Ecologische corri
door bunga
De gemeente Diever geeft medewerking aan het
ontwikkelen van een bungalowpark in het oosten
van de gemeente. Hiertoe is het bestemmingsplan
Kalterbroeken opgesteld, waartegen inmiddels
bezwaar is aangetekend door de Natuurwerkgroep
Diever. Het bestemmingsplan Kalterbroeken
behelst het ontwikkelen van een bungalowpark
(Villapark Karteren) waar een ecologische corridor
doorheen loopt die het bungalowpark een meerwaarde moet geven. Volgens de Natuurwerkgroep
werkt zo'n ecologische infrastructuur niet en daarom heeft zij een alternatief plan ingediend.
Kalteren

De steenmarter zal de ecologische corridor als baken
gebruiken, foto Martijn de
Jonge

Overal in Drenthe worden plannen gemaakt voor het
inrichten van bungalowparken: gemeentebestuurders en projectontwikkelaars slaan voor het grote
geld de handen ineen. Maar de plaatselijke bevolking en de landschapsbeschermers zijn niet altijd
gelukkig met deze ontwikkelingen. In de gemeente
Diever is een plan gepresenteerd voor een bungalowpark dat doorkruist wordt door een ecologische
corridor die de natuur aan weerszijden van het park
moet verbinden. Onderzocht is nu of dat een goede
optie is en wat ecologisch gezien de minimaal
gewenste breedte is voor zo'n corridor.
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Het bungalowpark Kalteren biedt ruimte voor
ongeveer tweehonderd vakantiebungalows. In het
westelijk deel zijn er 45 gepland en in het oostelijk
deel 155, met daartussen de ecologische corridor
die onderdeel moet gaan uitmaken van de ecologische hoofdstructuur van Drenthe. Deze ecologische
corridor heeft een lengte van vijfhonderd meter en
is gemiddeld honderd meter breed. In het schetsontwerp is de ecologische corridor ingericht met
een licht slingerende beek, vijf poelen, bosjes, en
haaks op de beek staande houtwallen. Over de te
verwachten natuur binnen de corridor wordt niets
vermeld; daarom is voor het onderzoek uitgegaan
van de 'te verbinden' natuur uit de omgeving: bossen, vochtige en droge heidevelden en beekdalen.
Als reactie op het schetsontwerp en het bestemmingsplan zijn door de Natuurwerkgroep Diever
twee alternatieven ingediend. De eerste variant gaat
uit van het onbebouwd laten van de westoever.
Hierdoor kunnen 45 bungalows minder worden
gebouwd en is de ecologische corridor alleen aan de
oostzijde begrensd. De afstand van het bungalowpark tot het stroomdal van de beek bedraagt in deze
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variant 25 tot 40 m. De tweede variant gaat uit
van het verleggen van de beek met 50 tot 70 m in
westelijke richting waardoor de 45 bungalows van
de oorspronkelijke westoever eventueel op de oostoever kunnen worden gebouwd.
Minimale breedte
De minimaal noodzakelijke breedte van een ecologische verbindingszone is afhankelijk van verschillende factoren die globaal in twee groepen ingedeeld kunnen worden: de ecologische criteria en de
verstoringsbronnen.
De ecologische criteria hebben te maken met de
aard van de relevante planten- en dierensoorten (de
indicatoren), de vereiste biotopen, de openheid van
het landschap, en de aard en snelheid van de
migratie van de indicatoren ten opzichte van de
lengte van de corridor.
De verstoringsbronnen kunnen natuurlijk zijn of
veroorzaakt door de mens. De verstorende biotische factoren zijn afwijkende biotopen en afleidende landschapsinrichting. Daaronder valt bijvoorbeeld een haaks op de gewenste migratierichting
liggende houtwal, zeker als deze de dieren leidt in
de richting van een verstoringsbron (bungalowpark). De factoren veroorzaakt door de mens zijn:
geluid, licht, stank, en de aanwezigheid van mensen en loslopende honden.
Vooral bij dieren van de open ruimten, heidevelden en weilanden, speelt de visuele openheid een
belangrijke rol. De vereiste breedte van deze open
ruimte wordt bepaald door de kleinste doorsnede
en door de hoogte van de aangrenzende bebouwing of bossen en is bovendien afhankelijk van de
lengte van de strook. Deze drie factoren zijn te vatten onder de noemer doorzicht. Het omgekeerde
gaat op voor de strikte bosdieren. Voor het verkrij-

