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1. Samenvatting en conclusies. 

 

Dit rapport betreft een voortoets in het kader van Natura2000 voor de aanleg van een duurzame 9-holes 

natuurgolfbaan op Terschelling, met een extra Par3-baan. De GolfClub Terschelling heeft aangegeven een 

golfbaan te willen ontwikkelen in de duinbossen globaal gelegen tussen de bebouwde kom van West-

Terschelling en de Badweg van Paal 8. In deze ecologische beoordeling wordt ingegaan op de consequenties die 

het plan heeft voor de beschermde natuurwaarden. Daarbij spelen naast de Wet Natuurbescherming 

(Natura2000) ook de Ecologische Hoofdstructuur/ Natuur Netwerk Nederland en het 

Soortenbeschermingsaspect van de WNb een belangrijke rol. Het rapport geeft aan dat de aanleg van de baan 

mogelijk is zonder strijdigheid met de wetgeving, met uitzondering van de problematiek rond de Dennenorchis 

als onderdeel van de soortenbescherming.  

 

Natura2000. 

Met betrekking tot Natura2000 wordt gesteld dat het plangebied gedeeltelijk deel uitmaakt van Natura2000-

gebied Duinen Terschelling. De volgende conclusies worden getrokken aangaande de effecten van het plan op 

de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied. 

- Het plan wordt geheel uitgevoerd in naaldbos, waar geen instandhoudingsdoelen voorkomen. 

- Het plan heeft geen significant negatieve effecten op habitattype H2130 B – Grijze duinen (kalkarm). 

- Door in de roughs, de randzone van de banen, in het bosgebied natuurlijke vegetaties te ontwikkelen 

van grijze duinen draagt het plan bij aan de voor het type geldende uitbreidingsdoelstelling. 

- Door het omvormen van naaldbos in loofbos in delen van het plangebied wordt de baan beter 

landschappelijk inpasbaar gemaakt. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 

uitbreidingsdoelstelling die voor type H2180B – Atlantische bossen (droog) geldt. 

- Er worden geen delen van het plan uitgevoerd in de open duinen buiten het plangebied (Zwartduin, 

het open duin ten westen van de Badweg van Paal 8). Hetzelfde geldt voor het loofbos ten noorden 

van de Helmduinweg. Er is geen sprake van significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen buiten het plangebied. Dit geldt zowel voor de habitattypen als voor de 

Tapuit. 

- Binnen het bosgebied worden enclaves van loofbossen (habitattype H2180 A), en kleine heidevelden 

(habitattype H2140B en H2150) ontzien. Er is geen sprake van significant negatieve effecten voor deze 

habitattypen binnen het plangebied. 

- Bij de inrichting van de golfbaan wordt de natuurlijke geomorfologie van het plangebied in stand 

gehouden. 

- De PAS-regeling vereist dat de bodem van de banen niet wordt bemest of behandeld met compost. De 

aanvoer van stikstof en fosfaten moet worden voorkomen. Er is voor gekozen de vegetatie van de aan 

te leggen fairways niet te bemesten.Een uitzondering daarvoor geldt voor de tees en greens, in 

oppervlak binnen Natura2000-gebied minder dat 0,5 hectare.  

- Een analyse van het plan in relatie tot stikstofemissie (Aerius) is uitgevoerd. Dit leidt niet tot 

vergunningplicht in het kader van Natura2000. 

- Er is voor gekozen geen water uit de zoetwaterbel ten behoeve van beregening van de banen te 

onttrekken. 

- Er is voor gekozen geen paden binnen het plangebied te verharden en geen gebruik te maken van kalk 

ten behoeve van de ontwikkeling van fairways. 

- De uitvoering van het plan leidt niet tot strijdigheid met de WNb/Natura2000. Het is niet nodig een 

Passende Beoordeling op te stellen. Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. 

 

Ecologische hoofdstructuur. 

De EHS vereist dat bij de aanleg van de golfbaan geen oppervlak natuurgebied verloren gaat. Indien dit wel het 

geval is dient het verlies te worden gecompenseerd, desnoods financieel. In hoeverre compensatie nodig is, 

hangt sterk af van het uiterlijk van de fairways en de samenstelling van de vegetatie er op. Het Inrichtingplan 

gaat ervan uit dat op de fairways een natuurlijke graslandvegetatie wordt ontwikkeld. Er treedt dan weinig 

verlies op van oppervlak natuur. De opzet van het plan is van dien aard dat de fairways zich ontwikkelen tot 

natuurlijke vegetaties, waardoor verlies van oppervlak wordt voorkomen. In het algemeen kan ieder deel van 
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het gebied bij het staken van het gebruik als golfbaan weer worden terugontwikkeld tot natuur. Compensatie 

zou dan niet nodig zijn.  De GolfClub heeft aangegeven eventueel te willen bijdragen aan een 

kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden op Terschelling als compensatiemaatregel voor de EHS. Te denken 

valt dan aan het plaggen van een verruigde duinvallei. 

 

Soortsbeschermingsaspect Wet Natuurbescherming. 

In aansluiting op hetgeen bij Natura2000 is gesteld, wordt in het kader van de soortsbescherming  eveneens 

aangegeven dat het gebied van Zwartduin niet bij de plannen betrokken is, dit in verband met de voorkomende 

kwetsbare vegetatie van de duinen en het voorkomen van Tapuit en Roodborsttapuit als broedvogel en van de 

Levendbarende hagedis. Daarnaast worden de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

- Er komen geen strikt beschermde soorten voor. 

- Voor de Rugstreeppad is een positief effect waarschijnlijk als het duinvalleitje bij het sportveld wordt 

gekapt en wordt ingericht als vochtige duinvallei met ondiep open water. 

- Van de beschermde soorten komt alleen de Dennenorchis voor. Slechts enkele groeiplaatsen gaan 

verloren door de aanleg van de golfbaan. Er worden echter enkele maatregelen geformuleerd om de 

kwaliteit van de groeiplaatsen in het plangebied te verbeteren en de aanwezigheid van de soort voor 

de toekomst veilig te stellen. In strikte zin moet een WNb-ontheffing worden aangevraagd voor de 

schade aan de groeiplaatsen. De te nemen maatregelen ten gunste van de Dennenorchis kunnen de 

afgifte van die vergunning rechtvaardigen. 

- Voor de overige soorten wordt gesteld dat wordt voldaan aan de zorgplicht. Er is geen sprake van een 

blijvende verslechtering van de staat van in standhouding van populaties kwetsbare soorten. 

- De kwaliteit van de groeiplaatsen van Wilde gagel wordt verbeterd. 

- Loofbossen die belangrijk zijn als broedgebied voor talrijke vogelsoorten zijn buiten het plangebied 

gehouden. Dit geldt ook voor bossen met jaarrond beschermde nesten. 

- Met betrekking tot zorgvuldig handelen wordt aangegeven dat de aanleg van de baan niet moet 

plaatsvinden in het broedseizoen van de vogels (15 maart – 15 september). 

 

Het plan heeft tot gevolg dat een aanzienlijk oppervlak naaldbos wordt gekapt. Daarmee wordt een bijdrage 

geleverd aan de bestrijding van verdroging van het duingebied. 

 

Maatregelen worden voorgesteld met betrekking tot het beperken van beregening van de banen en het 

duurzaam gebruik van elektriciteit. 

 

Geadviseerd wordt een gericht Beheer- en Monitoringplan op te stellen om de natuurwaarden voor de 

toekomst te kunnen veiligstellen. 

 

De algehele conclusie is dat indien de mitigerende maatregelen worden nagekomen het plan niet strijdig is met 

de Wet Natuurbescherming (Natura2000), en de EHS (NNN).  
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3. Inleiding. 

 
De Golf Club Terschelling heeft een groot en steeds groeiend aantal leden die de golfsport een warm hart 

toedragen. Het ontbreekt hen echter aan iets essentieels, namelijk een golfbaan. Sinds de golfsport zich in 

Nederland sterk heeft ontwikkeld wordt ook op Terschelling de wens regelmatig gehoord er een golfbaan te 

ontwikkelen. Een golfbaan wordt daarbij ook vaak gezien als een kans voor het toerisme. Ook het 

coalitieprogramma van de huidige raadscoalitie heeft zich voor de ontwikkeling van een golfbaan uitgesproken. 

Een nadeel is wel dat een golfbaan veel ruimte nodig heeft, ruimte die op het kleine Terschelling niet zo 

gemakkelijk voorhanden is. De aanleg van een golfbaan in de Terschellinger polder stuit op weerstand van de 

eilander boeren. Zij zijn van mening dat voor de aanleg van de baan geen landbouwgrond mag worden 

opgeofferd. De meerderheid van de gemeenteraad steunt dit standpunt. Mede als gevolg hiervan wordt vooral 

gezocht naar potentiële locaties in het duingebied van Terschelling. Deze duinen maken echter grotendeels 

deel uit van Natura2000-gebied Duinen Terschelling, en zijn als waardevol natuurgebied beschermd door de 

Wet Natuurbescherming. De ontwikkeling van een golfbaan is hier alleen mogelijk als wordt voorkomen dat 

significant negatieve effecten ontstaan voor de instandhoudingsdoelen, die voor het Natura2000-gebied zijn 

geformuleerd, dat wil zeggen de binnen het gebied te beschermen natuurwaarden.  Om een golfbaan binnen 

een Natura2000-gebied te ontwikkelen is maatwerk nodig.  

 

Na een aantal jaren van zoeken heeft de Golf Club Terschelling zijn oog laten vallen op een gebied dat grofweg 

ligt tussen het zwembad van West-Terschelling en de Badweg van Paal 8, een gebied met een oppervlak van 

43,2 hectare. Een deel van de baan kan hier in beginsel worden ingericht in terreinen die buiten het 

Natura2000-gebied vallen. Het deel, dat binnen het Natura2000-gebied valt (23,2 hectare groot), bestaat 

voornamelijk uit dennenbos, in de eerste helft van de vorige eeuw in de oorspronkelijk kale duinen aangeplant. 

Open duingebied maakt in het geheel geen deel uit van het plangebied. De keuze een golfbaan aan te leggen in 

een naaldbos lijkt omslachtig. Het is daarvoor immers nodig op een aanzienlijke schaal dennen te verwijderen. 

Echter gezien vanuit het perspectief van Natura2000 gelden de naaldbossen niet als een van de te beschermen 

habitattypen en ontbreken ook andere instandhoudingsdoelen er. Juist hier bestaat de ruimte voor de 

ontwikkeling van een golfbaan, zonder kans op significant negatieve effecten. In het uitgebreide overleg tussen 

dat tussen de Golf Club Terschelling en de beheerder van het terrein, Staatsbosbeheer, heeft plaatsgevonden is 

deze locatie tevens als de beste mogelijkheid voor het realiseren van een golfbaan genoemd. Binnen 

Natura2000-gebied Duinen Terschelling geldt het habitattype “grijze duinen” als een prioritair habitattype met 

een zogenaamd uitbreidingsdoel. Door middel van goed duinbeheer zal dit type in de toekomst over een groter 

oppervlak moeten voorkomen dan nu het geval is. De aanleg van een golfbaan in het bos zal aan dit 

uitbreidingsdoel bijdragen als in delen van de te kappen naaldbossen in samenhang met de golfbaan vegetaties 

van grijze duinen tot ontwikkeling kunnen komen. Ook is het mogelijk in relatie met een golfbaan vegetaties te 

ontwikkelen van struikhei, kraaihei of natuurlijk loofbos, vegetaties die voor het Natura2000-gebied als 

habitattype gelden. 

 

In de afgelopen jaren is de Golf Club Terschelling voortvarend bezig geweest met het ontwikkelen van een goed 

concept voor de golfbaan. Het concept is nader uitgewerkt door NLadviseurs te Velp tot een degelijk 

Inrichtingsplan (NLadviseurs, 2017). Voor de ontwikkeling van een golfbaan binnen Natura2000-gebied is het 

verplicht een ecologisch onderzoek op te stellen waarin de effecten van de aanleg op de te beschermen 

instandhoudingsdoelen in kaart wordt gebracht. In eerste instantie is een effectanalyse gewenst, een 

zogenaamde Voortoets. Als uit de voortoets blijkt dat significant negatieve effecten niet volledig zijn uit te 

sluiten, kan een Passende beoordeling worden opgesteld, waarin onder meer mitigerende maatregelen kunnen 

worden geformuleerd om de kans op negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken. Dit rapport moet 

worden beschouwd als een Voortoets. Het door NLadviseurs opgestelde inrichtingsplan is van deze voortoets 

de basis. 

 

De aanleg van een golfbaan binnen een waardevol natuurgebied lijkt in eerste instantie strijdig te zijn met de 

behoudsdoelstelling van natuur binnen het natuurgebied. Veel golfers wijzen er op dat golfbanen vaak zelf 

bijzondere natuurgebieden zijn met hoge natuurwaarden. De aanleg van een golfbaan leidt vooral tot 

natuurwinst indien deze wordt aangelegd in terreinen die voorheen geen natuurgebied waren. Echter in 

terreinen die al een natuurgebied zijn, dient vooral op voorhand rekening te worden gehouden met de 

bijzondere natuurwaarden die al aanwezig te zijn, en vooral met de bijzondere eigenschappen van het 

ecosysteem. In de situatie van Terschelling betreft dit het ecosysteem van voedselarm en mineralenarm 
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duinzand. Een golfbaan ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met deze specifieke duineigenschappen 

vereist een andere benadering dan elders. De leden van de Golf Club Terschelling hebben aangegeven dit juist 

als een uitdaging te zien en te streven naar een zo natuurlijk mogelijke baan, waarbij met de specifieke 

waarden van de duinnatuur rekening wordt gehouden. Ook Staatsbosbeheer steunt als beheerder en eigenaar 

van het gebied deze benadering. Het Inrichtingsplan is daarom zodanig opgesteld dat rekening is gehouden 

met alle eisen en randvoorwaarden die voortvloeien uit de verschillende natuurbeschermingswetten. Behalve 

het natuuraspect speelt ook duurzaamheid een rol. Zo maken beperking van het watergebruik en 

energiegebruik, en het opwekken van benodigde energie door middel van kleine zonnepanelen deel uit van het 

plan. Het is daarbij de bedoeling dat de aanleg van een waterleiding en een stroomnetwerk door het gebied 

niet nodig is. 

 

De wetgeving waaraan het inrichtingsplan getoetst dient te worden is sinds 1 januari 2017 neergelegd in de 

Wet Natuurbescherming (WNb). Daarin is de wet- en regelgeving van Natura2000 opgenomen, alsmede de 

soortenbescherming die voorheen viel onder de Flora- en faunawet, en de oude Boswet. Daarnaast valt het 

gebied onder de Ecologische Hoofdstructuur, sinds kort het Netwerk Natuur Nederland (NNN). Ook de 

uitgangspunten van het Provinciale Streekplan en de beheersverordening die door de Gemeente Terschelling 

voor de natuurgebieden is opgesteld spelen een rol. 

 

4. De inrichting van een golfbaan in het algemeen, terminologie. 

 

Een golfbaan, zoals in dit rapport wordt beoordeeld, is in feite een complex van meerdere banen. Veelal is 

sprake van een kleinere, 9 holes golfbaan, of een grotere, 18 holes golfbaan. De hier gepresenteerde baan is 

een 9 holes golfbaan. Daaraan is een kleinere zogenaamde Par3-golfbaan toegevoegd. Binnen een 

golfbaancomplex bestaat een baan doorgaans uit een afslagpunt of tee, en een eindpunt of hole (in combinatie 

met een green, een kort gemaaid grasveldje rondom de hole), waartussen een groene zone ligt met die 

meestal wordt aangeduid als fairway. Tees en greens worden frequent gemaaid, en ten behoeve van het spel 

kort gehouden (dagelijks). De maaifrequentie van fairways is minder groot, al is ook hier doorgaans sprake van 

frequent maaien (wekelijks). De lengte van een baan kan verschillen afhankelijk van het aantal slagen of pars 

die tussen tee en hole moeten worden gemaakt. De randzone van de baan maakt geen deel uit van het 

speelveld. Dit gebied wordt aangeduid met de naam “rough” en kan worden ontwikkeld tot natuurgebied. In 

dit rapport wordt het geheel van tee, fairway, green en rough gezamenlijk aangeduid als een baan. De Par3-

baan is een golfbaan in het klein, die vooral dient als oefen- en lesgebied voor deelnemers met geen of weinig 

ervaring in het spel. 
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5. Het plangebied en het plan 

 

Het gekozen plangebied betreft grofweg het bosgebied oostelijk van het zwembad van West-Terschelling 

oostwaarts tot de Badweg van Paal 8. Het merendeel van het plangebied heeft de Helmduinweg als 

noordgrens. Alleen het gebied van het oude voetbalveld aan het einde van de Sportlaan en het aangrenzend 

terrein met bossen en struweelbegroeiingen ligt ten noorden van de Helmduinweg. Het plangebied is 43,2 

hectare groot en bestaat voor 95% uit bos, waarbij het grootste aandeel naaldbos is. Lokaal komen enkele 

kleine loofbosgedeelten voor. Daarnaast zijn er enkele kleine enclaves van struikhei en kraaihei, en in het 

gebied bij het oude voetbalveld een vochtige duinvallei met struwelen van Wilde gagel en berken. Grote open 

duincomplexen maken geen deel uit van het plangebied. In het open duingebied ten westen van de Badweg 

van Paal 8 (Halfweg) dat aan drie zijden door bos wordt omsloten worden geen onderdelen van de golfbaan 

ontwikkeld.  Hetzelfde geldt voor het duingebied van Zwartduin. 

 

Bij de vaststelling van de begrenzing van Natura2000-gebied Duinen Terschelling is een gedeelte van het bos 

rondom West-Terschelling buiten het Natura2000-gebied gehouden. Binnen het plangebied gaat het dan om 

het naaldbos ten zuiden van de Helmduinweg en ten westen van het zogenaamde Snijderspad, het fietspad dat 

het bosgebied hier doorsnijdt. Ook het voormalige voetbalveld en de smalle strook bos en struweelvegetatie 

tussen het voetbalveld en het Zwartduin maken geen deel uit van het Natura2000-gebied. De aanleg van een 

golfbaan is dan ook deels, voor zo’n 23,2 hectare, gepland binnen de grenzen van Natura2000-gebied Duinen 

Terschelling. De rest valt er buiten. 

