kader van de Flora- en faunawet een afweging plaats moeten vinden. 
 
In deze bijlage is inhoudelijk ingegaan op de huidige situatie en de verwachte toekomstige situ-
atie en de mogelijke effecten van de verandering. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de draagkracht van de vier beschouwde paren 
zwarte specht vanwege het relatief intensieve recreatieve gebruik in hun leefgebied niet opti-
maal is, en dat die van specht 2 (nabij de parkeerplaats) sterk aan draagkracht heeft ingeboet. 
 
In de nieuwe situatie wordt ervan uitgegaan dat de draagkracht van het leefgebied van specht 2 
verder aangetast wordt en dat dit paar haar leefgebied daardoor zal moeten verschuiven naar 
een minder verstoord gebied. 
Een verschuiving naar het noordoosten, in de richting van de nestlocatie uit 2004, is een moge-
lijkheid, omdat hier minder overlap is met de leefgebieden van andere zwarte spechten, vanwe-
ge de aanwezigheid van minder intensief gebruikte recreatieve routes (2 wandelroutes, ruiter-
route en ATB-route) ten opzichte van het gebied direct rond de parkeerplaats, de aanwezigheid 
van geschikte bospercelen, en door drie maatregelen die getroffen worden om de kwaliteit van 
het leefgebied te verbeteren, juist aan de oostzijde van de nu meest gebruikte nestlocaties. 
Door in dit gebied aanvullende maatregelen te treffen die gunstig uitpakken voor zwarte specht, 
is de kwaliteitsverbetering en deze verschuiving verder te bevorderen. 
 
De draagkracht van de leefgebieden van specht 1 en 3 zal onder invloed van een toename van 
de verstoring enigszins afnemen. Verwacht wordt dat deze broedparen hun homerange zullen 
aanpassen, vooral als specht 2 haar homerange veel sterker zal verschuiven. Er komt dan voor 
de broedparen specht 1 en 3 nieuw geschikt leefgebied beschikbaar. 
 
Op het niveau van het Dwingelderveld zal lokaal ten opzichte van de autonome situatie ver-
slechtering van draagkracht optreden. Door in dit gebied kwaliteitsverbeterende maatregelen te 
treffen, en door in de zone langs de A28 rust te scheppen op een oppervlakte van 135 binnen 
de homerange van andere broedparen zwarte specht, zal de instandhoudingsdoelstelling van 
zwarte specht niet in het geding komen. 
 
Er zijn aanbevelingen gedaan om met behulp van aanvullende maatregelen de kwaliteit van het 
leefgebied van zwarte specht (en andere dieren) verder te verbeteren. 
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Bijlage Kaart 1 met de oorspronkelijke route voor het pad en de nestlokaties met jaartal (afge-
kort) 
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3 Aarden wallen langs A28 

3.1 Algemeen 
Het Dwingelderveld grenst aan de oostzijde aan de rijkssnelweg A28. Vanwege de hoge ver-
keersintensiteit ligt er een geluidscontour over een brede oostelijke zone van het Dwingelder-
veld. Bekend is dat geluid bij bepaalde niveaus een negatieve invloed kan hebben op de ver-
scheidenheid en broeddichtheid van vogels en op hun broedsucces. 
 
Voor het Dwingelderveld zijn meerdere maatregelen beschreven om de ecologische kwaliteit te 
verbeteren. Omdat het Nationaal park Dwingelderveld tevens Natura 2000 gebied is, is het 
noodzakelijk te toetsen of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk positief zijn voor de na-
tuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen, of in ieder geval geen negatieve effecten 
hebben voor bepaalde natuurwaarden. Het realiseren van aarden wallen langs de A28 is één 
van de beschreven maatregelen. 
 
3.2 Doel 
Onderzoeken of het weggeluid van de A28 een negatieve invloed heeft op de broedvogels, en 
onderzoeken in hoeverre een aarden wal kan bijdragen aan het opheffen of (sterk) verminderen 
van eventuele negatieve effecten. 
 
3.3 Werkwijze 
De werkwijze volgt twee sporen: er is gekeken naar de in Nederland opgebouwde kennis over 
de dosis-effectrelatie tussen verkeersgeluid en broedvogels, en er is gekeken naar het voorko-
men van een kritische gidssoort in het gebied, die indicatief is voor verkeersgeluid. 
 
a. Dosis-effectrelaties 
De effecten van geluid van wegen met snelverkeer is in bos en open weidegebied uitvoerig on-
derzocht (Reijnen 1995) en uitgewerkt in een voorspellingsmodel (Reijnen, Veenbaas & Foppen 
1992). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de relatieve dichtheid aan bosbroedvogels 
afneemt als het geluidsniveau hoger wordt dan circa 43 dB(A). Voor de meest kritische bosvo-
gel koekoek neemt de dichtheid bij een geluidsniveau hoger dan circa 38 dB(A). De afname van 
de dichtheid aan vogels kan wijzen op een afnemende kwaliteit van het leefgebied. Als de po-
pulatieomvang echter relatief groot is, waardoor de oppervlakte optimaal leefgebied beperkt is, 
zal het echter ook gebeuren dat suboptimaal leefgebied bezet wordt door broedvogels. Het ef-
fect van geluid op de dichtheid wordt zodoende geringer als de populatieomvang toeneemt. Het 
effect in suboptimaal gebied blijft op de daar gevestigde soorten bestaan en kan leiden tot een 
geringer broedsucces. 
 