gen van een 'bosklimaat' wordt meestal een minimale breedte van ongeveer honderd meter gehanteerd. Een bosklimaat kenmerkt zich door een
gelijkmatige vochtigheid en temperatuur, en door
een lagere windsnelheid en lichtintensiteit. Veel
planten en dieren zijn hieraan aangepast en zullen
niet snel dit 'aangename' klimaat verlaten. Voor
strikte bosorganismen is het doortrekken van het
bosbiotoop dus belangrijk; voor een aantal van
deze organismen kan een brede houtwal als corridor functioneren.
Ecologische criteria
De organismen die gebruik (moeten) maken van
de corridor zijn ruwweg in te delen in:
dieren die in één keer de gehele corridor passeren;
dieren die de corridor in enkele dagen tot enkele
weken passeren;
dieren en planten die de corridor in enkele
seizoenen passeren.
Het zal duidelijk zijn dat er een opgaande lijn is in
de eisen die door deze drie groepen aan de corridor
Noorderbreedte 9613 _ - _

— 35

Kalteren gefotografeerd in de richting van Diever, foto Harry Cock

worden gesteld. De eerste categorie zal de corridor
voornamelijk als 'richtlijn' of 'baken' gebruiken.
Voorbeelden van soorten uit deze groep zijn: de
boommarter, de steenmarter, de das en de watervleermuis. De tweede categorie moet op z'n minst
tijdelijk in de corridor kunnen verblijven, en
gebruikt de corridor feitelijk als 'stepping-stone'.
Voorbeelden van soorten uit deze groep zijn: de
kamsalamander, de boomkikker, de heikikker, de
poelkikker en de hermelijn. De derde categorie stelt
de hoogste eisen omdat de corridor ook als voortplantingsplaats wordt gebruiken. In deze categorie
vallen alle langzaam migrerende dieren.
Voorbeelden van soorten uit deze groep zijn: de
dwergmuis, de aardmuis, de ringslang, de adder,
het gentiaanblauwtje.
De maximale afstand tussen de stepping-stones
wordt bepaald door de trefkans van zo'n stapsteen door migratie van de betreffende dieren. Deze trefkans hangt samen met de

normale verplaatsingsafstand en de 'aarzeling' om
een vreemd biotoop te betreden, de grootte en de
aard van de stapsteen en de landschappelijke geleiding. Zo zullen amfibieè'n een brede strook struikheide niet snel oversteken, omdat deze te droog is.
De heikikker en de poelkikker mijden bossen, terwijl de kamsalamander en de boomkikker de (vochtige) bosrand en houtwal juist gebruiken als geleiding. Andere dieren, zoals de zandhagedis en de
aardmuis, gebruiken juist de meer droge gedeelten
van het biotoop. De inrichting van de corridor
moet zo zijn dat in de lengterichting zowel droge
als vochtige en natte biotopen liggen.
Niet iedere dier- of plantesoort heeft evenveel
'hinder' van versnippering. Hoe kleiner het vermo-