 

Er wordt gedacht aan de ontwikkeling van een 9 holes golfbaan binnen het plangebied. Daarnaast is in het 

Inrichtingsplan een Par3-baan toegevoegd. Binnen een baan geldt de tee (afslagpunt) als een kleine plek die 

intensief wordt gemaaid. Het zelfde geldt voor de green, het eindpunt van de baan. Binnen een normale 

golfbaan zijn de fairways doorgaans ingezaaid met een stevige grassoort die eveneens met grote regelmaat 

wordt gemaaid. Binnen een natuurgolfbaan is het echter een uitdaging de fairways zodanig te laten begroeien 

dat een natuurlijke vegetatie ontstaat welke aansluit bij het habitattype “grijze duinen”.  Op voorhand kan 

worden gesteld dat bemesting van de fairways om grasgroei te bevorderen en een stevige grasmat te krijgen 

strijdig is met de uitgangspunten van Natura2000 en de daarin opgenomen regeling in het kader van de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit maakt dan ook nadrukkelijk geen onderdeel uit van het 

Inrichtingsplan. Voor de aanleg van de tees en greens, binnen de golfbaan een zeer gering oppervlak (in totaal 

1,8 hectare), is enige bodemverbetering om een grasmat van stevig Roodzwenkgras te creëren echter 

wenselijk. Het onttrekken van grote hoeveelheden water uit de grondwaterbel van het eiland om de fairways 

groen te houden sluit niet aan bij het Natura2000-beleid. Ook dit is geen onderdeel van het Inrichtingsplan. De 

ontwikkeling van een natuurgolfbaan vereist daarom een bijzondere creativiteit van de leden van de golfclub 

en betrokken ontwikkelaars van de baan. De randzones van de banen gelden doorgaans als natuurzones. Hier 

kunnen natuurlijke duinvegetaties ontwikkeld worden, onder meer van het habitattype “grijze duinen”, of van 

de habitattypen “duinen met struikhei”, “duinen met kraaihei” en “Atlantische duinbossen”. Het valleitje met 

Wilde gagel in het gebied van de Par3-baan wordt in het Inrichtingsplan omgevormd tot een open, vochtige 

duinvallei, waardoor kansen ontstaan voor waardevolle vegetaties van vochtige duinvalleien en voor de 

verjonging van het gagelstruweel. 

 

Een golfbaan bestaat doorgaans uit banen van verschillende omvang en lengte. Het kan daarbij gaan om 

kortere par 3 banen (met een tee) of langere par 4 of 5 banen. Om een golfbaan spannend te maken voor de 

spelers is het wenselijk de banen in verschillende richting in het gebied te leggen en sterke verschillen te 

creëren in vorm, lengte, reliëf, hellingshoek e.d.  De grillige structuur van het duingebied biedt een interessante 

uitgangssituatie voor een grote variatie aan vormen. Het Inrichtingsplan geeft gedetailleerd aan op welke wijze 

de banen in het terrein zijn geprojecteerd. Het plan is door een aantal deskundigen op het gebied van de 

inrichting van golfbanen op deze wijze ontworpen, rekening houdend met de natuurlijke geomorfologie van 

het terrein en met de voorkomende te beschermen natuurwaarden. 

Het gezamenlijke oppervlak van de banen van een 9-holes golfbaan is in het inrichtingsplan vermeld. De roughs 

grenzen hieraan en hebben zoals eerder beschreven een natuurlijke inrichting. Wel is de ruimte benodigd in 

verband met de veiligheid van het spel.  

 

Het plangebied betreft een normaliter voor het publiek opengesteld terrein. De aanleg van een golfbaan moet 

er niet toe leiden dat het terrein voor het publiek in het algemeen wordt afgesloten en het alleen toegankelijk 

is voor golfers. De baan wordt dan ook zodanig aangelegd dat de algemene openstelling behouden blijft. 



De aanleg van een duurzame natuurgolfbaan op Terschelling, een voortoets. 

9 

 

 

 
 

Kaart 1a. Het plangebied.  Rode lijn: grens van het plangebied.  

 

Het inrichtingsplan gaat uit van de ontwikkeling van een Par3-baan in het gebied van het oude voetbalveld en 

het aangrenzende bos en struweel. Daartoe wordt voorgesteld de Helmduinweg die nu ten zuiden en oosten 

van het voetbalveld loopt te verleggen naar de grens van het plangebied, ten noorden en westen van het 

voetbalveld. De bestaande wegverharding tussen het zwembad en het duinpad bij Zwartduin wordt dan 

verwijderd.  

 

Binnen het plangebied liggen enkele turfdôben en enkele kleine bunkertjes uit WOII. Deze worden gespaard. 
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Kaart 1b. De ligging van de fairways in het plangebied. Geel met zwarte lijnen en nummers: fairways en roughs. 

Lichtgroen: Tees en Greens. Linksonder de Par3-baan. 

 

Terreintype 

Geplande oppervlakte 

(ha) 

Percentage van het 

totaal 

Binnen Natura2000 

(ha.) 

Bestaand bos 12,3 28,4 5,4 

Hei nieuw (kraai- of struikhei) 7,1 16,2 5 

Hei bestaand (kraai- of struikhei) 0,7 1,8 0,6 

Atl.duinbos (bestaand) 0,8 1,8 0 

Atl. Duinbos (nieuw) 0,4 0,9 0,3 

Bos met mantel en zoom 0,85 2 0,3 

Vochtige duinvallei 1,1 2,6 0 

Grijze duinen 4,7 10,9 4,7 

Open zand 0,7 1,5 0,6 

Oorlogsbunker 0,03 0,1 0,01 

Sportgras 1,8 4,1 0,8 

Schraalgrasland (fairway) 12,1 28,1 5,3 

Bunker 0,6 1,3 0,2 

Water 0,04 0,1 0 

Voetbalveld (nieuw) 0,08 0,2 0 

Parkeerplaats 0,04 0,1 0 

Totaal 43,15 100 23,2 

 

Tabel 1. Oppervlakteverdeling golfbaan volgens het Inrichtingsplan (NLadviseurs, 2017) 
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Kaart 1c. Hoogtekaart van het plangebied. 

 

6. Bronnen. 

 

De basisinformatie voor de voortoets is neergelegd in het Inrichtingsplan van NLadviseurs (NLadviseurs, 2017). 

Naast het Inrichtingsplan is ook het rapport met de analyse in het kader van de PAS-regeling (NLadviseurs, 

2016b) en het rapport over de waterbalans (NLadviseurs, 2016a) een informatiebron. 

 

De belangrijkste bron voor de effectanalyse is het Ontwerp-Beheerplan Natura2000 voor Terschelling (DLG, 

2015). Het beheerplan formuleert  de uitgangspunten aan de hand waarvan het Inrichtongsplan aan de eisen 

van Natura2000 getoetst wordt. Een onderdeel van het beheerplan is de PAS-analyse voor Terschelling (Meijer, 

et.al. 2015). De habitattypenkaart maakt eveneens deel uit van het beheerplan.  

 

Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van beschikbare informatie met betrekking tot het 

voorkomen van beschermde natuurwaarden op Terschelling. Alleen gegevens van na 2000 zijn benut. Oudere 

gegevens worden als niet relevant beschouwd. 

 

Wat betreft de vegetatiekundige gegevens is gebruik gemaakt van de vegetatiekartering van de Ecologen 

Groep te Groningen uit 2012 (Ecologen Groep, 2013) en van de inventarisatie van zeldzame plantensoorten uit 

2006 (Zumkehr, ongepub). Voor het in kaart brengen van de habitattypen in de nabijheid van het plangebied is 

gebruik gemaakt van de habitattypenkaart van de Dienst Landelijk Gebied (DLG, 2015). Vogelkundige gegevens 

zijn afkomstig van de in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerde broedvogelinventarisatie (SOVON, 2012). 

Gegevens met betrekking tot het voorkomen van orchideeën in de naaldbossen zijn afkomstig uit het in 2013 

opgestelde inventarisatierapport (Zumkehr, 2012). Daarnaast is het plangebied in 2017 integraal 

geïnventariseerd op het voorkomen van groeiplaatsen van de Dennenorchis (Omon, 2017). 
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7. Wettelijk kader. 

 

7.1. Wet Natuurbescherming (WNb) 

 

Per 1 januari 2017 is het oude wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals voorheen neergelegd in 

de Natuurbeschermingswet1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen door één wet: de Wet 

natuurbescherming (WNb). De WNb vormt het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van het 

Rijk naar de provincies, waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van het 

natuurbeleid en het landelijk gebied zo veel mogelijk worden overgedragen van het Rijk naar de provincies, 

overeenkomstig het ‘decentraal-tenzij-beginsel’. Dit is in het verlengde van de bestuursafspraken 2011 – 2015 

tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en het daarop gebaseerde onderhandelingsakkoord 

decentralisatie natuur van 20 september 2011, gesloten tussen Rijk en provincies. Het is de bedoeling dat de 

WNb over een paar jaar op haar beurt zal opgaan in de Omgevingswet. 

Op grond van de WNb worden provinciale staten verplicht voor bepaalde onderwerpen regels op te 

stellen. Daarnaast hebben provinciale staten de mogelijkheid om op een aantal onderwerpen regels te stellen. 

Deze regels zijn opgenomen in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017. Naast de bevoegdheden 

die provinciale staten hebben, hebben gedeputeerde staten van Fryslân ook haar bevoegdheden. Dit zijn onder 

andere bevoegdheden tot het opstellen van beleidsregels op grond van artikel 4:81, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht. De beleidsregels in het kader van de Wnb zijn opgenomen in deze beleidsregel: 

de Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân 2017. De beleidsregel gaat in op de tegemoetkoming in 

faunaschade en de toedeling van ontwikkelingsruimte uit segment 2 in het kader van de Programmatische 

Aanpak Stikstof Fryslân.  

 

7.1.1. Natura2000 

De natuurgebieden in Nederland die deel uitmaken van het netwerk van Natura2000 ontlenen hun 

bescherming aan op Europees niveau gemaakte afspraken. De gebiedsbeschermingswetgeving voor de 

Natura2000-gebieden maakte tot voor kort deel uit van de Natuurbescherminswet1998. Per 1 januari 2017 is 

deze wetgeving onveranderd in de nieuwe Wnb overgenomen. De Natura2000-gebieden gelden als Speciale 

Beschermingszones (SBZ’s), die zijn aangewezen op grond van de Europese Habitatrichtlijn en/of de 

Vogelrichtlijn. De SBZ’s die in het kader van de Habitatrichtlijn zijn vastgesteld worden ook wel Habitatrichtlijn-

gebieden genoemd. Ze zijn aangewezen vanwege bijzondere habitats en soorten (de zogenaamde 

‘kwalificerende waarden’), genoemd in respectievelijk bijlage I en bijlage II van de richtlijn. De SBZ’s in het 

kader van de Vogelrichtlijn staan ook wel bekend als Vogelrichtlijngebieden. Ze zijn aangewezen ter 

bescherming van het leefgebied van bedreigde vogels en trekvogels. Als projecten en andere handelingen in of 

nabij een Natura2000 gebied  plaatsvinden, moet onderzocht worden of deze significant negatieve effecten op 

de kwalificerende waarden van het gebied hebben. Als uit deze beoordeling blijkt dat het gebied wordt 

aangetast, of duidelijke twijfel bestaat over het uitblijven van die aantasting, kan het bevoegd gezag slechts 

vergunning verlenen voor de gevraagde activiteit als er geen alternatieven zijn, er een dwingende reden van 

groot openbaar belang met die activiteit is gemoeid en vóór de ingreep compensatie van natuurwaarden is 

gerealiseerd.  

Als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken naar de provincies is de provincie in de nieuwe Wnb 

bevoegd gezag voor vrijwel alle Natura2000-gebieden. Een uitzondering daarop zijn gebieden van grote 

omvang die deel uitmaken van meerdere provincies en waarvoor een samenhangend beleid is opgesteld. Het 

gaat dan onder meer om grote open wateren, zoals de Waddenzee en de Noordzee. Het Rijk is voor deze 

gebieden bevoegd gezag voor zover het de gedeelten betreft die kunnen worden beschouwd als open water. 

Wat betreft de toekenning van een Omgevingsvergunning voor de uitvoering van projecten die Natura2000-

gerelateerd zijn, gelden de gemeenten als loket. De provincie heeft echter een beoordelende taak, en kan voor 

projecten waarbij significant negatieve effecten met zekerheid zijn uit te sluiten een “verklaring van geen 

bedenkingen”afgeven. Een dergelijk oordeel is echter pas mogelijk als de effecten van de uitvoering van 

projecten zijn geanalyseerd in een zogenaamde “voortoets”. Indien uit een voortoets blijkt dat significant 

negatieve effecten niet met zekerheid uitgesloten zijn, dient een vergunning voor de Wnb te worden 

aangevraagd bij de provincie. Er dient dan een Passende beoordeling voor het project te worden opgesteld, 

waarin de aard van de significant negatieve effecten verder wordt uitgewerkt en wordt geanalyseerd of deze 

effecten  door middel van mitigerende maatregelen of compensatie kunnen worden voorkomen.  

 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maakt deel uit van de Natura2000-regelgeving. De PAS is 

bedoeld om de negatieve effecten van stikstofdepositie uit de atmosfeer tegen te gaan. Voor projecten die 
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binnen of in de omgeving van Natura2000-gebieden worden uitgevoerd is het verplicht de uitstoot van stikstof 

te berekenen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of structureel na voltooiing van het project 

ontstaan. De berekening kan worden gemaakt door middel van het digitaal toegankelijke programma Aerius. 

Voor de hoeveelheid uitstoot is een benedengrens vastgesteld, de grenswaarde. Indien voor een project een 

hoeveelheid uitstoot beneden deze grenswaarde,  wordt deze beschouwd als niet schadelijk, en is het niet 

nodig voor de uitvoering of realisatie van het project met de PAS-regeling rekening te houden. In de PAS-

regeling is ook een bovengrens aangegeven. Indien meet stikstof wordt geproduceerd dan deze bovengrens 

geldt dit als schadelijk en geldt voor het project een vergunningplicht. Voor projecten die een hoeveelheid 

uitstoot veroorzaken tussen beide grenzen in geldt dat de hoeveelheid uitstoot wordt meegenomen in een 

boekhouding. Er is een maximale hoeveelheid extra stikstofuitstoot mogelijk, waarvan ieder project dat meer 

stikstofuitstoot oplevert dan de grenswaarde een deel van gebruikt. Als na de uitvoering van een aantal 

projecten de beschikbare ruimte is opgebruikt, is geen ruimte meer beschikbaar en geldt extra uitstoot van 

nieuwe projecten als schadelijk en dus vergunningplichtig. 

 

7.1.2. Soortsbescherming in de WNb 

De nationale bescherming van soorten werd tot voor kort geregeld door de Flora- en faunawet. Deze is 

echter per 1 januari 2017 opgegaan in de nieuwe WNb. Daarmee zijn ook enkele wijzigingen doorgevoerd. De 

belangrijkste wijziging betreft de verplaatsing van het bevoegd gezag van het Rijk naar de provincies. Een 

andere wijziging betreft de lijst van beschermde soorten. In de Flora- en faunawet was sprake van drie 

verschillende beschermingsregimes. Dit onderscheid is in de WNb vervallen. Wel maakt de wet onderscheid in 

soorten die beschermd zijn op basis van internationale afspraken en soorten die alleen op nationaal niveau 

beschermd zijn (de nationale soorten). De bescherming van soorten van internationale betekenis komt overeen 

met die van de “strikt beschermde soorten”, als onderdeel van de oude Flora- en faunawet. Wat deze strikt 

beschermde soorten betreft zijn er in de nieuwe wet geen veranderingen opgetreden. 

Het onderscheid tussen “matig beschermde soorten” en “licht beschermde soorten” uit de Flora- en 

faunawet is in de WNb komen te vervallen. In de WNb geldt voor alle in Nederland voorkomende soorten de 

zorgplicht. Dit betekent dat bij de uitvoering van plannen of projecten verslechtering van de “staat van 

instandhouding” van de soorten niet is toegestaan. In de oude Flora- en faunawet was een lijst opgenomen van 

in Nederland algemene soorten met een “algemeen goede staat van instandhouding in Nederland”. Voor deze 

lijst gold vrijstelling van de wet als in de algemeen goede staat van instandhouding geen verandering zou 

optreden. Nu dit onderscheid is opgeheven geldt vanuit de WNb nu ook voor deze soorten de zorgplicht. 

Vrijstelling wordt vanuit de WNb niet meer gegeven. Echter met het verplaatsen van het bevoegd gezag naar 

de provincies is het verlenen van vrijstelling waar het algemene soorten betreft nu provinciaal beleid 

geworden. De provincies hebben daarom in aparte beleidsnotities vrijstellingslijsten opgenomen voor soorten 

waarvoor op provinciaal niveau vrijstelling mogelijk is. Deze vrijstellingslijsten kunnen per provincie verschillen. 

De lijst van de provincie Fryslân als bijlage 1 in de Beleidregels Wet Natuurbescherming  van de Provincie 

Fryslân 2017 bevat een aantal algemene soorten zoogdieren en amfibieën waarvoor vrijstelling mogelijk is. 

Daarnaast is een bijlage 2 opgenomen met enkele soorten waarvoor vrijstelling geldt ingeval van overlast. Ook 

zijn beleidsregels opgesteld over beheer van ganzenpopulaties en betreffende de steenmarter.  

 

Bijlage 1. Vrijstellingslijst Provincie Fryslân. Beleidsregels Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. 