Voor de situatie van het Dwingelderveld is aan de hand van de geluidsberekeningen en de ver-
keersintensiteit op de A28 met behulp van het model Reijnen et al (1992) de effectafstand be-
paald voor de totale groep bosvogels. De effectafstand is op kaart uitgewerkt (zie kaart in bijla-
ge……) en bedraagt gemiddeld 350 meter, soms oplopend tot circa 450 meter. De oppervlakte 
door verkeer beïnvloed gebied is circa 177 ha. 
 
b. Voorkomen van de gidssoort koekoek (Cuculus canorus) 
De koekoek is een zeer kritische bosvogelsoort ten aanzien van geluid. Deze soort staat op de 
nationale Rode lijst van bedreigde broedvogels. 
Het voorkomen van deze gidssoort in de bosstrook langs de A28 is onderzocht en vergeleken 
met het voorkomen in het Dwingelderveld. 
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Omdat de effectafstand van het geluid tot ten hoogste 450 meter uit de A28 reikt (zie kaart in 
bijlage 1) is in een zone van circa 500 meter nagegaan hoe de ruimtelijke spreiding van de koe-
koek was vanaf 2000 t/m 2007. In tabel 1 zijn de aantallen broedparen en de globale afstand 
ten opzichte van de A28 samengevat. Deze tabel is gebaseerd op de spreidingskaarten van de 
koekoek in de rapporten van Joop Kleine (2000 t/m 2007). Omdat bekend is dat een territorium-
kartering van koekoek lastig is vanwege hun redelijk dynamische gedrag (Hustings & Vergeer et 
al 2002) worden de uitkomsten vooral benut om trends of verbanden te ontdekken. De absolute 
waarde kent enige mate van onzekerheid. 
 
Tabel 1 Aantallen broedparen in een zone van 500 meter langs de westzijde van de A28 in het 
Dwingelderveld in de periode 2000 t/m 2007, en de aangetroffen afstand ten opzichte van de 
A28 (gebaseerd op de broedvogelkarteringen van Joop Kleine (2000 t/m 2007). De onder-
streepte afstand betreft steeds een broedpaar op jaarlijks min of meer dezelfde locatie. 
 

Jaar Aantal Afstand ten opzichte van de A28 in me-
ter 

2000 2 230 en 200 
2001 3 450, 450 en 400 
2002 2 200 en 450 
2003 1 450 
2004 1 450 
2005 2 200 en 450 
2006   
2007 1 500 

 
Uit de gepresenteerde gegevens van tabel 1 en figuur 1 is af te leiden dat de koekoek in drie 
van de acht jaren binnen de grenzen van het gebied met een voor broedvogels ongewenst ho-
ge geluidsbelasting heeft gebroed (binnen circa 350 meter vanaf de A28). Dit is niet te verklaren 
uit een hoge populatiedichtheid (zie beschrijving onder dosis-effectrelatie) omdat de populatie-
omvang juist een dalende trend vertoont (zie figuur 1). 
 
Figuur 1 Aantal broedparen koekoek in het Dwingelderveld in de periode 1990 t/m 2007. Geba-
seerd op Joop Kleine 1990 t/m 2007. 
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Omdat de totale populatiedichtheid een neergaande trend vertoont (zie voorgaande) zou de 
dichtheid in de randzone langs de A28 een redelijke afspiegeling kunnen zijn van de mate van 
geschiktheid. Deze geschiktheid is beoordeeld aan de hand van een voorzichtige vergelijking 
tussen de dichtheid in de randzone van 500 meter en de dichtheid van koekoek in bos in het 
hele Dwingelderveld (zie figuur 2; bron Van Dijk 2007).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 Gemiddelde cumulatieve dichtheid van koekoek in het 
Dwingelderveld per vegetatietype in 1997, 1983 en 1970. B = Half-
open hei, struweel en bos, C = Calluna-heide, Md = Droge Molinia-
heide, G = Grasland, E = Erica-heide, Mn = Natte Molinia-heide, W 
= Water en moeras (Van Dijk 2007). 
 