gen om door een vreemd biotoop te trekken is, hoe
moeizamer de soort een 'nieuw' biotoop kan bereiken. Voor de soorten met een zeer gering vermogen
zich in een vreemd biotoop te begeven, is het noodzakelijk dat het biotoop aaneengesloten is of wordt.
Dit betekent dat de biotopen voedselarm grasland,
natte heide, droge heide, bos en beekdal allemaal in
de corridor aanwezig moeten zijn, wil deze goed
kunnen functioneren. Dat heeft invloed op de eisen
met betrekking tot bezonning, grondwaterstand en
bemesting (bladval).
Bezonning
Met name op de natte en droge heide komen diersoorten {en plantensoorten) voor die warmtemin-
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nend zijn. De schaduw is op onze breedtegraad
ongeveer gelijk aan de hoogte van de bomen. De
bufferstrook langs de warmtezone heeft daarom een
breedte van twintig tot dertig meter. Idealiter
bestaat het biotoop in de zonzone uit een structuurrijke struikheidevegetatie (oude en jonge heide met
open zandige plekken) en een vochtige tot natte
dopheidevegetatie met poelen. Alle amfibieën en
reptielen, en soorten als de heivlinder, de heideblauwtje en het gentiaanblauwtje zijn afhankelijk
van een goede bezonning. Ook heideloopkevers
passeren een beschaduwde strook niet of nauwelijks.
Grondwaterstand
In de droog-natverhouding speelt de positie van het
beekdal een centrale rol. Het is duidelijk dat de
droogste terreindelen op de grootste afstand van de
beek komen te liggen. In een oorspronkelijk beekdal is er een brede geleidelijke overgang van nat
naar droog die ruimte biedt voor vele organismen.
Soorten als de hazelworm en de adder zijn van deze
brede overgangsgebieden afhankelijk.
Bemesting
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De hoeveelheid voedingsstoffen heeft een grote
invloed op de vegetatie. Met betrekking tot de
onderhavige situatie kan worden gesteld dat
voedselarme vegetatie onontbeerlijk is voor het
functioneren van de Drentse natuurgebieden en van
de corridor zelf. Alle indicatoren gedijen bij matig
voedselarme tot voedselarme natuurgebieden. Een
groot aantal mijdt de 'vermeste' voedselrijke gebieden. Naast luchtverontreiniging veroorzaakt bladval
van bomen op den duur een toename van de voedselrijkdom. Vooral poelen en vochtige heidevelden
ondervinden hier last van. De negatieve invloed van
bladval van bomen strekt zich uit over een afstand
van ongeveer tweemaal de boomhoogte.
Planten en ecologische zone
In een versnipperd landschap worden ook planten
in hun verspreiding beperkt. Veel zaden vallen
dichtbij de moederplant en slechts een beperkt deel
verspreidt zich over grote(re) afstand, waarbij het
van belang is dat de zaadjes in een voor hen gunstig
milieu terecht komen. De aanwezige grasland-

Weg van Kalteren naar Diever,
foto Harry Cock
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planten in de Veerkampen bij Wageningen zijn
ingedeeld naar verspreidingsvermogen. Van de 202
soorten heeft slechts 6,5% een verspreidingsvermogen van ruim een kilometer. Het overgrote
deel van de plantensoorten in Karteren zal dus in de
corridor een gunstige groeiplaats moeten vinden
om deze te passeren.
Met behulp van een simulatiemodel is de verspreiding van slechte verbreiders onderzocht. Eén van de
factoren is de breedte van de corridor. Bij een
smalle strook, minder dan drie meter breed, is het
zaadverlies van soorten die verbreiden over tien tot
dertig meter groot, omdat de kans dat ze precies
terecht komen in het gunstige milieu van de
corridor gering is. Waarden tot negentig procent
verlies zijn gemeten. Bij corridors breder dan tien
meter treedt een verlies van twintig procent op. De
raigratiesnelheid is overigens zeer gering: de hoogste
waarden liggen op vier meter per jaar. Mits er een
gunstig biotoop wordt geschapen, lijkt een ongestoorde breedte van de ecologische zone van
ongeveer honderd meter voor Kalterbroeken voldoende. Uitgangspunt is daarbij een niet tot weinig
onderbroken strook natuur.
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Verstoring opvangen door bufferzone
De aard van het gebied, open vlakte of bos, is van
groot belang bij de verstoringsafstand, de afstand
waarop een verstoringsbron nog een negatief effect
heeft op de indicator. Uit onderzoek naar de negatieve invloed van wegverkeer op het broedsucces
blijkt dat deze voor bossen varieert van 81 m (houtsnip) tot 990 m (koekoek), en voor open weidegebieden van 100 m (meerkoet) tot 1130 m (grutto).
Gemiddeld bedraagt de verstoringsafstand voor
bossen 460 m en voor weiden 710 m. Uit ander
onderzoek is zelfs gebleken dat verstoring voor
grote zoogdieren en vogels van invloed is op het
voortbestaan. Maar het gevonden verstoringseffect
van het wegverkeer is niet direct bruikbaar voor de
invloed van het bungalowpark op de ecologische
corridor Karteren. Ten eerste gaat het bij het onderzoek naar de effecten van het wegverkeer alleen over
broedvogelresultaten en niet over het gebruik van
het landschap in andere zin, en ten tweede is verkeerslawaai anders dan lawaai van bewoners van
een bungalowpark: verkeerslawaai is naar verhou-