 

Zoogdieren 

Aardmuis   Microtus agrestis 

Bosmuis    Apodemus sylvaticus 

Dwergmuis   Micromys minutus 

Bunzing    Mustela putorius 

Dwergspitsmuis   Sorex minutus 

Gewone bosspitsmuis  Sorex araneus 

Egel    Erinaceus europaeus 

Haas    Lepus europaeus 

Hermelijn   Mustela erminea 

Huisspitsmuis   Crocidura russula 

Ondergrondse woelmuis  Pitymys subterraneus 

Ree    Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis   Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 
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Veldmuis   Microtus arvalis 

Wezel    Mustela nivalis 

Woelrat    Arvicola terrestris 

 

Amfibieën 

Bruine kikker   Rana temporaria 

Gewone pad   Bufo bufo 

Kleine watersalamander  Triturus vulgaris 

Meerkikker   Rana ridibunda. 

 

Bijlage 2.  Vrijstellingslijst Provincie Fryslân. Beleidsregels Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. 

 

Roek    Corvus frugilegus ssp frugilegus 

Kokmeeuw   Larus ridibundus 

Zilvermeeuw   Larus argentatus ssp argentatus 

Woelrat    Arvicola terrestris 

Aardmuis   Microtus agrestis 

Dwergmuis   Micromys minutus 

Veldmuis   Microtus arvalis 

 

      Voor alle andere soorten geldt in de WNb een zogenaamde actieve beschermingsplicht gedefinieerd als 

zorgplicht, waarvoor de “staat van instandhouding” van de populaties centraal staat. Daarnaast geldt voor een 

aantal in de WNb apart genoemde soorten een passieve beschermingsplicht. In deze beleidsregel worden de 

individuen van  de opgenomen soorten beschermd tegen schadelijke activiteiten (plukken, het vangen van 

vlinders etc.). Ten opzichte van de oude Flora- en faunawet zijn veranderingen doorgevoerd, waardoor een 

groot aantal vaatplanten de beschermde status is kwijtgeraakt. Daarentegen zijn aan de lijst enkele soorten 

dagvlinders toegevoegd, waaraan voorheen geen beschermde status is toegekend. De lijst van soorten met 

jaarrond beschermde nesten uit de Flora- en faunawet is ook in de WNb opgenomen. 

 

7.2. Overige relevante wetgeving. 

 

7.2.1. NNN: Natuur Netwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).  

Het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor een netwerk van 

natuurgebieden door Nederland. Waar de grenzen nog globaal zijn vastgesteld, moeten onomkeerbare 

ingrepen voorkomen worden. Na vaststelling van de exacte grenzen zijn ruimtelijke ingrepen binnen de EHS 

niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er 

geen reële alternatieven zijn en er sprake is van ‘redenen van groot openbaar belang’. In uitzonderingsgevallen 

kan het Rijk de natuurwaarden en functies van het EHS-gebied laten wijken voor andere functies van groot 

maatschappelijk belang. De initiatiefnemer dient deze belangen en mogelijke alternatieven uitgebreid te 

motiveren. Daarnaast dient hij compenserende dan wel mitigerende (verzachtende) maatregelen te treffen 

(Ministerie van LNV 2003).  

 

      In vrijwel geheel Friesland is inmiddels de feitelijke Provinciale Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld 

(Streekplan Fryslân 2006). In het streekplan is verwoord dat een algemene zorgplicht bestaat voor de 

instandhouding van kwetsbare soorten. Ruimtelijke ingrepen in de EHS zijn niet toegestaan als deze de 

wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn 

én er sprake is van ‘redenen van groot openbaar belang’. Voor Vogelrichtlijngebieden of 

Natuurbeschermingswetgebieden – zoals hier het geval is – gelden aanvullende eisen. In het geval van een 

ingreep worden alle nodige mitigerende maatregelen getroffen. Bij Habitatrichtlijngebieden met prioritaire 

soorten en/of habitats, zijn onder ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ niet begrepen ‘redenen van 

sociale of economische aard’. Bij natuurcompensatie is een uitgangspunt dat geen netto-verlies optreedt aan 

waarden voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang van de EHS. Voor de Waddeneilanden geldt dat 

feitelijk alleen kwalitatieve (geen kwantitatieve compensatie) mogelijk is.  
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Verordening Romte Fryslân 

      Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslan/werkwijze RO 2014 vastgesteld 

(Provincie Friesland, 2015). De provincie stelt hierin o.a. vast welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en hoe deze beschermd worden. Deze hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van 

bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Dit netwerk vormt de basis voor het 

natuurbeleid. De EHS bestaat uit kerngebieden (grote aaneengesloten natuurgebieden met een hoge kwaliteit) 

natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. Planologisch heeft de EHS een extra 

beschermde status. Sinds 2014 wordt de EHS Natuur Netwerk Nederland genoemd (NNN). Deze titel wordt in 

dit rapport verder gebruikt. 

 

      De bescherming van het NNN is vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân (31 juli2014 (Provincie 

Friesland, 2015)). Hierin is onder meer vastgelegd: 

• Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op gronden binnen het NNN dient een passende bestemming te 

hebben met gebruiksregels gericht op behoud, herstel of ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het gebied. 

• Het plan maakt geen activiteiten en ontwikkelingen mogelijk die leiden tot significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden, tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gronden, of 

tot significante aantasting van de samenhang tussen gebieden die deel uitmaken van het NNN. 

• Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op gronden nabij het NNN kan nieuwe, niet-agrarische activiteiten en 

ontwikkelingen mogelijk maken, mits die niet leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het gebied. 

 

      Hiervan kan worden afgeweken wanneer sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële 

alternatieven voor de beoogde ontwikkeling zijn en schade door mitigerende maatregelen zoveel wordt 

beperkt als redelijkerwijs mogelijk is. Resterende schade wordt gecompenseerd door het treffen van zodanige 

maatregelen dat geen netto verlies optreedt van wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in termen 

van areaal, kwaliteit en samenhang. Daarnaast kan een ruimtelijk plan onderling samenhangende activiteiten 

en ontwikkelingen mogelijk maken die mede tot doel hebben de kwaliteit of kwantiteit van het NNN op 

gebiedsniveau te verbeteren, indien per saldo sprake is van verbetering van de natuurwaarden in en rond het 

gebied, waarbij de oppervlakte van het NNN gelijk blijft of toeneemt. In de plantoelichting dient daartoe een 

verantwoording opgenomen te worden over de aard, omvang, locaties en het tijdvak van realisatie van 

de verbetering van de natuurwaarden. Ook dient de wijze waarop tenuitvoerlegging van de daartoe benodigde 

maatregelen en ingrepen plaatsvindt feitelijk en planologisch gewaarborgd te worden. 

 

      Een ruimtelijk plan dat nieuwe activiteiten en ontwikkelingen mogelijk maakt nabij het NNN, die leiden tot 

een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden daarvan kan doorgang vinden mits er 

geen reële alternatieven voor de beoogde ontwikkeling zijn, schade door mitigerende maatregelen zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk is wordt beperkt en resterende schade wordt gecompenseerd door het treffen van 

zodanige maatregelen dat geen netto verlies optreedt van wezenlijke kenmerken en waarden in termen van 

kwaliteit en samenhang van de ecologische hoofdstructuur. 

 

7.2.2. Planologische Kernbeslissing Waddenzee II en III 

      De planologische kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee (VROM 2001) bevat de hoofdlijnen van het 

rijksbeleid voor de Waddenzee (VROM 2001). De PKB is gebiedsgericht van karakter en integreert het ruimtelijk 

en ruimtelijk relevante rijksbeleid voor de Waddenzee. De grens van het PKB-gebied kan worden omschreven 

als het zeegebied van Den Helder tot de rijksgrens met Duitsland. Het PKB-gebied wordt aan de noordkant 

begrensd door onder meer de kwelders en platen van de Waddenzeekust van de eilanden.  

      De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee 

als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Om dit te bereiken is het beleid onder meer 

gericht op de duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de flora en de fauna 

en tevens op behoud van de landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid, open horizon en 

natuurlijkheid. Nieuwe activiteiten dan wel uitbreiding of wijziging van bestaande activiteiten met een 

economische en/of recreatieve betekenis zijn mogelijk, mits zij passen binnen de hoofddoelstelling voor de 

Waddenzee. 

 

 

 



De aanleg van een duurzame natuurgolfbaan op Terschelling, een voortoets. 

16 

 

      Met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief stelt de PKB onder meer: 

De Waddenzee is primair een natuurgebied en een uniek open landschap. De natuurlijke dynamiek van de 

fysische processen in de Waddenzee, op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone wordt zo min 

mogelijk beperkt, zodat zich nieuwe platen, geulen en jonge duin- en kustgebieden kunnen ontwikkelen. De 

rust, weidsheid en open horizon zijn gewaarborgd en worden hoog gewaardeerd. 

Zeezoogdieren, vissen en (trek)vogels zijn duurzaam verzekerd van voldoende voedsel en rust- en 

voortplantingsgebieden. 

 

      Het rijksbeleid ten aanzien van de recreatie op de Waddenzee is gericht op het beheersbaar maken en 

houden van het recreatief medegebruik en het ontwikkelen van duurzame vormen van recreatie, waarbij de 

natuurlijke draagkracht van het gebied uitgangspunt is. Voor het recreatief medegebruik geldt een zonering 

waarbij de voor verstoring gevoelige gebieden worden ontzien. Voorts wordt gesteld dat de flora en fauna van 

de Waddenzee zich meer ongestoord dienen te kunnen ontwikkelen. Zeehonden behoeven voldoende voedsel 

en rustplaatsen. Hetzelfde geldt voor de vogels die voldoende ongestoorde hoogwatervluchtplaatsen moeten 

kunnen vinden en op acceptabele vluchtafstand over voldoende voedsel moeten beschikken, wat zij aldaar 

ongestoord tot zich moeten kunnen nemen. Een meer ongestoorde ontwikkeling van de Waddenzee is alleen 

mogelijk wanneer het menselijk gebruik van het gebied hierop (meer) wordt afgestemd (bijvoorbeeld via 

zonering) of indien bepaald gebruik - op termijn – wordt afgebouwd. Richting het jaar 2030 zet het kabinet 

hierop in. 

 

      Nieuwe activiteiten en uitbreiding of wijziging van bestaande activiteiten in de Waddenzee dienen daarom 

aan de hoofddoelstelling te worden getoetst. Het afwegingskader dient ook te worden toegepast voor 

activiteiten buiten het PKB-gebied die de wezenlijke kenmerken of waarden van de Waddenzee kunnen 

aantasten (externe werking). Het afwegingskader komt sterk overeen met dat van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Elementen hieruit zijn:  

      Nagegaan dient te worden of er sprake is van aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden van de 

Waddenzee.  

 

      Er dient rekening te worden gehouden met eventuele cumulatieve effecten van verschillende activiteiten op 

de wezenlijke kenmerken of waarden van de Waddenzee. 

      Toestemming voor een activiteit kan slechts worden gegeven nadat zekerheid is verkregen dat de activiteit 

de wezenlijke kenmerken of waarden van de Waddenzee niet zal aantasten. Het voorzorgbeginsel brengt met 

zich mee dat er bij twijfel wordt uitgegaan van aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden en van de 

meest verstrekkende effecten voor de Waddenzee (worst-case scenario). 

      Voor een activiteit die leidt tot aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden en waarvoor geen reële 

alternatieven aanwezig zijn dient te worden nagegaan of er sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang.  

      Bij een activiteit die leidt tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden dienen mitigerende 

en compenserende maatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen dienen in onderlinge samenhang te 

worden bezien waarbij de eis geldt dat geen netto verlies aan wezenlijke kenmerken of waarden optreedt.  

 

7.2.3. Verdere gebiedsbescherming 

  

      De verdere bescherming van natuurgebieden is in beginsel geregeld in bestemmingsplannen die voor alle 

gronden in Nederland zijn opgesteld wegens de WABO. 

 

      7.3. Welke natuurbeschermingswetgeving is van toepassing op het plangebied? 

 

      7.3.1. Natura2000 en Natura2000 gebieden. 

 

Op Terschelling is sprake van drie Natura2000-gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998, 

namelijk: 

Duinen Terschelling 

Noordzeekustzone 

Waddenzee. 

Het plangebied zelf is deels gelegen binnen de grenzen van Natura2000-gebied Duinen Terschelling. Het ligt op 

een aanzienlijke afstand (> 1 kilometer) van de grens van Natura2000-gebied Waddenzee en Natura2000-
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gebied Noordzeekustzone. De afstand van het plangebied tot deze Natura2000-gebieden is dermate groot, dat 

een toetsing met betrekking tot de instandhoudingsdoelen van deze gebieden niet nodig is. Een toetsing is 

derhalve alleen nodig m.b.t. Natura2000-gebied Duinen Terschelling. 

  

      7.3.2. Ecologische Hoofdstructuur/ Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

 

De begrenzingen die door de Provincie Friesland zijn vastgesteld in het kader van de Ecologische 

Hoofdstructuur komen in het plangebied deels overeen met die van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Natura2000-gebieden maken deel uit van het netwerk. Bebouwde gebieden vallen buiten de begrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied maakt geen deel uit van bebouwd gebied en moet worden 

beschouwd als een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit geldt derhalve ook voor delen van het 

plangebied buiten Natura2000-gebied. Een uitzondering geldt voor het voormalige voetbalveld aan het eind 

van de Sportlaan, welke als onderdeel van de bebouwde kom van West-Terschelling wordt beschouwd, en 

buiten het netwerk valt. 

 

      7.3.3. PKB-Waddenzee III. 

 

De PKB-Waddenzee beschermt het Nederlandse waddengebied. Het plangebied ligt niet binnen de grenzen van 

het PKB-gebied en ook niet langs de rand. De PKB-Waddenzee is dan ook niet van toepassing. 

 

      7.3.4. Soortsbescherming in de Wet Natuurbescherming. 

De soortsbescherming werd tot voor kort geregeld in de Flora- en faunawet. Deze is echter per 1 januari 2017 

opgegaan in de Wet Natuurbescherming. Ten opzichte van de oude wet zijn wijzigingen doorgevoerd. Voor alle 

binnen of in de omgeving van het plangebied voorkomende soorten geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de 

uitvoering van het plan niet tot verslechtering mag leiden van de “staat van instandhouding van de soort”. Voor 

soorten die beschermd zijn op basis van internationale verdragen geldt binnen het plangebied een strikte 

bescherming. De soortenlijst komt overeen met die van de “strikt beschermde soorten” van de oude Flora- en 

faunawet. De zorgplicht geldt echter tevens voor de andere voorkomende, nationaal beschermde soorten. 

Voor algemene soorten is vrijstelling mogelijk. Het gaat dan om soorten met een “algemeen gunstige staat van 

instandhouding in Nederland”. Vrijstelling geldt als de uitvoering van het plan geen hierin geen verandering 

teweeg brengt. De vrijstellingslijst is in december 2016 door de provincie Fryslân vastgesteld (Provincie Fryslân, 

2016a en 2016b). Het soortbeschermingsaspect in de Wet natuurbescherming is niet gekoppeld aan 

Natura2000 en is derhalve ook buiten Natura2000-gebieden van toepassing.  
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8. Natura2000 en Natura2000-gebied Duinen Terschelling. 

 

8.1. Status van het plan. 

 

Binnen Natura2000 zijn drie typen te toetsen plannen gedefinieerd. Het gaat daarbij om Projecten, Andere 

handelingen en (Ruimtelijke) Plannen.  

 

Onder Projecten wordt onder meer verstaan plannen die een blijvend effect hebben op de ruimtelijke ordening 

van het plangebied. Te denken valt daarbij aan de bouw van huizen, de aanleg van wegen e.d. 

 

Onder Andere handelingen vallen plannen die te maken hebben met het gebruik van de terreinen, maar die 

geen blijvende verandering in de ruimtelijke ordening veroorzaken. Het gaat dan onder andere om het gebruik 

van natuurgebieden voor buitensporten, theater e.d. 

 

Sinds enkele jaren is het verplicht ook ruimtelijke plannen die door diverse overheden of beleidsorganisaties 

worden opgesteld te toetsen aan de eisen van Natura2000. Het betreft dan onder meer bestemmingsplannen, 

beheersplannen e.d.  

 

Het plan voor de ontwikkeling van een golfbaan valt onder de categorie Projecten. Dit betekent dat een 

uitgebreide toetsing nodig is, waarbij o.a. ook de cumulatieve effecten in kaart moeten worden gebracht. 

 

8.2. Crisis- en herstelwet. 

 

De crisis- en herstelwet is in 2008 tijdelijk afgekondigd om de stagnerende economie te bevorderen. In 2014 

heeft de wet echter een meer definitief karakter gekregen. Een van de uitgangspunten is dat maatschappelijk 

belangrijke projecten zo weinig mogen worden vertraagd door o.a. toetsing van de plannen aan bestaande 

wetgeving. Een van de besluiten is geweest dat zogenaamd bestaand gebruik binnen Natura2000-gebieden hoe 

dan ook doorgang moeten kunnen vinden. Bij mogelijk dreigende significant negatieve effecten van bestaand 

gebruik moet gekeken worden of deze effecten door mogelijke mitigerende maatregelen kunnen worden 

voorkomen. Het beheerplan Natura2000 voor Terschelling (DLG, 2015) toetst een groot aantal vormen van 

bestaand gebruik. De ontwikkeling van een golfbaan is echter een nieuw plan, welke niet in de lijst van 

bestaand gebruik is opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het plan volledig als nieuw plan getoetst moet 

worden, en geen onderdeel kan zijn van het bestaand gebruik. 

 

8.3. De instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Duinen Terschelling. 

 

De volgende instandhoudingsdoelen zijn voor Natura2000-gebied Duinen Terschelling geformuleerd (prioritaire 

typen en soorten zijn aangeduid met een *): 

 

Natura2000-gebied Duinen Terschelling is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen (prioritaire 

habitattypen aangeduid met een sterretje): 

H1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia ssp en andere zoutminnende 

soorten. 

H1320 Slijkgrasvelden 

H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

H2110 Embryonale wandelende duinen. 

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”). 

H2130 * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 

H2140 * Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum. 

H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 

H2170 Duinen met Salix repens ssp argentea (Salicion arenariae). 

H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied. 

H2190 Vochtige duinvalleien 

H6230 * Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa). 