 

De oppervlakte van de randzone is circa 275 ha, waarvan circa 177 ha in de invloedssfeer van 
de A28 ligt. Binnen het gebied van 177 ha zijn in drie van de acht jaren 1 (N = 2) tot 2 (N = 1) 
broedparen waargenomen. De dichtheid is circa 0,56 paar/100 ha tot 1,12 paar/100 ha ten op-
zichte van circa 1,8 broedpaar/100 ha in het Dwingelderveld in 1997 (zie figuur 3). 
In de totale zone van 500 meter, inclusief het door geluid beïnvloedde deel, worden in de mees-
te jaren 1 à 2 broedparen per jaar waargenomen (beide N = 3) tot maximaal 3 broedparen (N = 
1). Het potentiële aantal broedparen in dit gebied zou circa 5 paar kunnen zijn. 
Deze dichtheidsanalyse geeft niet meer dan een indicatie waaruit blijkt dat de potentiële dicht-
heid in de periode 2000 t/m 2007 niet benaderd wordt, en meestal beduidend lager ligt dan ge-
middeld in het Dwingelderveld. 
 
De geringe broeddichtheid zou verklaard kunnen worden uit een afname van het aantal moge-
lijke waardvogels. Van enkele potentiële (bos)waardvogels in het Dwingelderveld vertoont gras-
pieper een positieve trend, is de trend van boompieper neutraal tot positief, heggemus neutraal 
tot positief en gekraagde roodstaart positief (bron: bijlage 3 in Kleine 2007). De populatie-
ontwikkeling van deze waardvogels geeft zodoende geen verklaring van de lage broeddichtheid 
van koekoek. 
 
Op basis van het voorkomen van de gidssoort koekoek in de randzone langs de A28 is de  
conclusie op basis van de uitgevoerde analyse van deze gidssoort dat het effect van het snel-
verkeer aantoonbaar leidt tot een kwaliteitsverlies voor broedvogels. 
 
In een situatie mét een aarden wal zal de oppervlakte geschikt broedgebied met circa 135 ha 
toenemen. Behalve een toename van algemeen in Nederland voorkomende broedvogels zullen 
naar verwachting ook de leefomstandigheden verbeteren van beschermde en bedreigde broed-
vogels en beschermde overwinterende en rustende vogels. 
Uit de berekeningen volgt dat de het broedgebied waarop de autosnelweg geen invloed heeft 
met circa 135 hectare toeneemt als gevolg van de aanleg van de geluidswal. Dit zal vooral een 
positief effect hebben op de in het Natura 2000 gebied voorkomende vogels. 
Dit zijn onder andere de vogelrichtlijnsoorten (bijlage I van Richtlijn 79/409/EEG) Zwarte Specht 
(Dryocopus martius), nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus), porseleinhoen (Porzana porzana) 
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en boomleeuwerik (Lullula arborea). Overige in het gebied aanwezige soorten die profiteren van 
de aanleg van de geluidswal zijn dodaars (Tachybaptus ruficollis), geoorde fuut (Podiceps nigri-
collis), roodborsttapuit (Podiceps nigricollis), toendrarietgans (Anser serrirostris), slobeend 
(Anas clypeata) en wintertaling (Anas crecca) (artikel 4.2 Richtlijn 79/409/EEG, ontwerpaanwij-
zingsbelsuit Natura 2000 gebied Dwingelderveld) en de nationale rode lijst soorten koekoek, 
matkop, ransuil, spotvogel, zomertortel, wielewaal en zomertaling. 
Naar verwachting zullen ook een aantal foeragerende vogels en vogels die het gebied gebrui-
ken als slaap- en rustplaats (niet-broedvogels) profiteren van de geluidswal, omdat er minder 
verstoring optreedt. 
 
Een toename van rust is ook van belang voor de zoogdieren in het gehele gebied en de amfi-
bieën in het noordoostelijke deel van de Holtveenslenk. Aan deze diergroepen, die ook negatief 
beïnvloed kunnen worden door verkeersgeluid, is in onderhavige studie geen aandacht be-
steed. 
 
3.4 Conclusie 
Zowel uit het literatuuronderzoek als uit de analyse van de gidssoort koekoek kan geconclu-
deerd worden dat het weggeluid van de A28 een sterk negatieve invloed heeft op de broedvo-
gels. Door het realiseren van een aarden wal zal de effectafstand sterk afnemen waardoor er 
circa 135 ha geschikt broedgebied beschikbaar komt voor algemene en kritische bos- en wa-
ter/moerasvogels en geschikt gebied voor vogels die overwinteren, rusten of slapen. Ten op-
zichte van het Nationaal Park Dwingelderveld (3823 ha groot), tevens Natura 2000 gebied, is dit 
een kwaliteitsverbetering voor bijna 5 % van de oppervlakte voor broedvogels, waaronder ver-
schillende beschermde vogelsoorten in het kader van de Natuurbeschermingswet, nationaal 
bedreigde vogels en algemeen in Nederland voorkomende vogels. De kwaliteitsverbetering 
geldt ook voor de zoogdieren in het gehele beïnvloedingsgebied en de amfibieën in het noorde-
lijke deel van de Holtveenslenk. 
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Bijlage 1 Kaart invloedsgebied van A28 zonder aarden wal en met aarden wal. 
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