Kalterbroeken, een toekomstig
bungalowpark, foto Harry Code

ding gelijkmatig, waardoor dieren er min of meer
aan kunnen wennen, maar het geluidsniveau van
wegverkeer is hoger. Een voorzichtige schatting van
de afstand waarop nog negatieve effecten te verwachten zijn voor de gevoeligste soorten komt op
honderd meter vanaf het bungalowpark. Dit maakt
een bufferzone tussen bungalowpark en corridor
van honderd meter noodzakelijk.
Lichthinder laat zich nog moeilijker inschatten. Het
is bekend dat puntbronnen als straatlantaarns groeistoornissen bij dichtbijstaande planten kan veroorzaken. Ook de aantrekkingskracht op nachtvlinders, andere nachtinsekten en vleermuizen is
bekend. Maar het is nog onbekend tot welke
afstand van de puntbron deze aantrekkingskracht
opgaat. Als er geen openbare straatverlichting op
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het bungalowpark komt, zal de lichthinder zich waarschijnlijk beperken tot het
park zelf.
De aanwezigheid en zichtbaarheid van mensen geeft
ook een verstoring. Dit uit
zich in vluchtgedrag van
dieren tot buiten het
schijnbare bereik van de mensen. Jacht heeft een negatieve invloed op
de vluchtafstand. De
ree is in
een

Inrichtingsplan van de
gemeente

Alternatief 1 van de
Natuurwerkgroep Diever

Alternatief 2 van de
Natuurwerkgroep Diever

normale - niet bejaagde - situatie met enig geduld
redelijk benaderbaar; echt schuw is het dier niet.
Maar in gebieden waar wordt gejaagd is de vluchtafstand van de ree veel groter (tot 250 m); reeën
zijn dan wel schuw. De bufferzone voor zichtbaarheid kan ruimtelijk worden beperkt door het aanleggen van een houtwal of dichte haag tussen de
corridor en het bungalowpark.
Betreding is met name voor heide, venoevers en
kortsmosvegetaties funest. De vegetatie wordt bij
intensieve betreding namelijk volledig vernield. De
struikhei herstelt soms nog wel, maar meer kwetsbare soorten niet meer. Betreding is ongunstig voor
kwetsbare vogelsoorten zoals de boomvalk, de wulp,
de boomleeuwerik, de houtsnip, de nachtzwaluw en
de klapekster. Daarnaast zijn ook reptielen zeer
gevoelig voor deze vorm van verstoring.
De aanwezigheid van loslopende honden heeft
ook een negatieve
invloed.
Doordat de
honden rela-

tief ver weg zwerven, is de invloed over grotere
afstand merkbaar. Vooral tragere dieren, zoals de
adder, zijn hiervoor gevoelig. Er wordt uitgegaan
van afwezigheid van katten in het recreatiepark
omdat de meeste mensen hun kat gewoon thuis
laten. Recreanten veroorzaken ten slotte meestal
ook nog zwerfvuil.

duidelijkheid: dit is exclusief de bufferstrook langs
het bungalowpark die ervoor zorgt dat er niet te
veel verstoring optreedt in de ecologische corridor
zelf. Ook de in het plan Kalterbroeken vermelde haaks op de migratierichting staande - houtwaüen
zijn niet meegenomen, omdat deze behoren tot de
bufferzone!