H6140 Blauwgraslanden 

H7140 Overgangs- en trilvenen. 
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Het Natura2000-gebied is aangewezen voor de volgende soorten (prioritaire habitattypen aangeduid met een 

sterretje): 

H1831 Drijvende waterweegbree 

H1903 Groenknolorchis 

 

Vogels: 

Blauwe kiekendief 

Bontbekplevier 

Bruine kiekendief 

Dodaars 

Dwergstern 

Paapje 

Rietzanger 

Strandplevier 

Tapuit 

Velduil 

 

8.4. Begrenzing van het Natura2000-gebied Duinen Terschelling binnen en rondom het plangebied. 

 

De definitieve begrenzing van het Natura2000-gebied is in 2010 vastgesteld. Daarbij is een zone rondom West-

Terschelling buiten de grenzen van het Natura2000-gebied gebleven. Een deel van het plangebied voor de 

ontwikkeling van de golfbaan ligt in deze zone. Voor dit deel van het plangebied is derhalve een toetsing in het 

kader van Natura2000 niet nodig. 

 

Het gedeelte dat geen deel uitmaakt van het Natura2000-gebied is het sportveld aan het einde van de 

Sportlaan, het gebied van bos en lage struwelen ten noorden en oosten van het voetbalveld noordwaarts tot 

het zandpad op de overgang naar open duingebied (Zwartduin), en het naaldbos ten zuiden van het sportveld 

en de Helmduinweg oostwaarts tot aan het Snijderspad. Globaal 40% van het plangebied maakt geen deel uit 

van het Natura2000. Voor de overige 60% geldt derhalve dat het binnen de grenzen van het Natura2000-

gebied ligt. Dit betreft het naaldbos ten oosten van het Snijderspad. 
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Kaart 2. Grens van het Natura2000-gebied (blauwe lijn). Het gebied ten zuiden en westen van de blauwe lijn 

maakt geen deel uit van een Natura2000-gebied.  

 

8.5. De voorkomende instandhoudingsdoelen. 

 

8.5.1. Habitattypen. 

Hierboven is aangegeven welke habitattypen voor het Natura2000-gebied zijn vastgesteld. Een aantal ervan 

komt voor binnen of in de omgeving van het plangebied. Het gaat dan met name om de habitattypen: 

H2130B – Grijze duinen (kalkarm) 

H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog) 

H2150 – Duinen met Struikhei. 

H2180A – Atlantische duinbossen (droog) 

 

H2130B – Grijze duinen (kalkarm). 

Het habitattype “grijze duinen” is het meest voorkomende en meest kwetsbare van de habitattypen in de 

duinen van Terschelling. Voor het habitattype geldt een uitbreidingsdoelstelling; door gericht beheer moet het 

type zowel in oppervlak als in kwaliteit in de nabije toekomst toenemen. Binnen het plangebied is het type niet 

toegekend. Wel beslaat het habitattype het grootste deel van het open duingebied ten westen van de Badweg 

van Paal 8. In dit laatste duingebied worden geen voorzieningen t.b.v. de golfbaan aangelegd. Er komt alleen de 

kalkarme variant van de grijze duinen voor. Veelal gaat het om vegetaties van het Festuco – Galietum of Duin-

Schapengrasgemeenschap waarbinnen Fijn schapengras (Festuca filiformis) de kensoort is. Op kleine schaal 

komen ook vegetaties voor van het korstmosrijke Violo-Corynephoretum met Buntgras (Corynephorus 

canescens) als kensoort. 

 

H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog). 

Het type “duinen met Kraaiheide” komt in het plangebied voor in een heide-enclave in het naaldbos langs het 

Snijderspad. In de open duinen buiten het plangebied is het type in groot oppervlak aanwezig. 

 

H2150 – Duinen met Struikhei. 

Drie kleine open terreintjes in het naaldbos rondom de hier aanwezige oude turfdôbes behoren tot het type. 
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H2180A – Atlantische duinbossen (droog). 

Alle loofbosgedeelten binnen het boscomplex worden beschouwd als behorend tot dit type. Er is een groot 

perceel loofbos aanwezig ten noorden van de Helmduinweg, van Zwartduin oostwaarts tot voorbij het van 

Hunenplak, dat echter geen deel uitmaakt van het plangebied. Binnen het plangebied behoren enkele kleine 

delen met een loofbosvegetatie te midden van het naaldbos tot dit type. Voor het habitattype geldt een 

uitbreidingsdoelstelling! 

 

8.5.2. Geen habitattypen. 

Voor een groot deel van het plangebied geldt dat er geen habitattypen zijn vastgesteld. Omdat habitattypen 

alleen zijn vastgesteld binnen de grenzen van Natura2000-gebied komen geen habitattypen voor in dat deel 

van het plangebied dat buiten Natura2000 valt. Daarentegen geldt ook dat de naaldbossen die binnen het 

Natura2000-gebied vallen niet tot een habitattype behoren. Voor het hele plangebied geldt dat aan ongeveer  

5% van het oppervlak een habitattype is toegekend. 

 

 
 

Kaart 3a. De ligging van de habitattypen binnen het plangebied en in de aangrenzende open duingebieden die 

buiten het plangebied vallen. 

Geel: Habitattype H2130B – Grijze duinen. 

Rood: Habitattype H2150 – Duinen met Struikhei 

Groen: Habitattype H2140B – Duinen met Kraaihei (droog) 

Grijs: Habitattype H2120 – Witte duinen 

Donkerrood: Habitattype H2180A – Duinbossen (droog); H2180B: idem vochtig. 

Niet ingekleurde delen van het plangebied behoren niet tot een habitattype. 

Het duingebied buiten het plangebied is alleen bij Zwartduin en voor de duinenclave langs de Badweg van paal 

8 ingekleurd. 
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Kaart 3b. De Habitattypen binnen het plangebied. 

Rode lijn: grens van het plangebied. 

Gele lijn: grens van het Natura2000-gebied. 

Groen: Habitattype H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog). 

Roze: Habitattype H2150 – Duinen met Struikheide. 

 

8.5.3. Habitatrichtlijn-soorten. 

Voor Natura2000-gebied Duinen Terschelling zijn slechts twee habitatrichtlijn-soorten vastgesteld. Het gaat 

met name op Drijvende waterweegbree (Luronium natans) en Groenknolorchis (Liparis loeselii). Drijvende 

waterweegbree komt voor in vochtige duinvalleien en is recent alleen aangetroffen in het Waterplak, een 

duinvallei benoorden Midsland. De groeiplaats ligt op meer dan 1 kilometer afstand van het plangebied. Van de 

Groenknolorchis zijn uitgebreide groeiplaatsen bekend van de Noordsvaarder. Daarnaast komt de soort 

plaatselijk voor in de Kroonspolders, de Reddingbootvallei, en de Boschplaat. Alle groeiplaatsen liggen op meer 

dan 1 kilometer van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat geen van de soorten binnen of in de directe 

omgeving van het plangebied voorkomt. 

 

8.5.4. Vogelrichtlijn-soorten. 

Voor Natura2000-gebied Duinen Terschelling zijn tien broedvogelsoorten als Vogelrichtlijn-soort benoemd. Er 

zijn onder de vogelsoorten geen trekvogels of overwinteraars.  

 

Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Velduil. 

De beide kiekendieven en de Velduil komen als broedvogel voor in vochtige duingebieden met een vegetatie 

van lage struwelen, riet of grassen. De Velduil wordt als broedvogel jaarlijks aangetroffen op de Boschplaat en 

soms in het duingebied tussen Hoorn en Oosterend. Op het westelijke deel van Terschelling is broeden sinds 

2000 niet meer vastgesteld. De Blauwe kiekendief broedde voorheen in struweelrijke valleien, maar ontbreekt 

als broedvogel op Terschelling sinds 2012, als zijn in 2015 weer twee broedgevallen vastgesteld in het oosten 
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van Terschelling.. De Bruine kiekendief komt wel veelvuldig als broedvogel voor. De meest dichtbij het 

plangebied gelegen broedlocatie is het Groenplak, op bijna een kilometer ten noordoosten van het plangebied. 

Binnen het plangebied zelf komen geen broedlocaties van de Bruine kiekendief voor. Binnen het plangebied 

ontbreken vochtige duinvalleien. Er zijn dan ook geen locaties die voor genoemde vogelsoorten geschikt zijn. 

 

Bontbekplevier, Strandplevier, Dwergstern. 

Het gaat hier om drie soorten broedvogels waarvan de broedlocaties beperkt zijn tot het Noordzeestrand en 

randen van de Waddenzee. Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen geschikte broedlocaties 

aanwezig. De soorten broeden er dan ook niet. 

 

Dodaars. 

De Dodaars is een broedvogel van open duinplassen. In de ruime omgeving van het plangebied zijn 

broedlocaties bekend van Griltjeplak en het duinmeer bij Paal 3 in de Kroonspolders. Binnen een afstand van 1 

kilometer van het plangebied komen geen broedlocaties van de Dodaars voor. 

 

Paapje. 

Het Paapje is weliswaar een instandhoudingsdoel binnen Natura2000-gebied Duinen Terschelling, maar de 

soort broed al sinds 1994 niet meer op het eiland. 

 

Rietzanger 

De Rietzanger is in de duinen van Terschelling een betrekkelijk algemene broedvogel in vochtige duinvalleien 

met een vegetatie van riet en lage struwelen. De vallei Groenplak, op ongeveer 1 kilometer ten noordoosten 

van het plangebied, is de meest dichtbijzijnde broedlocatie. De Rietzanger komt als broedvogel dan ook niet 

voor binnen 1 kilometer van het plangebied. 

 

Tapuit. 

De Tapuit is een broedvogel van open duingebied met een korte vegetatie en vaak iets stuivende duinen. De 

soort broedt in konijnenholen. De laatste jaren worden Tapuiten in toenemende mate aangetroffen in 

duingebieden die door vee worden begraasd. Dit geldt ook voor het gebied van Zwartduin, waar sinds enkele 

jaren sprake is van begrazing door geiten. De laatste jaren is de Tapuit er een onregelmatige broedvogel. De 

soort broedt er niet ieder jaar, en nooit met meer dan 1 paar. 

 

Geconcludeerd wordt dat binnen het plangebied geen van de soorten voorkomt, en dat in de directe omgeving 

van het plangebied alleen de Tapuit als broedvogel voorkomt. De overige soorten broeden niet binnen het 

plangebied en evenmin in de directe omgeving ervan. 

 



De aanleg van een duurzame natuurgolfbaan op Terschelling, een voortoets. 

24 

 

 
 

Kaart 4. Broedgebied Tapuit (cirkel). 

 

8.5.5. Instandhoudingsdoelen die voor de toetsing van belang zijn. 

 

Uit hetgeen hierboven is gesteld is de toetsing van de aanleg van een golfbaan gerelateerd aan de volgende 

instandhoudingsdoelen: 

H2130B – Grijze duinen (kalkarm) 

H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog) 

H2150 – Duinen met Struikhei 

H2180A – Atlantische duinbossen (droog ) 

Tapuit. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat Habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm) binnen het plangebied niet 

voorkomt, maar zich bij de aanleg van een golfbaan binnen het plangebied tot ontwikkeling kan komen. 

Hetzelfde geldt voor Habitattype H2180A – Atlantische duinbossen (droog). De Tapuit komt niet binnen het 

plangebied voor, maar uitsluitend in de omgeving. 

Overige instandhoudingsdoelen komen niet voor.  

 

8.6. Programmatische aanpak stikstof (PAS). 

 

Duinvegetaties zijn gevoelig voor stikstof. Met name in vegetaties van de zogenaamde “grijze duinen” kan een 

te hoog stikstofgehalte in de bodem leiden tot vergrassing en struweelvorming, waardoor de natuurlijke 

samenstelling van de vegetatie verandert en de biodiversiteit sterk achteruitgaat. Een aanzienlijk deel van de 

hoeveelheid stikstof die jaarlijks in de duinen belandt, komt daar terecht via zogenaamde atmosferische 

depositie. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof is voor de duinen van Terschelling een analyse 

gemaakt van de hoeveelheid stikstofdepositie en zijn mitigerende maatregelen opgesteld om de negatieve 

effecten ervan te kunnen beperken (Meijer en Vriens, 2015). De analyse maakt deel uit van het Beheerplan 
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Natura2000 en is derhalve een onderdeel van de Natura2000-wetgeving. Het rapport concludeert dat door 

middel van mitigerende maatregelen de negatieve effecten van stikstof zodanig kunnen worden 

gecompenseerd dat enige uitbreiding van de stikstofdepositie mogelijk is. Het gaat hierbij op 8 mol/ha/jaar. 

Een consequentie hiervan is wel dat voor projecten moet worden aangegeven of sprake is van een toename 

van de stikstofuitstoot, dan wel in welke mate. Indien het om geringe hoeveelheden gaat, geldt alleen een 

meldingsplicht. Bij grotere hoeveelheden mag de gestelde marge niet worden overschreden. De marge van 8 

mol/ha/jaar geldt echter voor alle economische activiteiten met stikstofuitstoot gezamenlijk, en niet per 

project! Bij de aanleg van een golfbaan speelt de stikstofproblematiek op een andere wijze een rol. Indien bij 

de aanleg van banen wordt besloten tot bemesting van de bodem om een goede beworteling van de grasmat 

mogelijk te maken, wordt op een meer directe wijze stikstof het gebied binnengebracht, evenals het voor de 

vegetatie minstens zo schadelijke fosfaat. Ook deze aspecten dienen in het kader van de PAS te worden 

geanalyseerd. Deze maatregelen maken echter geen deel uit van het project.  

 

Het is van belang voor de realisatie van het plan een analyse te maken van de hoeveelheid stikstofemissie die 

door het plan zowel in de aanlegfase als structureel wordt geproduceerd. Dit is inmiddels uitgevoerd via het 

publiekstoegankelijke computerprogramma Aerius (NLadviseurs, 2016b). De aanmelding van het project via 

Aerius is verplicht. Uit de analyse blijkt dat de hoeveelheid stikstofemissie de grenswaarde (de benedengrens) 

overstijgt. Daardoor telt de stikstofemissie mee in de algehele boekhouding van het Natura2000-gebied. Echter 

voor alle overschrijdingen is nog emissieruimte beschikbaar. Daarmee leidt de PAS-analyse niet tot een 

verplichting tot vergunningaanvraag. 

 

8.7. De ecologie van de “grijze duinen”. 

 

Voor het habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm) geldt een zogenaamde uitbreidingsdoelstelling. Het 

beheerplan Natura2000 voor de duinen van Terschelling gaat uit van het standpunt dat er in de komende jaren 

naast een kwaliteitsverbetering sprake moet zijn van een uitbreiding in oppervlak. Terreinen binnen de grenzen 

van het Natura2000-gebied waar nu geen habitattypen voorkomen kunnen worden gebruikt als 

uitbreidingsgebied. Het gaat dan voornamelijk om duinbossen en duingraslanden. In beginsel kunnen hiervoor 

ook duinen worden aangewezen met een rompvegetatie van grijze duinen, die echter kwalitatief niet voldoen 

(door vergrassing of struweelvorming). Bij het vaststellen van de habitattypenkaart zijn deze duingebieden 

echter tot habitattype H2120 – Witte duinen verklaard, waarmee de ruimte om vergraste duinen te gebruiken 

om de uitbreidingsdoelstelling  waar te maken ernstig is verkleind. Ook de wens vanuit de eilander bevolking 

om duingraslanden in het duingebied in stand te houden, ondanks het feit dat hier geen habitattypen 

voorkomen, maakt het moeilijker om de doelstelling te realiseren. Deze duingraslanden maken nu geen deel uit 

van een habitattype. Uiteindelijk blijven voor het realiseren van de uitbreidingsdoelstelling vooral de 

naaldbossen over.  

 

Voor de aanleg van een golfbaan in het plangebied is dit een belangrijk punt. Binnen het plangebied komt 

habitattype H2130B - grijze duinen (kalkarm)  in het geheel niet voor. In dit opzicht heeft de aanleg van de 

golfbaan geen negatief effect op het oppervlak grijze duinen. Voor de aanleg van banen wordt vooral gekeken 

naar het naaldbos. Indien hier banen worden aangelegd, betekent dit dat een aanzienlijk oppervlak naaldbos 

moet worden gekapt. De randzone van de banen, de roughs, worden doorgaans beschouwd en beheerd als 

natuurlijke vegetaties. Het ligt dan voor de hand deze zones dusdanig te beheren dat er natuurlijke vegetaties 

ontstaan die voldoende kwaliteit hebben om “grijze duinen” genoemd te mogen worden. De aanleg van een 

golfbaan kan dan ook een bijdrage leveren aan de uitbreidingsdoelstelling voor grijze duinen. Het 

Inrichtingsplan gaat uit van een oppervlak van 5 hectare nieuw te ontwikkelen grijze duinen binnen het 

plangebied. Maar een uitdaging kan ook zijn de fairways van de banen niet in te zaaien met grassen van 

voedselrijke bodem en er een soort gazons van te maken, maar daarentegen te streven naar meer aan het duin 

eigen natuurlijke vegetaties, waarin bijvoorbeeld Fijn schapengras, Zandzegge en Gewoon struisgras een grote 

rol spelen. Dit is misschien de grootste uitdaging bij het realiseren van een aan het duingebied aangepaste 

natuurbaan. Het Inrichtingsplan gaat ervan uit dat het mogelijk is fairways aan te leggen met een natuurlijke, 

aan het duin eigen vegetatie over een oppervlak van 12,1 hectare, in het rapport aangegeven als 

schraalgraslanden. Dit leidt er tevens toe dat het verlies aan oppervlak natuur beperkt blijft tot alleen de kleine 

plekken van de tees en greens.  

 

In het algemeen wordt er op veel golfbanen verschralingsbeheer toegepast om een minder rijke bodem en dito 

vegetatie te realiseren. Hiervoor zijn de twee belangrijkste redenen: 1. Vergroten biodiversiteit en daarmee 
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natuurwaarden, 2. Een schrale vegetatie levert betere uitgangspunten voor het spel omdat de bal 

gemakkelijker gevonden kan worden dan in een voedselrijke vegetatie met een grote bladbezetting per m².  