Al deze verstorende factoren moeten door een
bufferzone opgevangen worden, wil de ecologische
corridor zijn functie kunnen vervullen.

Met een aangepaste, op voorkóming van zichtbaarheid en hinder gericht inrichtingsplan is het mogelijk de verstoringsafstand te beperken. Het creëren
van coulissen en zichtlijnen is hierbij nuttig.
Uitgaande van zo'n optimale inrichting en uitgaande van het feit dat de corridor niet noodzakelijkerwijs voor alle dieren een biotoop hoeft te bieden,
blijft een buffer bij het bungalowpark van minstens
honderd meter noodzakelijk. Bij de ecologische
corridor dwars door het bungalowpark is de verstoringszone aan beide zijden uiteraard even groot. De
noodzakelijke breedte van de corridor Kalterbroeken wordt dan

Noodzakelijke breedte
Als alle ecologische factoren bij elkaar worden
opgeteld, wordt de noodzakelijke ecologische
inrichting van de corridor duidelijk. Naast de verstoring is daarin de migratierichting en de landschappelijke geleiding meegewogen. Hieruit valt af
te leiden dat de ecologische zone
van de corridor 100 tot 150
m breed moet zijn om te

300 tot 350 m (inclusief bufferzone).
Bij de alternatieven van de Natuurwerkgroep
Diever wordt de ecologische corridor gesitueerd aan
de westzijde van het bungalowpark; een breedte van
200 tot 250 m is dan voldoende. Bij een smallere
corridor zullen de meest gevoelige soorten geen
gebruik maken van de corridor. Opgemerkt moet
worden dat deze soorten ook het meest gevoelig
zijn voor een versnipperd landschap. Juist voor die
soorten moeten 'ontsnipperende' maatregelen worden genomen.
Conclusie
De auteur werkt als
ecoloog bij adviesbureau
DaD te Zaandam dat op
verzoek van de Natuurwerkgroep Diever
onderzocht hoe breed een
ecologische corridor moet
zijn als het door een
bungalowpark loopt. Het
onderzoeksrapport is op te
vragen door ƒ 7,50 over te
maken op giro 23 21 574'
van DaD te Zaandam o.v.v.
Kalteren.

Ook de das zal gebruik
maken van de corridor, foto
Martijn de Jonge

De kamsalamander komt in
Drenthe nog op een vijftiental plaatsen voor, foto Harry
Cock
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Een effectieve breedte van een ecologische corridor
Kalterbroeken is, afhankelijk van de situering van
de corridor, minimaal tweehonderd tot driehonderd
meter. Het is van belang om de corridor niet
betreedbaar te maken voor recreanten en/of loslopende honden. Het situeren van de ecologische corridor naast het bungalowpark is te prefereren boven
een corridor dwars door het park.
Bij de inrichting van de ecologische corridor en van
het bungalowpark moet rekening worden gehouden
met de gewenste migratierichting. Waarschijnlijk
zijn maatregelen om de grondwaterstroom te
beheersen noodzakelijk voor een optimaal functioneren voor dieren en planten van vochtige voedselarme milieus.
De ecologische corridor zoals die nu in het bungalowpark Kalteren is gepland zal niet goed functioneren voor de doelsoorten uit het
Natuurbeleidsplan van het Rijk. Ook de indicatoren die in dit artikel zijn vermeld zullen er niet van
profiteren, behalve opportunisten als de vos en het
konijn. De eerste variant van de Natuurwerkgroep
Diever en omstreken zal ook maar gedeeltelijk
functioneren omdat de geplande beek ruim binnen
de bufferzone van het bungalowpark ligt. Door het
verschuiven van de beek met vijftig tot zeventig
meter (tweede variant) ontstaat wèl een voldoende
brede buffer tussen bungalows en corridor. Bij de
inrichting moet dan wel rekening worden gehouden met de gewenste migratierichting, en de 'vrijgekomen' ruimte moet ook niet worden 'benut' voor
het bouwen van bungalows. «*»