 

Omwille van de vraag of de aanleg van een golfbaan samen kan gaan met begroeiingen van het habitattype 

“grijze duinen” is het van belang enkele ecologische randvoorwaarden te benoemen. Duidelijk mag zijn dat 

vegetaties van grijze duinen van nature ontstaan in zeer mineraalarme, zure, duinen in relatie tot natuurlijke 

verstuiving. De primaire vegetatie betreft het Violo-Corynephoretum, waarbij Buntgras in pollen groeit en de er 

tussen liggende ruimte wordt ingenomen door een dunne laag van mossen en korstmossen. Dergelijke 

vegetaties zijn gevoelig voor intensieve betreding (met name de korstmossen). Op Terschelling is de vorm 

waarin Fijn schapengras domineert veel talrijker. Dit vegetatietype, het Festuco – Galietum komt voor in grijze 

duinen waarin vanouds veel meer antropogene invloed aanwezig is. Te denken valt dan aan extensieve 

begrazing met vee in de binnenduinrand. Het Festuco-Galietum bestaat uit een vegetatie van Fijn schapengras 

dat van nature polvormig is, maar bij betreding  of begrazing meer het aanzien heeft van een korte grasmat. 

Daartussen komt een moslaag tot ontwikkeling, terwijl de ontwikkeling van de korstmoslaag  gering is. Het 

Festuco-Galietum is meer dan het Violo-Corynephoretum geschikt als vegetatie van de roughs.  

 

Op Terschelling komt nog een vegetatietype voor dat gerekend wordt tot de grijze duinen, namelijk het 

Tortulo-Phleetum, de gemeenschap van Zanddoddegras en Groot duinsterretje. Dit type komt echter alleen 

voor aan de binnenzijde van de zeereep onder invloed van instuivend zand. Het type geldt als H2130A – het 

kalkrijke type, en komt niet voor in of in de omgeving van het plangebied. Het type kan ook geen rolspelen bij 

de inrichting van een natuurgolfbaan. 

 

Zoals al is aangegeven zijn vegetaties van grijze duinen sterk afhankelijk van voedselarm en mineralenarm 

duinzand. Wil het type zich kunnen ontwikkelen in de roughs in het plangebied, of mogelijk binnen de fairways 

zelf, dan heeft dit consequenties voor aanleg en beheer. Zo moet worden voorkomen dat de duingrond wordt 

verrijkt met mineralen. Activiteiten als bekalking of het aanleggen van verharde paden in het gebied zijn 

daarom uitgesloten. Bemesting van de banen met organisch materiaal (compost) of met kunstmest is eveneens 

in het Inrichtingsplan uitgesloten. Grijze duinen komen uitsluitend voor in droge duinen. Ze zijn goed bestand 

tegen droogte maar verdwijnen als de bodem te nat wordt. Voor de ontwikkeling van grijze duinen is een te 

sterke beregening van de fairways dan ook niet wenselijk. Het waterplan, als onderdeel van het Inrichtingsplan, 

geeft aan dat beregening van de fairways niet zal plaatsvinden. 

 

De conclusie is dan ook dat de ontwikkeling van grijze duinen binnen het plangebied randvoorwaarden stelt 

aan het beheer van de banen. Er wordt gestreefd naar een onderhoudsarme natuurbaan waarbij veel van wat 

binnen een golfbaan gebruikelijk is wordt nagelaten. Daarbij kunnen golfbanen elders in Nederland moeilijk als 

voorbeeld dienen, daar de situatie in de Terschellinger duinen erg specifiek is, en weinig met die op andere 

banen voorkomende situaties overeenkomt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de banen in de kalkrijke duinen van 

Noord- en Zuid-Holland, met sterk van Terschelling afwijkende vegetatietypen. De leden van de Golfclub 

Terschelling zijn er echter een enthousiast voorstander van een natuurgolfbaan te willen ontwikkelen waarbij 

de specifieke Terschellinger natuurlijke omstandigheden recht wordt gedaan. Het Inrichtingsplan gaat hier 

nadrukkelijk van uit.  

 

Een uitzondering geldt echter voor de tees en greens binnen de golfbaan, gedeelten met een klein oppervlak 

van 1,8 hectare, die gelden als afslagpunt of als gebied rondom de holes. Voor de bespeelbaarheid van de 

baan, en omdat de tees en greens verhoudingsgewijs veel intensiever worden betreden dan de rest van de 

baan is een stevige grasmat nodig, veelal bestaande uit Roodzwenkgras, een overigens ook in het gebied van 

nature voorkomende grassoort. Voor de opbouw van de bodem is het belangrijk dat deze bestaat uit een juiste 

verhouding tussen de zandfractie en het organisch materiaal. In het algemeen kan de golfbaan worden 

gerealiseerd volledig met gebiedseigen materiaal, echter voor een goede aanleg van de tees en greens is het 

mogelijk noodzakelijk geschikte grond van elders aan te voeren.  

 

In de roughs is het eveneens mogelijk vegetaties te ontwikkelen van Habitattype H2150 – Duinen met Struikhei, 

en type H2140B – Duinen met Kraaiheide. Met name type H2150 is kansrijk en ontstaat gemakkelijk onder 

gunstige omstandigheden langs de randen van fairways. Het Inrichtingsplan gaat uit van een oppervlak van 7,1 

hectare nieuwe heide van beide typen, naast het al bestaande oppervlak heide van 0,7 hectare.  Ook de 

ontwikkeling van natuurlijke loofbossen van type H2180A – Atlantische duinbossen (droog) is mogelijk. Het 

Inrichtingsplan gaat uit van de aanplant van enkele loofhoutzones ten behoeve van de landschappelijke 
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inpassing van het plan. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de uitbreidingsdoelstelling voor 

Habitattype H2180A – Atlantische duinbossen, droog, met een oppervlak van 0,4 hectare. 

 

 
Kaart 5a. Te ontwikkelen locaties met grijze duinen, habitattype H2180B.  
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Kaart 5b. Te ontwikkelen terreintypen: roze: heide, habitattype H2140B en H2150. Heldergroen: loofbos, 

habitattype H2180A. Lichtblauw: vochtige duinvallei (niet in N2000-gebied). 

 

8.8. Maatregelenplan. 

 

Om de aanleg van de golfbaan te kunnen realiseren is een uitgebreid aantal maatregelen opgenomen in het 

Inrichtingsplan. Het is niet nodig die maatregelen hier in het kader van de voortoets te herhalen. Verwezen 

wordt naar het Inrichtingsplan zelf. Wel wordt de maatregelenkaart hier overgenomen. 
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Kaart 5c. Maatregelenkaart uit het Inrichtingsplan (NLadviseurs, 2017). 

 

8.9. Een toetsing van het plan in het kader van Natura2000. 

 

8.9.1. Algemeen. 

 

In § 8.5.5. is aangegeven welke instandhoudingsdoelen binnen het plangebied voorkomen. De aanleg van de 

golfbaan binnen het plangebied dient dan ook te worden getoetst op het ontstaan van mogelijke significant 

negatieve effecten voor deze instandhoudingsdoelen. 

 

Het plankaartje toont dat voor de aanleg van de banen uitsluitend het bosgebied is aangegeven. Het Zwartduin 

en het open duingebied ten westen van de Badweg van Paal 8 maken geen deel uit van het plangebied. Er 

worden daar geen banen aangelegd. Hetzelfde geldt voor het natuurlijke loofbos ten noorden van de 

Helmduinweg.  In het Inrichtingsplan zijn de locaties van de fairways meer concreet ingevuld, en heeft het plan 

een meer exactere vorm gekregen.  

 

Aangegeven is al dat een aanzienlijk deel van het plangebied buiten de grenzen van Natura2000-gebied Duinen 

Terschelling ligt. Natura2000 stelt geen randvoorwaarden aan de aanleg van delen van de baan buiten 

Natura2000- gebied, mits aanleg en gebruik van de baan hier geen significant negatieve effecten heeft voor de 

instandhoudingsdoelen binnen de grenzen van het Natura2000-gebied. 

 

De Golf Club Terschelling heeft aangegeven te willen beschikken over een kleine verenigingsruimte of en klein 

gebouw. Er wordt daarvoor gezocht naar bestaande ruimte. De bouw van een nieuw gebouw is in het 

Inrichtingsplan niet opgenomen.   

 

Het sportveld kan volgens het plan worden ingericht als oefenlocatie (Par3-baan) en als startpunt van de 

golfbaan. Daarbij is in het Inrichtingsplan ook het aangrenzend gebied van bos en struweel betrokken. Er is een 

doorgang bedacht in noordoostelijke richting naar overige deel van de golfbaan. De Par3-baan maakt geen deel 

uit van Natura2000-gebied. Voor de aanleg van de Par3-baan wordt voorgesteld de Helmduinweg ter plaatse te 

verwijderen en te vervangen door een nieuwe verharde weg en fietspad, dat langs de zuidzijde van het 
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Zwartduin loopt en vervolgens in zuidelijke richting. Bij het zwembad vindt het nieuwe pad aansluiting op de 

Sportlaan. Wat Natura2000 betreft heeft dit tot gevolg dat het nieuwe pad over een lengte van plm. 125 meter 

langs de grens van Natura2000-gbied wordt gelegd. 

 

Bij de inrichting van de golfbaan is sprake van een vorm van zonering waarbij de drukst betreden banen zo 

dicht mogelijk bij de bebouwde kom van West-Terschelling worden aangelegd, en buiten Natura2000-gebied. 

De banen op grotere afstand van West-Terschelling en derhalve op grotere afstand van het startpunt, worden 

ingericht en gebruikt als rustige banen.  Op deze wijze wordt een te sterke betreding van rustig natuurgebied 

voorkomen. Juist in het oostelijk deel van het plangebied, in het rustige deel ervan, zijn de kansen tot het 

ontwikkelen van grijze duinen van Habitattype H2130B groot. 

 

8.9.2. Habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm). 

 

In het open duingebied ten westen van de Badweg van Paal 8 en in het Zwartduingebied voorziet het plan niet 

in enige vorm van activiteit. De hier op grotere schaal aanwezige vegetatie van grijze duinen zal dan ook niet 

door de uitvoering van het plan worden beschadigd. Binnen het plangebied zelf komen grijze duinen in de 

huidige situatie nergens voor. De aanleg van een golfbaan binnen het plangebied heeft dan ook geen 

significant negatief effect op het habitattype tot gevolg. 

 

Hierboven is al aangegeven dat bij de aanleg van een golfbaan in het naaldbos kan worden bijgedragen aan de 

uitbreidingsdoelstelling die voor het type geldt. Dit is met name het geval doordat langs de randzone van de 

banen ruimte wordt gecreëerd voor het type. Het gaat dan om een oppervlak van 5 hectare nieuw te 

ontwikkelen grijze duinen van het habitattype, nagenoeg geheel binnen Natura2000-gebied. Een uitdaging is 

echter ook de mogelijkheid om de vegetatie van de fairways zelf tot een vorm van grijze duinen te ontwikkelen. 

Het Inrichtingsplan heeft dit als een van de uitgangspunten geformuleerd. In totaal wordt 12,1 hectare aan 

fairways gecreëerd met een schraalgraslandvegetatie met een aan het duingebied eigen natuurlijke 

samenstelling. De helft daarvan ligt binnen Natura2000-gebied. Met dit initiatief wil de Golfclub Terschelling 

een bijdrage leveren aan het natuurlijke karakter van de golfbaan en voorkomen dat de aanleg van de baan ten 

koste gaat van natuur en landschap in het gebied. Door de mogelijkheid te bieden binnen het plangebied 

vegetaties te ontwikkelen van grijze duinen ontstaat daardoor met betrekking tot de doelstelling van 

Natura2000 een positief effect.  

 

In de praktijk zal de ontwikkeling van vegetaties van grijze duinen in de roughs wel beperkingen opleggen met 

betrekking tot bemesting, bekalking en beregening van de grasmat, zoals hierboven al is beschreven. Het gaat 

hier om effecten die belemmerend zijn voor de ontwikkeling van grijze duinen binnen het plangebied op 

locaties waar nu geen grijze duinen aanwezig zijn, maar niet schadelijk zijn voor de kwaliteit van de huidige 

grijze duinen buiten het plangebied.  

 

Bekalking is een toevoeging van een gebiedsvreemd element aan het ecosysteem waardoor de bodem minder 

zuur wordt. In de omgeving van bekalkt duingebied is het niet mogelijk vegetaties van grijze duinen  te 

ontwikkelen, omdat de vegetatie juist  gebonden is aan kalkarme en mineralenarme grond. Bekalking zal 

binnen het plangebied als geheel niet worden toegepast. 

 

Bemesting heeft tot gevolg dat de bodem voedselrijker wordt en een hoger gehalte krijgt aan stikstof en 

mogelijk fosfaat. Dit is voor grijze duinen zeer schadelijk en zal leiden tot vergrassing en struweelvorming, 

waarbij het specifieke karakter van de vegetatie verloren gaat. Daarbij betekent bemesting (ook met compost) 

dat stikstof het ecosysteem binnen wordt gebracht, waar juist een beleid waarbij stikstof uit het systeem 

verdwijnt wenselijk is. De PAS-regeling geeft aan dat er maar in beperkte mate mogelijkheden bestaan voor 

toename van stikstof in het ecosysteem van de duinen, een toename die beschikbaar is voor alle delen van de 

Terschellinger economie. De kans is dan ook groot dat bij bemesting van de banen de beperkte door de PAS 

aangegeven ruimte van 8 mol/ha/jaar wordt overschreden. Er is dan sprake van strijdigheid met Natura2000. 

Het Inrichtingsplan geeft daarom aan bij het ontwikkelen van fairways en roughs binnen het plangebied niet te 

willen gebruik maken van bemesting van de terreinen. Een uitzondering daarop kan zijn het in beperkte mate 

toepassen van bodemverbetering op het kleine oppervlak van de tees en greens, binnen het totale gebied van 

de golfbaan nog geen hectare groot, en binnen het deel van de baan binnen Natura2000-gebied nog geen 0,5 

hectare in oppervlak. Het toepassen van bodemverbetering op een dergelijk kleine schaal leidt niet tot 
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negatieve effecten voor de habitattypen en belemmert ook de ontwikkeling van grijze duinen binnen de 

golfbaan niet. 

 

Voor beregening geldt dat water wordt onttrokken aan de zoetwaterbel. In beginsel is dit niet schadelijk voor 

de vegetatie van grijze duinen, daar het hier om droogteminnende vegetaties gaat. Indien de vegetaties langs 

de randen van de banen zelf te veel worden beregend, heeft dit doorgaans een negatief effect. Het is dan ook 

wenselijk beregening zo beperkt mogelijk te houden.  Indien beregening wordt toegepast is dit niet in strikte 

zin strijdig met Natura2000, daar binnen het plangebied vochtminnende en verdrogingsgevoelige habitattypen 

ontbreken. Bij onttrekking van grondwater uit de zoetwaterbel op grote schaal kan verdroging optreden van 

het ecosysteem buiten het plangebied. Dit zal niet leiden tot negatieve effecten voor habitattype H2130B – 

grijze duinen, maar negatieve effecten op vochtminnende habitattypen zijn dan niet uitgesloten. Het 

Inrichtingsplan gaat er daarom van uit dat de fairways in het plangebied niet worden beregend. Beregening 

blijft beperkt tot de kleine gebiedjes van de tees en de holes. De daarvoor te gebruiken methode is duurzaam 

en houdt in dat geen grondwater uit de bodem hoeft te worden opgepompt. Zie in dit opzicht ook de 

waterbalans in de bijlage van dit rapport. 

 

De algehele conclusie met betrekking tot grijze duinen is dat de aanleg van de golfbaan niet leidt tot significant 

negatieve effecten voor het habitattype, terwijl als positief punt kan worden aangemerkt dat het plan een 

aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de uitbreidingsdoelstelling. Met betrekking tot het ontwikkelen van grijze 

duinen binnen het plangebied en het karakter van de golfbaan als een natuurbaan hebben de leden van de 

golfclub Terschelling de keuze gemaakt de baan volgens natuurlijke en duurzame uitgangspunten te willen 

ontwikkelen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van bemesting, bekalking of het onttrekken van grondwater 

uit de bodem voor beregening. 

 

Voor het ontwikkelen en beheren van grijze duinen in het gebied is het van belang een goed natuurbeheer op 

te stellen, in samenspraak met de eigenaar en beheerder van het terrein, Staatsbosbeheer.  Gedacht kan 

worden aan een vorm van begrazingsbeheer, bijvoorbeeld met schapen.  Staatsbosbeheer is intensief bij de 

ontwikkeling van het Inrichtingsplan betrokken, en heeft aangegeven zorg te willen dragen voor het 

natuurbeheer binnen het plangebied, dat wil zeggen het beheer van de gebieden van het plangebied die niet 

door golfers worden bespeeld. Desondanks is het wenselijk naast het Inrichtingsplan een Beheer- en 

Monitoringplan op te stellen, om de natuurwaarden op de baan voor de toekomst veilig te stellen. 

 

8.9.3. Habitattype H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog). 

 

Een aanzienlijk deel van het oppervlak van het open duingebied van Terschelling betreft zogenaamde duinen 

met Kraaiheide. In het naaldbos van het plangebied ligt een enclave van het type langs de rand van het 

Snijderspad. Voor de kraaiheide-vegetatie in de enclave bij het Snijderspad geldt, dat deze in de planopzet 

wordt gespaard. Er wordt geen onderdeel van de golfbaan aangelegd. Er is dan ook geen sprake van een 

negatief effect op het habitattype binnen het plangebied. De aanleg van de baan binnen het plangebied heeft 

daarnaast geen negatief effect op het habitattype buiten het plangebied. Het is in beginsel mogelijk een 

dergelijke vegetatie tot ontwikkeling te brengen in de roughs langs de randen van banen in het bos. Er is dan 

sprake van een uitbreiding van het oppervlak en derhalve van een positief effect. De algehele conclusie is dat 

de uitvoering van het plan geen negatief effect heeft voor habitattype H2140B, maar het effect positief is.  

 

8.9.4. Habitattype H2150 – Duinen met Struikhei. 

 

Het type komt voor in enkele kleine enclaves in het bos rondom de daar aanwezige turfdôbes. De aanleg van 

banen binnen deze vegetaties leidt tot verlies aan oppervlak van het habitattype, hetgeen als een significant 

negatief effect kan worden beschouwd. Om een dergelijk effect te kunnen uitsluiten is het plan zodanig 

opgesteld dat in deze enclaves geen delen van de golfbaan wordt aangelegd. Maar in overeenstemming met 

het vorige habitattype kunnen duinen met Struikhei zich goed ontwikkelen langs de randen van banen in het 

naaldbos. Er is dan sprake van uitbreiding van het oppervlak. De conclusie is derhalve dat geen sprake is van 

een negatief effect op het habitattype, maar wel zal een positief effect optreden. 
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8.9.5. Habitattype H2180A – Atlantische duinbossen (droog). 

 

Alle loofbosgedeelten in de omgeving van het plangebied, voor zover gelegen binnen Natura2000-gebied 

Duinen Terschelling, behoren tot dit habitattype. Een belangrijk complex is het loofbos ten noorden van de 

Helmduinweg. Dit complex is echter buiten het plangebied gehouden; er wordt geen onderdeel van de 

golfbaan aangelegd. Ten zuiden van het plangebied zijn enkele kleine enclaves aanwezig te midden van 

naaldbos. De aanleg van een baan binnen deze gebieden kan leiden tot verlies aan oppervlak, hetgeen als 

significant negatief kan worden beschouwd. Het huidige plan voorziet niet in de aanleg van een baan in de 

loofbosgedeelten binnen het plangebied. Ze zijn doelbewust buiten het gebied gelaten waar de banen zijn 

gepland. Het perceel met dennen ten oosten van de steile helling van het Snijderspad, waarbinnen enkele 

loofbosgebiedjes voorkomen wordt volledig ontzien, dit tevens in verband met de waardevolle vegetatie van 

orchideeën in dit perceel. Voor het habitattype geldt binnen Natura2000-gebied Duinen Terschelling een 

uitbreidingsdoelstelling. Door middel van gericht beheer dient het type in oppervlak de komende jaren 

toenemen. De aanleg van een golfbaan binnen het plangebied kan daaraan een aanzienlijke bijdrage leveren. 

Dit is met name het geval doordat op de overgang van de banen en de roughs naar het overblijvende 

dennenbos zones worden gecreëerd van natuurlijk loofbos. Dit is tevens van belang om de baan goed in het 

landschap inpasbaar te maken. Het plan voorziet in een omvorming van naaldbos naar loofbos langs de 

noordzijde van het plangebied langs de Helmduinweg (zie ook de plankaartjes) over een oppervlak van 2 

hectare. Dit onderdeel van het plan is tevens een bijdrage aan de uitbreidingsdoelstelling.  De conclusie is dat 

de aanleg van de golfbaan volgens het voorliggende plan geen negatief effect heeft op habitattype H2180A, 

maar dat oppervlakteuitbreiding mogelijk is, hetgeen als positief wordt beschouwd. Er wordt een bijdrage 

geleverd aan de uitbreidingsdoelstelling. 

 

8.9.6. Tapuit. 

 

De laatste jaren zijn de open duinen van het Zwartduin onder invloed van de begrazing door geiten geschikt 

geworden als broedgebied voor de Tapuit. De soort broedt er dan ook regelmatig. Binnen het gebied van 

Zwartduin worden geen delen van het plan uitgevoerd. Het Zwartduin valt buiten het plangebied. Bovendien is 

de afstand van de broedlocaties tot het plangebied dermate groot (minimaal 500 meter) dat de uitvoering van 

het plan geen enkel effect heeft op de broedmogelijkheden van de Tapuit in het open duingebied. Er is 

derhalve geen sprake van een significant negatief effect. 

 

8.9.7. Conclusies. 

 

Op basis van het bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat de aanleg van golfbaan binnen het 

plangebied mogelijk is zonder significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. Het plan is dusdanig 

opgebouwd dat significant negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelen zijn uitgesloten.  Binnen het 

plangebied worden de enclaves van habitattype H2140B, H2150 en H2180A ontzien. Daarentegen kan door 

gericht beheer de vegetatie in de roughs zich ontwikkelen tot habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm), 

waardoor wordt bijgedragen aan de uitbreidingsdoelstelling die voor het type geldt. Ook wordt door 

omvorming van delen van het dennenbos naar loofbos een bijdrage geleverd aan de uitbreidingsdoelstelling 

van habitattype H2180A – Atlantische bossen (droog). De habitattypen H2140B en H2150 kunnen zich in 

oppervlak uitbreiden, hetgeen als positief kan worden beschouwd, hoewel Natura2000 een dergelijke 

uitbreiding niet eist. 

 

Het open duingebied ten westen van de Badweg van Paal 8 en het gebied bij Zwartduin is kwetsbaar 

voornamelijk door vegetaties van habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm) en (bij Zwartduin) het broeden 

van de Tapuit. Het plan voorziet niet in enige vorm van inrichting van dit gebied t.b.v. de golfsport. Er is geen 

enkel negatief effect van de aanleg en het gebruik van een golfbaan binnen het plangebied op de 

instandhoudingsdoelen erbuiten. 

 

Met betrekking tot het beheer dat moet leiden tot het ontstaan van habitattype H2130B – Grijze duinen 

(ontkalkt) in de roughs of eventueel op de fairways zelf is aangegeven dat het plan kan bijdragen aan de 

uitbreiding van het type in oppervlak indien het habitattype zich kan ontwikkelen in de randzones langs de 

banen binnen het boscomplex. Daarbij is gesteld dat bemesting van de banen wordt voorkomen, daar dit de 

ontwikkeling van het habitattype ernstig tegenwerkt. Bovendien betekent bemesting de aanvoer naar het 

plangebied van stikstof, hetgeen strijdig is met de regelgeving rond de PAS. Een uitzondering geldt echter op 
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kleine schaal voor de greens en tees. Er zal geen sprake zijn van bekalking van banen, evenals van intensieve 

beregening ervan. Met betrekking tot onttrekking van grondwater ten behoeve van de grasmat op fairways is 

gesteld dat dit, om te voorkomen dat dit tot verdroging van vochtminnende habitattypen in de duinen buiten 

het plangebied zal leiden, niet zal plaatsvinden. Om de ontwikkeling van de vegetatie te kunnen sturen is 

gericht beheer nodig, bijvoorbeeld door middel van regelmatige begrazing (schapen). 

 

Aan de vorm en de ligging van de banen in het boscomplex stelt Natura2000 op zich verder geen specifieke 

voorwaarden. Wel is het van belang de natuurlijke geomorfologie van het duingebied in stand te houden. Het is 

niet wenselijk het bestaande duingebied te vergraven om het aan de eisen van de sport aan te passen. In het 

Inrichtingsplan wordt er van uitgegaan dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande geomorfologie 

om de baan voor het spel spannend te maken. Er is geen sprake van vergravingen of aantasting van de 

bestaande geomorfologie. Wel kunnen op kleine schaal stuifkuilen worden aangelegd die deel uit kunnen 

maken van de banen, zogenaamde bunkers.  

 

Voor de inrichting van de golfbaan kan gebruik worden gemaakt van het bestaande padenstelsel. Lokaal 

worden enkele paden verlegd, waaronder een deel van de door het terrein lopende ruiter- en menroute. Dit 

leidt echter niet tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied.  

 

8.9.8. Omlegging Helmduinweg. 

 

Een onderdeel van het Inrichtingsplan is de omlegging van de Helmduinweg. De bestaande weg wordt vanaf 

het sportveld tot het duinpad naar Zwartduin verwijderd. Het nieuwe tracé loopt op of langs het duinpad 

westwaarts en buigt dan af in zuidelijke richting via het sportveld naar de Sportlaan.  M.b.t. Natura2000 heeft 

dit tot gevolg dat het nieuwe pad over een lengte van 125 meter langs de grens van Natura2000-gebied wordt 

gelegd. Aangrenzend komt habitattype H2140B – Duinen met Kraaiheide droog, voor. Andere 

instandhoudingsdoelen ontbreken er direct grenzend aan het pad, maar komen wel voor op enige afstand 

ervan.  De aanleg van het pad zelf is niet schadelijk voor instandhoudingsdoelen, er is geen sprake van een 

negatief effect. Daarnaast zal de aanleg van dit pad niet leiden tot een sterke toename van de betreding van 

Natura2000-gebied. Ook in dit opzicht is geen sprake van een negatief effect. Overigens kan het pad deels ook 

iets zuidelijker gelegd worden, zodat het niet geheel langs de grens van Natura2000-gebied loopt. 
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Kaart 5d. De omlegging van de Helmduinweg. Geel: bestaande weg. Rood: nieuw tracé. Blauw: grens N2000. 

  

8.9.9. Cumulatieve effecten. 

 

Van belang is aan te geven of binnen het plangebied of in de omgeving sprake is van andere projecten. Het is 

dan verplicht het effect van de projecten gezamenlijk op de instandhoudingsdoelen in kaart te brengen.  

 

In het bosgebied ten zuiden van het plangebied ligt een bunkercomplex uit WOII, dat momenteel wordt 

ontgraven en ingericht als bunkermuseum.  Het bunkergebied ligt echter in het boscomplex dat geen deel uit 

maakt van Natura2000-gebied Duinen Terschelling. De uitvoering van dit project heeft geen effecten op de 

instandhoudingsdoelen binnen het Natura2000-gebied. Er is derhalve geen sprake van negatieve effecten als 

gevolg van cumulatie door beide projecten gezamenlijk. 

 

Er is geen sprake van andere projecten die binnen het plangebied zullen worden uitgevoerd. Derhalve is geen 

sprake van cumulatieve effecten. 

 

8.9.10. Eindconclusie m.b.t. Natura2000. 

 

Geconcludeerd wordt het volgende: 

- Het plangebied is zodanig opgesteld dat open duingebieden met kwetsbare instandhoudingsdoelen 

buiten het plangebied zijn gehouden. De aanleg en het gebruik van de golfbaan volgens huidige plan 

heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen buiten het plangebied. Dit geldt zowel voor 

de habitattypen als voor de broedmogelijkheden voor de Tapuit. 

- Binnen het plangebied komen enkele kleine enclaves voor die gerekend worden tot habitattype 

H2140B en H2150. In delen van het plangebied waar deze enclaves voorkomen zijn geen ingrepen 
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gepland ten behoeve van de aanleg van de golfbaan. Er is geen sprake van een negatief effect voor 

deze habitattypen. 

- Het plan kan bijdragen aan de uitbreiding in oppervlak van habitattype H2130B, H2140B, H2150 en 

H2180A. Bij uitbreiding van het oppervlak van H2130B- Grijze duinen wordt bijgedragen aan de 

uitbreidingsdoelstelling die voor het habitattype geldt binnen Natura2000-gebied Duinen Terschelling.  

- Hetzelfde geldt voor habitattype H2180A – Atlantische bossen (droog). Door omvorming van naaldbos 

naar loofbos kan aan de uitbreidingsdoelstelling worden bijgedragen. Bovendien kan als gevolg ervan 

de baan beter landschappelijk worden ingepast. 

- Er is tevens sprake van positieve effecten voor de habitattypen H2140B,  en H2150. 

- Er is geen sprake van significant negatieve effecten voor de broedmogelijkheden van de Tapuit in de 

omgeving van het plangebied (Zwartduin). 

- Habitatrichtlijn-soorten en Vogerichtlijn-soorten komen binnen het plangebied niet voor.  

- Er is geen sprake van significant negatieve effecten door cumulatie van het plan met andere plannen 

in het plangebied. 

- De voortoets concludeert derhalve dat de aanleg van de golfbaan mogelijk is zonder dat sprake is van 

significant negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelen in het algemeen. Er is geen sprake van 

strijdigheid met Natura2000. Het is niet nodig een Passende Beoordeling op te stellen. 

- Een analyse van de stikstofemissie via Aerius Calculator geeft aan dat de grenswaarde niet wordt 

overschreden. Er zijn geen significant negatieve effecten op d ekwaliteit van habitattype H2130 – 

grijze duinen op Terschelling als gevolg van een toename van de stikstofuitstoot. 

- Het Inrichtingsplan gat uit van de aanleg van een duurzame natuurgolfbaan binnen het plangebied, 

waarbij  geen gebruik wordt gemaakt van aan de bodem vreemd verhardingmateriaal of mineralen 

anderzijds (kalk). Ook wordt beregening van fairways niet toegestaan en wordt er voor gezorgd dat 

geen grondwater uit de bodem wordt onttrokken t.b.v. beregening. Op deze wijze wordt voorkomen 

dat verdroging van gebieden buiten het plangebied zal ontstaan. Tevens wordt niet overgegaan tot 

het gebruik van meststoffen ten behoeve van een stevige grasmat op de fairways . Een uitzondering 

hierop geldt op kleine schaal voor de tees en greens. De handelswijze die hier in het Inrichtingsplan 

wordt voorgesteld versterkt de doelstelling van Natura2000.  
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9. Ecologische Hoofdstructuur, thans Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

 

Het plangebied maakt nagenoeg in zijn geheel deel uit van de EHS. Dit geldt tevens voor die delen van het 

plangebied die buiten het Natura2000-gebied vallen. De begrenzing van Natura2000  en de EHS lopen hier 

uiteen. Delen die worden beschouwd als onderdeel van de bebouwde kom van West-Terschelling behoren niet 

tot de EHS. Alleen voor het voormalige Sportveld aan het einde van de Sportlaan geldt, als onderdeel van het 

plangebied, dat het geen EHS-gebied is. 

 

De terreinen binnen de EHS zijn primair natuurgebieden die fungeren als een met elkaar verbonden netwerk. 

Binnen EHS-terrein zijn blijvende wijzigingen in de ruimtelijke ordening niet zonder meer toegestaan. Te 

denken valt dan aan de bouw van woningen of gebouwen of de aanleg van wegen. Indien dergelijke wijzigingen 

toch noodzakelijk zijn,  dient het verlies aan oppervlak natuur te worden gecompenseerd. Dit kan door elders 

gelijkwaardige vormen van natuur te ontwikkelen, of een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van de 

natuur. Eventueel is financiële compensatie mogelijk door het storten van een bedrag in een groenfonds. Het 

bedrag wordt bepaald aan de hand van het oppervlak natuur dat verloren gaat, en wordt berekend op basis 

van de gangbare prijs van landbouwgrond aangevuld met een toeslag van 1/3 ter compensatie van het verlies 

aan kwetsbare en moeilijk vervangbare natuur. 

 

De vraag is wat de aanleg van een golfbaan binnen het plangebied voor de EHS voor gevolgen heeft. Dit hangt 

wezenlijk samen met de status van de aan te leggen fairways, met andere woorden: is een fairway nog te 

beschouwen als natuur of niet. Strikt genomen kunnen fairways, mochten ze in de toekomst ooit in onbruik 

raken, teruggegeven worden aan de natuur. Er is dan geen sprake van natuurverlies. Vanuit dit perspectief 

worden de fairways alleen door de golfers gebruikt, maar blijft de natuurfunctie in stand. Er is dan geen 

noodzaak tot compensatie. Wezenlijk is deze redenatie wat vreemd als de fairways het uiterlijk krijgen van een 

gebiedsvreemd gazon, met bijpassend intensief maaibeheer, bodemverbetering, beregening e.d. Indien vanuit 

de EHS wordt geoordeeld dat dan geen sprake meer is van natuur, zal mogelijk compensatie moeten worden 

gepleegd. In financieel opzicht kan dit een aanzienlijk bedrag zijn, daar het om een groot oppervlak gaat. Het 

Inrichtingsplan gaat echter ervan uit dat de fairways worden ontwikkeld tot natuurlijke graslandvegetaties met 

een soortensamenstelling die overeenkomt met natuurlijke droge duingraslandvegetaties. De samenstelling 

van de grasmat op de fairways bestaat dan uit grassoorten die deel uitmaken van natuurlijke vegetaties van 

grijze duinen. De fairways kunnen als natuur worden beschouwd, waarop het golfspel als gebruiksfunctie 

mogelijk is. Compensatie is dan alleen nodig voor de in oppervlak kleine tees en greens. Wat de grassoorten 

betreft gaat het voornamelijk om Fijn schapengras, Buntgras en Gewoon struisgras, hoewel ook 

Roodzwenkgras en Zandzegge deel uit kunnen maken van de vegetatie. Van de roughs, de randzones van de 

banen, blijft de natuurfunctie sowieso in stand; compensatie voor het oppervlak roughs is niet nodig. 

 

Het bestuur van de Golf Club Terschelling heeft aangegeven eventueel een kwaliteitsbijdrage te willen leveren 

als compensatiemaatregel voor de EHS. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het plaggen van de verruigde 

duinvallei in het gebied van de Par3-baan. Hier kunnen kansen ontstaan voor natuurwaarden gekoppeld aan 

vochtige, zure duinvalleien (bijvoorbeeld de Rugstreeppad). Ook kan een bijdrage geleverd worden aan het 

thans kwijnende struweel van Wilde gagel in het terrein. Het betreffende terrein is aangegeven in lichtblauw 

op kaart 5b.  

 

In het algemeen wordt gesteld dat het aantal maatregelen dat wordt genomen ter verbetering van de 

natuurwaarden van het plangebied voldoende zijn om het verlies aan oppervlak natuur op de kleine locaties 

van de tees en de greens te compenseren. Verdere compensatie in het kader van de EHS is dan niet nodig. 

Tevens zijn in het Inrichtingsplan meer dan voldoende mitigerende maatregelen benoemd. De ligging van de 

tees en de greens in op kaart 5b aangegeven in lichtgroen. 

 

Het oprichten van gebouwen binnen het plangebied is strijdig met de EHS. Het verlies aan oppervlak door 

bebouwing dient te worden gecompenseerd. De Golf Club Terschelling heeft echter geen plannen binnen het 

plangebied een clubhuis of andere bebouwing te realiseren. 
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Kaart 6. Grens van de EHS (gele lijn). Het gebied ten noorden van de gele lijn is EHS-gebied. 
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10. Soortenbescherming in de Wet Natuurbescherming (WNb). 

 

10.1. Algemeen. 

 

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (WNb) in werking getreden. Deze wet is een samenvoeging 

van de oude Natuurbeschermingsweg 1998 (met Natura2000 als onderdeel), de oude Flora- en faunawet en de 

Boswet. In de nieuwe WNB is de regelgeving van Natura2000 in zijn geheel overgenomen. Dit aspect is al 

behandeld in hoofdstuk 8 van dit rapport. De Flora- en faunawet is vervangen door nieuwe regelgeving 

aangaande de bescherming van soorten. Dit aspect wordt in hoofdstuk 10 behandeld. Het 

soortenbeschermingsaspect is niet gebiedsgebonden en geldt dus overal binnen het plangebied. Per 1 januari 

2017 zijn er echter wijzigingen opgetreden wat betreft de lijst met beschermde soorten. De soorten die 

beschermd zijn door middel van internationale verdragen en afspraken, hebben in de WNB deze status 

behouden. Het gaat dan om de strikt beschermde soorten. Wat de overige soorten betreft is een lijst 

samengesteld van soorten waarvan de individuen beschermd zijn tegen beschadiging of doden. In d eoude 

Flora- en faunawet bestond deze lijst uit een groot aantal plantensoorten, waaronder vrijwel alle soorten 

orchideeën. In de nieuwe lijst zijn deze soorten echter niet meer opgenomen, m.u.v. vreemd genoeg de 

Dennenorchis. Daarentegen zijn aan de nieuwe lijst van beschermde soorten toegevoegd enkele 

dagvlindersoorten, waaronder de op Terschelling voorkomende Kommavlinder, Grote parelmoervlinder, 

Duinparelmoervlinder en Zilveren maan. De landelijke lijst met algemene soorten waarvoor vrijstelling geldt is 

in de nieuwe WNB niet overgenomen. Daarentegen heeft de Provincie Fryslân in 2016 een lijst gepubliceerd 

waarvoor op provinciaal niveau vrijstelling geldt.  Het gaat dan om een lijst met kleine zoogdieren, bruine 

kikker en kleine watersalamander. De lijst met jaarrond beschermde nesten uit de Flora- en faunawet is in de 

WNb ongewijzigd overgenomen. Hoewel het aantal soorten dat beschermd is in de WNB aanzienlijk is 

teruggebracht, wordt sterker de nadruk gelegd op de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat als gevolg van de 

uitvoering van een plan geen blijvende verslechtering mag ontstaan in de staat van instandhouding van de 

populaties van de soorten.  Deze regelgeving geldt voor alle soorten, dus niet alleen voor de soorten van de 

beschermingslijst.  

 

Het is voor de uitvoering van het project nodig een ontheffing van de WNb aan te vragen in het geval er strikt 

beschermde soorten voorkomen, en/of in het geval dat met betrekking tot de overige soorten het niet mogelijk 

is te voldoen aan de zorgplicht. Een ontheffing dient ook te worden aangevraagd als schade aan individuen van 

soorten uit de lijst van beschermde soorten niet is te voorkomen.  

 

10.2. Strikt beschermde soorten. 

 

In de duinen van Terschelling komen enkele strikt beschermde soorten voor, namelijk Zandhagedis, 

Rugstreeppad en diverse soorten Vleermuizen. Ook Drijvende waterweegbree en Groenknolorchis zijn in strikte 

zin beschermd, maar ze zijn ook instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Duinen Terschelling. 

 

Drijvende waterweegbree en Groenknolorchis. 

Hierboven is in § 8.5.3 al ingegaan op het voorkomen van beide soorten in de Terschellinger duinen. 

Aangegeven is dat beide soorten niet binnen of in de omgeving van het plangebied voorkomen. 

 

Zandhagedis. 

De populaties van de Zandhagedis zijn op Terschelling grotendeels beperkt tot de zeereepduinen, die op grote 

afstand van het plangebied liggen. In de binnenduinen komen lokaal populaties voor, met name op het 

Seinpaalduin en het Arjensduin, beide op ruime afstand van het plangebied. Binnen het plangebied komen 

geen populaties van de Zandhagedis voor. 

 

Rugstreeppad. 

De Rugstreeppad is op Terschelling een zeer talrijke soort die in groot aantal voorkomt in duinvalleien en in de 

duinen. Het leefgebied betreft voornamelijk duinen waarbinnen open duinvalleien liggen waar in het voorjaar 

het grondwater boven het maaiveld staat. In het ondiepe, maar snel opwarmende water worden de eitjes 

afgezet. De Rugstreeppad komt ook voor in ondiepe sloten in de Terschellinger polder.  

Het plangebied ligt volledig in droog duin, waarbinnen geen valleien liggen die als leefgebied voor de 

Rugstreeppad geschikt zijn. De enige terreindelen waar open water voorkomt zijn de kleine turfdôbes in het 
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boscomplex. Deze turfdôbes vallen frequent en langdurig droog, waardoor ze niet geschikt zijn als leefgebied 

voor de Rugstreeppad. Binnen het plangebied komt derhalve geen populatie van de Rugstreeppad voor. 

Het in het Inrichtingsplan opgenomen voorstel om een duinvallei in het terrein van de Par3-baan de plaggen 

biedt daarentegen kansen voor de Rugstreeppad. De soort kan zich hier in de nabije toekomst vestigingen. 

Voor de Rugstreeppad is derhalve sprake van verbetering. 

 

Vleermuizen. 

Op Terschelling komen populaties voor van Laatvlieger, Gewone en Ruige dwergvleermuis. Recent zijn ook 

aangetroffen Gewone grootoorvleermuis, Tweekleurige vleermuis, en mogelijk Meervleermuis en 

Watervleermuis. Daarnaast zijn uit het verleden enkele waarnemingen bekend van Rosse vleermuis. De 

voortplantingsplekken van de vleermuizen liggen voornamelijk in verwaarloosde gebouwen in  de dorpen. 

Alleen van beide dwergvleermuizen worden soms voortplantingsplekken in holle bomen aangetroffen. Binnen 

het plangebied zijn geen populaties van vleermuizen aanwezig. In beginsel zijn de oude bunkers van het 

Tigercomplex ten zuiden van het plangebied geschikt als onderkomen voor vleermuizen. Echter recent 

onderzoek in het kader van het museumproject heeft aangetoond dat er geen vleermuizen voorkomen. 

 

Conclusie: 

Binnen het plangebied komen geen strikt beschermde soorten voor. Er is dan ook geen sprake van 

verslechtering van de grootte van de populaties of van verlies aan kwaliteit voor het leefgebied. Voor de 

Rugstreeppad is echter juist verbetering mogelijk. Aangaande de strikt beschermde soorten is de aanvraag van 

een ontheffing niet nodig. 

 

10.3. Overige beschermde soorten. 

 

Binnen het plangebied komen de volgende in de oude Flora- en faunawet matig beschermde soorten voor: 

Wilde gagel, Gevlekte orchis, Dennenorchis, Kleine keverorchis, Levendbarende hagedis. Per 1 januari 2017 is 

hiervan alleen de Dennenorchis nog beschermd. De bescherming betreft niet alleen de populatie maar ook alle 

individuen. 

 

Dennenorchis. 

Het dennenbos in en rond het plangebied herbergt een populatie van de Dennenorchis. In 2017 zijn de 

groeiplaatsen nogmaals in kaart gebracht (Omon, 2017). Daaruit is gebleken dat juist in het dennenbos ten 

zuidwesten van het plangebied, maar derhalve buiten het plangebied, een zeer grote populatie aanwezig is, die 

bestaat uit duizenden planten. Aanvankelijk was in het Inrichtingplan in dit terrein de Par3-baan geprojecteerd. 

Om de grote groeiplaatsen de nodige bescherming te bieden is hiervan afgezien, en is voor de Par3-baan een 

locatie gezocht op een aangrenzend aan het voetbalveld, ten noorden van de Helmduinweg. In dit deel van het 

plangebied komen geen groeiplaatsen voor. Als gevolg van deze wijziging blijft 95% van de groeiplaatsen buiten 

de grenzen van het huidige plangebied. 5% ervan ligt er nog wel binnen; deze groeiplaatsen liggen geïsoleerd in 

het gebied ten zuidwesten van het Snijderspad. Ten noordoosten van het Snijderspad zijn geen groeiplaatsen 

aanwezig. 

Door de aanleg van de golfbaan gaat een aantal van deze kleine groeiplaatsen verloren. Het gaat daarbij om 

een zeer klein aantal groeiplaatsen, dat in vergelijking met het zeer grote aantal groeiplaatsen in de duinbossen 

van Terschelling niet significant is. Er is bij het verdwijnen van deze groeiplaatsen geen sprake van een 

blijvende verslechtering van de staat van instandhouding van de populatie (zorgplicht). Echter de Dennenorchis 

staat vermeld op de lijst van soorten waarvoor ook de individuen beschermd zijn. Het verdwijnen van de 

genoemde groeiplaatsen is daarmee strijdig met de wet. Er dient derhalve bij de Provincie een ontheffing te 

worden aangevraagd.  Met het verplaatsen van de Par3-baan naar een andere locatie is de grootste schade aan 

de populatie al voorkomen. Daarnaast is bosverjonging van naaldbos als onderdeel van het Inrichtingplan 

opgenomen. Hiermee sluit het Inrichtingsplan aan bij het beheer van orchideeënpopulaties in dennenbos door 

Staatsbosbeheer. Uit onderzoek is gebleken dat het voorkomen van orchideeën in de ondergroei van de 

naaldbossen tijdelijk is. De soorten zijn alleen talrijk in een tussenfase in de bosontwikkeling. Door natuurlijke 

successie, waarbij meer struweel in de ondergroei van het bos ontstaat, verdwijnen de orchideeën uiteindelijk 

weer. Voor het behoud van groeiplaatsen op langere termijn is het nodig dat verjonging van het dennenbos 

plaatsvindt. Daartoe kunnen in het boscomplex locaties worden aangewezen, waar het bestaande dennenbos 

wordt verwijderd, en weer wordt ingeplant met nieuwe dennen. De vegetatiesuccessie begint daarbij van 

voren af, waardoor op langere termijn hier weer geschikte plekken voor orchideeën ontstaan. Op de voor de 

verjonging uitgekozen locaties komen tijdens de ingreep geen orchideeën (meer) voor. Aansluitend aan het 
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beleid van SBB zullen ook in het plangebied enkele locaties worden aangewezen voor verjonging van het 

dennenbestand. Daarmee wordt een toekomst gegarandeerd voor de Dennenorchis binnen het plangebied. Er 

worden daarmee voldoende mitigerende maatregelen genomen, om een ontheffing van de WNb te 

rechtvaardigen. 

 

 
 

Kaart 7a. De huidige natuurwaarden van het plangebied. De rode stippen geven de groeiplaatsen van de 

Dennenorchis weer (naar Omon, 2017). 

 

Dagvlinders. 

Per 1 januari 2017 zijn in de lijst van beschermde soorten enkele dagvlindersoorten opgenomen. Enkele ervan 

komen ook op Terschelling voor. Het betreft dan Kommavlinder, Grote parelmoervlinder, 

Duinparelmoervlinder en  Zilveren maan. De soorten zijn gebonden aan open duinterrein, waarbij de 

parelmoervlinders alleen voorkomen in terreinen met wilde viooltjes, die in het plangebied niet voorkomen. De 

Kommavlinder is gebonden aan open terreinen met grijze duinen, die in het plangebied ontbreken. Van deze 

soorten komen in het plangebied derhalve geen populaties voor.  Wat deze soorten betreft is de aanvraag van 

een ontheffing niet nodig. 

Daarentegen biedt de aanleg van de golfbaan juist kansen voor de Kommavlinder. Als gevolg van de 

ontwikkeling van grijze duinen als onderdeel van het Inrichtingsplan wordt leefgebied voor de soort gecreëerd. 

 

10.4. Overige soorten en de zorgplicht. 

 

Voor de overige soorten is de zorgplicht van belang. Aangegeven moet worden of de aanleg van een golfbaan 

binnen het plangebied leidt tot een blijvende verslechtering van de staat van instandhouding van populaties 

van kwetsbare soorten.  

 

Wilde gagel. 

Van dit lage struweel komen enkele groeiplaatsen voor binnen het plangebied. Ze zijn beperkt tot vochtige 

terreinen. De grootste groeiplaats is te vinden in het dichte struweel ten noorden en noordoosten van het 

sportveld. De groeiplaats is er sterk overwoekerd door berken. Daarnaast komen lokaal kleinere groeiplaatsen 

voor in het open duingebied van Zwartduin, en langs de randen van de turfdôbes in het boscomplex. Op de 
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locaties waar Wilde gagel voorkomt worden geen onderdelen van de golfbaan aangelegd. Er is derhalve geen 

sprake van verslechtering van de staat van instandhouding van de populatie. Daarentegen gaat het 

Inrichtingsplan uit van de mogelijkheid een duinvallei nabij de Par3-baan te plaggen, waardoor het 

gagelstruweel vitaler kan worden dan het nu, in de schaduw van berken, is. Er is dan sprake van verbetering 

van de kwaliteit van de populatie.   

 

 

 
 

Kaart 7b. Groeiplaatsen van Wilde gagel (gele cirkel). 

Leefgebied van de Levendbarende hagedis (L) 

 

Kleine keverorchis. 

In het gebied waar de Dennenorchis voorkomt, zijn ook groeiplaatsen van de Kleine keverorchis aanwezig. De 

Kleine keverorchis is in de nieuwe WNB niet meer beschermd. De zorgplicht is echter wel van toepassing. 

Terschelling herbergt van de Kleine keverorchis de grootste populaties van Nederland. Doordat het gebied 

waar de grote populatie van de Dennenorchis voorkomt buiten het plangebied is gehouden, zijn ook verreweg 

de meeste groeiplaatsen van de Kleine keverorchis gespaard. Evenals de Dennenorchis komen er echter enkele 

groeiplaatsen van de Kleine keverorchis voor binnen het plangebied. Een deel daarvan zal verloren gaan als 

gevolg van de aanleg van de golfbaan. Het betreft hier echter slechts enkele planten, op veelal tijdelijke 

groeiplaatsen. In relatie tot het voorkomen in groot aantal van de soort in de dennenbossen van Terschelling is 

geen sprake van een blijvende verslechtering van de staat van instandhouding van de populatie. Bovendien 

bieden de maatregelen ter verjonging van dennenbos binnen het plangebied (die Dennenorchis hierboven) ook 

voor de Kleine keverorchis een garantie voor de toekomst. Er is derhalve geen sprake van strijdigheid met de 

zorgplicht. 

 

 

 



De aanleg van een 

Rond wintergroen en Hondsviooltje. 

Enkele groeiplaatsen komen voor langs de rand van de Helmduinweg. Op deze locaties worden geen 

maatregelen genomen. De groeiplaatsen blijven gespaard.

 

Gaspeldoorn. 

Langs de randen van het Snijderspad en op enkele andere loc

Op deze locaties worden geen maatregelen genomen. De groeiplaatsen blijven gespaard.

 

Brede wespenorchis.  

De Brede wespenorchis komt binnen het plangebied voor langs de rand van verharde paden, bij oude bunkers 

en soms in de verharding van oude paden uit de Tweede Wereldoorlog. 

maatregelen genomen. De groeiplaatsen worden gespaard

 

Kaart 7c. Groeiplaatsen Brede wespenorchis (

 

Pluimstaartmos. 

In de bosrand in het uiterste noorden van het plangebied, langs de rand van het schelpenfietspad, komt een 

uitgebreide populatie voor van het kwetsbare Pluimstaartmos (

Op deze locatie worden geen maatregelen genomen. De groeiplaats blijft gespaard. 

 

Levendbarend hagedis. 

De soort komt utsluitend voor in de heidevegetatie van het Zwartduin.

aanleg van de golfbaan. Daarentegen kunnen voor de soort nieuwe leefgebieden ontstaan door de uitbre

van heidevegetaties in de roughs. De aanleg van de baan biedt voor de soort kansen. 

 

Zorgplicht. 

Voor de aanleg van de golfbaan mag uitgegaan worde

aan de zorgplicht. Voor de hier genoemde soorten geldt dat voldoende leefruimte voor de soorten binnen het 

plangebied over moet blijven. Dit heeft voor de aanleg van de golfbaan de volgende gevolgen:

- Voor geen van de aanwezige soorten is sprake van verslechtering van de staat van instandhouding van 

de populatie. De uitvoering van het plan komt niet i

- Voor Wilde gagel en Levendbarende hagedis biedt het plan jui

- Het plaggen van de vallei nabij de Par3

voorkomen. 

- Het verlies van enkele kleine groeiplaatsen van Kleine keverorchis wordt gecompenseerd door 

ontwikkeling van nieuwe groeiplaatsen door middel van verjonging van het naaldbos.
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wintergroen en Hondsviooltje.  

Enkele groeiplaatsen komen voor langs de rand van de Helmduinweg. Op deze locaties worden geen 

maatregelen genomen. De groeiplaatsen blijven gespaard. 

Langs de randen van het Snijderspad en op enkele andere locaties komen groeiplaatsen voor van Gaspeldoorn. 

Op deze locaties worden geen maatregelen genomen. De groeiplaatsen blijven gespaard.

De Brede wespenorchis komt binnen het plangebied voor langs de rand van verharde paden, bij oude bunkers 

en soms in de verharding van oude paden uit de Tweede Wereldoorlog. Er worden op de locaties geen 

maatregelen genomen. De groeiplaatsen worden gespaard. 

Groeiplaatsen Brede wespenorchis (Zumkehr, 2012). 

In de bosrand in het uiterste noorden van het plangebied, langs de rand van het schelpenfietspad, komt een 

uitgebreide populatie voor van het kwetsbare Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus

Op deze locatie worden geen maatregelen genomen. De groeiplaats blijft gespaard.  

De soort komt utsluitend voor in de heidevegetatie van het Zwartduin. De populatie leidt geen schade van d

aanleg van de golfbaan. Daarentegen kunnen voor de soort nieuwe leefgebieden ontstaan door de uitbre

van heidevegetaties in de roughs. De aanleg van de baan biedt voor de soort kansen.  

Voor de aanleg van de golfbaan mag uitgegaan worden van vrijstelling van de WNb indien kan worden voldaan 

aan de zorgplicht. Voor de hier genoemde soorten geldt dat voldoende leefruimte voor de soorten binnen het 

plangebied over moet blijven. Dit heeft voor de aanleg van de golfbaan de volgende gevolgen:

Voor geen van de aanwezige soorten is sprake van verslechtering van de staat van instandhouding van 

oering van het plan komt niet in conflict met het beginsel van 

Voor Wilde gagel en Levendbarende hagedis biedt het plan juist kansen voor uitbreiding.

Het plaggen van de vallei nabij de Par3-baan biedt kansen aan soorten die nu niet in het plangebied 

Het verlies van enkele kleine groeiplaatsen van Kleine keverorchis wordt gecompenseerd door 

roeiplaatsen door middel van verjonging van het naaldbos.

, een voortoets. 

Enkele groeiplaatsen komen voor langs de rand van de Helmduinweg. Op deze locaties worden geen 

aties komen groeiplaatsen voor van Gaspeldoorn. 

Op deze locaties worden geen maatregelen genomen. De groeiplaatsen blijven gespaard. 

De Brede wespenorchis komt binnen het plangebied voor langs de rand van verharde paden, bij oude bunkers 

Er worden op de locaties geen 

 

In de bosrand in het uiterste noorden van het plangebied, langs de rand van het schelpenfietspad, komt een 

iadelphus triquetrus), een rode-lijst soort. 

De populatie leidt geen schade van de 

aanleg van de golfbaan. Daarentegen kunnen voor de soort nieuwe leefgebieden ontstaan door de uitbreiding 

indien kan worden voldaan 

aan de zorgplicht. Voor de hier genoemde soorten geldt dat voldoende leefruimte voor de soorten binnen het 

plangebied over moet blijven. Dit heeft voor de aanleg van de golfbaan de volgende gevolgen: 

Voor geen van de aanwezige soorten is sprake van verslechtering van de staat van instandhouding van 

n conflict met het beginsel van zorgplicht. 

st kansen voor uitbreiding. 

baan biedt kansen aan soorten die nu niet in het plangebied 

Het verlies van enkele kleine groeiplaatsen van Kleine keverorchis wordt gecompenseerd door 

roeiplaatsen door middel van verjonging van het naaldbos. 
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- De groeiplaatsen van overige kwetsbare soorten worden gespaard. 

 

Er is wat betreft de overige soorten geen sprake van strijdigheid met de WNb, de aanvraag van een ontheffing 

is in dit opzicht niet nodig. 

 

10.5. Vogels. 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat binnen het plangebied veel soorten broedvogels voorkomen. De verspreiding 

van de broedvogels binnen het plangebied is echter sterk uiteenlopend. Zo komt een groot aantal broedvogels 

alleen voor in het loofbos ten noorden van de Helmduinweg. Dit is ook het gebied waar kwetsbare soorten 

broeden, zoals Sperwer, Buizerd, Havik, Nachtegaal en Houtsnip. Enkele soorten zijn alleen aangetroffen in het 

open duingebied van Zwartduin, zoals Roodborsttapuit en Tapuit. Het naaldbos is daarentegen uitermate arm 

aan broedvogels. Doorgaans komen er alleen algemene soorten voor, zoals Winterkoning, Vink, Groenling, 

Pimpelmees, Koolmees, Houtduif en Zwarte kraai.  

 

Met betrekking tot de zorgplicht geldt dat binnen het plangebied bij de aanleg van een golfbaan voldoende 

ruimte over moet blijven als broedgebied voor de vogels. Dit leidt tot de volgende overwegingen: 

- Het zeer vogelrijke loofbos ten noorden van de Helmduinweg is voor broedvogels van dermate groot 

belang dat de aanleg van fairways hier tot verlies aan broedgelegenheid zal leiden, waarbij kwetsbare 

soorten uit het gebied zullen verdwijnen. Het is dan ook van belang dat in dit loofbos geen banen 

worden aangelegd, en dat het bos ook niet door extra paden wordt doorsneden. Het Inrichtingsplan 

gaat hier ook van uit. Het bosgedeelte valt buiten het plangebied. Het bos geldt als habitattype 

H2180A – Duinbossen (droog) en is ook vanuit Natura2000 beschermd. 

- Binnen het boscomplex geldt een perceel ten oosten van het Snijderspad, waarbinnen ook 

loofbosgedeelten voorkomen als rijk aan broedvogels. Het is van belang dit bosperceel niet te 

gebruiken voor de aanleg van fairways. Dit perceel is ook buiten het plangebied gehouden. 

- Binnen het soortenarme dennenbos is het mogelijk een golfbaan aan te leggen, mits voldoende 

broedgelegenheid overblijft voor de hier voorkomende algemene broedvogelsoorten. Het gaat hier 

om weinig kwetsbare soorten die zich goed handhaven in gebieden met een sterke antropogene 

invloed. De huidige structuur van het dennenbos is arm, waardoor het bos weinig aantrekkelijk is voor 

broedvogels. Bij het aanleggen van banen ontstaan meer randzones en overgangszones, hetgeen voor 

veel soorten juist aantrekkelijk is. De verwachting is dan ook dat de algemene soorten door de aanleg 

van de golfbaan niet achteruit zullen gaan, maar mogelijk zullen toenemen. Dit is vooral het geval als 

lokaal in de randzones de ontwikkeling van natuurlijk loofbos mogelijk wordt gemaakt. 

- In het open duingebied van Zwartduin broedt onregelmatig de Tapuit. Daarnaast komt ook de 

Roodborsttapuit er tot broeden. De Tapuit geldt ook als een instandhoudingsdoel voor Natura2000. 

Dit gebied maakt echter geen deel uit van het plangebied. Er worden geen maatregelen genomen. 

- Jaarrond beschermde nesten komen alleen voor in het loofbosgebied ten noorden van de 

Helmduinweg. Het gaat dan om nesten van Buizerd, Havik en Sperwer. De nesten zijn echter niet 

aangetroffen binnen het plangebied voor de golfbaan. 

 

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aanleg van een golfbaan binnen het plangebied 

mogelijk is zonder dat te kort wordt gedaan aan het beginsel van zorgplicht. Daarentegen biedt de 

landschappelijke herinrichting van het nu structuurarme naaldbos voor veel soorten juist kansen. 

Het plangebied heeft geen bijzondere betekenis voor trekvogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De aanleg van een duurzame natuurgolfbaan op Terschelling, een voortoets. 

44 

 

Tabel 2: Broedvogels van het plangebied in 2012. Bron SOVON, 2012. 

  aantal paren 

Sperwer 0-1 

Havik 1 

Buizerd 2 

Houtsnip 2 

Houtduif 14 

Turkse tortel 0-1 

Koekoek 1 

Grote bonte specht 2 

Witte kwikstaart 0-1 

Heggenmus 8 

Grasmus 14 

Braamsluiper 2 

Tuinfluiter 2 

Zwartkop 7 

Fitis 21 

Tjiftjaf 8 

Grauwe vliegenvanger 1 

Roodborsttapuit 1 

Tapuit 0-1 

Gekraagde roodstaart 1 

Roodborst  6 

Nachtegaal 2 

Blauwborst 1 

Merel 5 

Zanglijster 1 

Koolmees 10 

Pimpelmees 3 

Boomkruiper 1 

Winterkoning 7 

Vink 9 

Putter 2 

Groenling 2 

Kneu 2 

Gaai 1 

Ekster 3 

Zwarte kraai 4 
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10.6. Soorten van de Provinciale vrijstellingslijst. 

 

Voor deze soorten geldt vrijstelling van de WNb indien de uitvoering van het plan geen verandering 

veroorzaakt in de algemeen goede staat van instandhouding van de soorten in Nederland. Daar dit hier het 

geval is, mag uitgegaan worden van vrijstelling. 

 

Binnen het plangebied komen de volgende soorten voor: Konijn, Haas, Ree, Egel, Bosmuis, Rosse woelmuis, 

Bosspitsmuis en Dwergspitsmuis. 

 

10.7. Zorgvuldig handelen. 

 

Het beginsel van zorgvuldig handelen gaat over het voorkomen van schade aan de aanwezige beschermde 

soorten tijdens de uitvoering van het plan. In het algemeen dient rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van de soorten. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten dienen tijdens de 

werkzaamheden niet te worden beschadigd. Voor broedvogels geldt daarbij dat voorkomen moet worden dat 

ze tijdens het broedproces worden verstoord. Als randvoorwaarde moet dan ook worden opgenomen dat de 

werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan moeten worden uitgevoerd buiten het broedseizoen, derhalve 

in de periode van 15 september tot 15 maart. 

 

10.8. Vergunningverlening. 

 

Hierboven worden aangegeven dat het plan alleen strijdig is met het soortenbeschermingsaspect van de WNb 

betreffende het verloren gaan van enkele groeiplaatsen van de Dennenorchis. In strikte zin dient daarvoor een 

ontheffing te worden aangevraagd bij de Provincie Fryslân. Daarentegen zijn in het Inrichtingsplan voldoende 

maatregelen genomen om de kansen voor de Dennenorchis voor de toekomst te verbeteren (bosverjonging). 

Er is daarom een goede basis aanwezig om deze ontheffing af te geven. Voor het overige is er geen sprake va 

strijdigheid net de WNb betreffende het soortenbeschermingsaspect. 

 

11. Provinciaal beleid 

 

Het Provinciaal beleid, zoals gedefinieerd in het Provinciale Streekplan “Om de Kwaliteit fan de Romte” geeft 

aan dat nieuwe recreatieve voorzieningen mogelijk zijn, mits bij de opstelling van de plannen “natuurinclusief” 

is gewerkt, en de belangen van natuur en landschap als basis dienen voor de opstelling van het plan. Voor 

Terschelling wordt daarbij uitgegaan van een zonering, waarbij het westelijke deel van het eiland geldt als het 

gebied waar de meeste recreatieve druk mogelijk is. Het plangebied ligt op het westelijke deel van het eiland. 

Het is zodanig opgesteld dan inpassing in de natuur en het behoud van waarden van natuur en landschap zo 

veel mogelijk zijn meegenomen. Het hier getoetste plan is dan ook in beginsel niet strijdig met provinciaal 

beleid. Daarbij wordt wel uitgegaan van het standpunt dat de inrichting van een natuurbaan, zoals in het 

rapport verwoord, technisch haalbaar is. 

 

12. Gemeentelijk beleid. 

 

De Gemeente Terschelling heeft voor de natuurgebieden op het eiland een Beheersverordening opgesteld. 

Daarin wordt uitgegaan van het standpunt dat geen medewerking wordt verleend aan plannen binnen de 

natuurgebieden waarvoor toetsing in het kader van de wetgeving verplicht is. Voor het golfbaanplan is toetsing 

echter weldegelijk verplicht. Dit heeft dan ook tot gevolg dat het plan strijdig is met de Beheersverordening. De 

uitvoering van het plan is dan ook alleen mogelijk als voor het plan een apart Bestemmingsplan wordt 

ontwikkeld. Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2019 in werking. Daarin is de 

Beheersverordening als beleidsinstrument niet meer aanwezig. Het is dan ook te verwachten dat na 2019 

alsnog een regulier Bestemmingsplan voor de natuurgebieden moet worden opgesteld. Indien de 

gemeenteraad daarmee instemt is het uiteraard mogelijk voor 2019 te werken aan de ontwikkeling van een 

Bestemmingsplan. 
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13. Aanvullend. 

 

Sportveld. 

Het voormalige sportveld aan het eind van de Sportlaan van West-Terschelling is in het plan door de Golf Club 

Terschelling aangegeven als het begin- of vertrekpunt van de golfbaan. Van daaruit vertrekken de golfers 

lopend naar de banen in het gebied. Het sportveld heeft daarbij de functie van oefengebied voor beginnende 

golfers (Par3-baan). In dit gebied wordt ook ruimte gecreëerd voor het parkeren van auto’s en fietsen. Tevens 

blijft er een trapveldje voor de jeugd aanwezig. 

 

Hierboven is aangegeven dat het sportveld geen deel uitmaakt van Natura2000-gebied Duinen  Terschelling, 

maar er op enige afstand van ligt. De hier beschreven plannen zijn dan ook niet strijdig met Natura2000. 

 

Het sportveld maakt deel uit van de bebouwde kom van West-Terschelling en is dus geen EHS-gebied. De 

plannen voor dit veld zijn dan ook niet strijdig met de EHS. 

 

Uit onderzoek ten behoeve van het Bestemmingsplan West-Terschelling is gebleken dat op het sportveld geen 

beschermde soorten van de Flora- en faunawet voorkomen. 

 

De conclusie is dan ook dat de plannen voor het sportveld mogelijk zijn binnen de hier genoemde wetgeving. 

 

Bijdrage aan de bestrijding van verdroging van het duingebied. 

Het duingebied van Terschelling geldt als een gebied waarin sprake is van verdroging ten opzichte van de 

natuurlijke grondwaterstand. Deze verdroging wordt ten dele veroorzaakt doordat de in de duinen aangeplante 

en inmiddels volgroeide bomen veel water verdampen. Het Waterhuishoudingsplan Fryslân pleit voor 

maatregelen om verdroging tegen te gaan. Het hier gepresenteerde plan gaat uit van de kap van naaldbos ten 

behoeve van de aanleg van een golfbaan. Door het kappen van de bomen wordt de verdamping verminderd. 

Het plan levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de bestrijding van de verdroging. 

 

Duurzaamheid. 

De Golf Club Terschelling heeft aangegeven te streven naar een natuurgolfbaan met een duurzaam karakter. 

Daarmee wil de Golf Club aan haken bij het ambitiemanifest dat door de gezamenlijke Waddeneilanden is 

ondertekend, en waarin wordt gestreefd de eilanden in 2020 energieneutraal te krijgen. 

Duurzaamheidsmaatregelen maken geen deel uit van een beoordeling van het plan op ecologische gronden, 

behalve daar waar het maatregelen betreft die direct aan het ecosysteem gerelateerd zijn. Daarbij speelt met 

name de beregeningsproblematiek een rol. Het plan gaat ervan uit dat de vegetatie van de fairways een 

natuurlijke vegetatie is die aangepast is aan de droge duinen. Als zodanig is het niet nodig deze vegetatie te 

beregenen. Hoewel dit tot consequentie heeft dat de vegetatie in droge zomers een verdord uiterlijk krijgen 

hoeft dit de bespeelbaarheid ervan niet te belemmeren. Er wordt naar gestreefd de fairways niet te beregenen 

De noodzaak te beschikken over voldoende water is dan aanmerkelijk minder groot, en het is niet nodig dit uit 

het grondwater te onttrekken. Daarentegen is het wenselijk de kleine oppervlakten van de tees en de greens 

wel te beregenen. Deze kleine terreindelen kunnen groen blijven bij een geringe beregening. Regenwater kan 

ter plaatse van de tees en de greens worden opgevangen in kleine bassins en door middel van een waterpomp 

worden gebruikt voor beregening waarna het water opnieuw in de bassins wordt opgevangen. Op deze wijze is 

het niet nodig grondwater te gebruiken. 

Voor de waterpompen is het nodig te beschikken over elektriciteit. Aangegeven is echter al dat wordt 

voorkomen dat binnen het gebied een uitgebreid elektriciteitsnet moet worden aangelegd. Dit is mogelijk 

indien de pompen worden voorzien van een zonnepaneel dat de benodigde elektriciteit opwekt. Om nodeloos 

verkeer door het gebied ten behoeve van de bediening van de pompen te voorkomen kunnen deze van 

afstand, buiten de baan, worden aangestuurd. 

 

Beheer- en Monitoringplan. 

Het Inrichtingenplan beschrijft de aanleg van de golfbaan waarbij op tal van plaatsen natuurwinst te behalen 

valt. Het is echter van belang door middel van gericht beheer die natuurwaarden ook voor de toekomst veilig 

te stellen. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer aangegeven garant te willen staan voor het natuurbeheer van het 

niet bespeelde deel van het plangebied, inclusief de roughs. De Golf Club Terschelling zal zelf garant staan voor 

het beheer van het bespeelbare deel (fairways, tees, greens). Voor een goed beheer is het echter wenselijk dat 

er een Beheerplan wordt opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de natuurlijke waarden voor de toekomst 
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behouden kunnen blijven. Daarnaast is het wenselijk een Monitoringplan op te stellen, zodat aan de hand van 

monitoring ontwikkelingen in de natuur tijdig worden gesignaleerd, en via het beheer gerichte sturing mogelijk 

is. 
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Bijlagen 

 
Bijlage 1. 

 

 
 
Kaart 8. Cumulatieve kaart, waarop alle te beschermen aspecten zijn aangegeven. 

 

Gekleurde vlakken: terreinen met habitattypen. 

Grijs: H2120 – Witte duinen 

Geel: H2130B – Grijze duinen (kalkarm) 

Groen: H2140B – Duinen met Kraaiheide (droog) 

Rood: H2150 – Duinen met Struikhei 

Donkerrood: H2180 – Duinbossen (A = droog, B = Vochtig) 

T = broedgebied Tapuit 

G = groeiplaats Wilde gagel 

B = Belangrijk broedgebied vogels 

Binnen blauwe lijn: belangrijke groeiplaatsen Dennenorchis en Kleine keverorchis. 

Oranje lijn: grens Natura2000-gebied Duinen Terschelling. 

Gele lijn: grens Ecologische Hoofdstructuur. 
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Bijlage 2. 

 

Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. 

 

De nesten van de volgende vogelsoorten zijn het hele jaar beschermd: 

Boomvalk 

Buizerd 

Gierzwaluw 

Grote gele kwikstaart 

Havik 

Huismus 

Kerkuil 

Oehoe 

Ooievaar 

Ransuil 

Roek 

Slechtvalk 

Sperwer 

Steenuil 

Wespendief 

Zwarte wouw. 
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