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1 Inleiding 

1.1 Ligging en beschrijving plangebied 

:.:;;, . .... ~ 
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Kaart 1 Ligging van het p/angebied "Circuit de Peel" onderverdee/d in de dee/gebieden A en B 
en een aanta/ toponiemen, De gewenste verp/aatsing van het circuit is aangeduid met 
een pij/, Bron: ANWB / TON 
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Voorgenomen is om het huidige Circuit de Peel te verplaatsen naar 
landbouwgronden gelegen ten oosten van Luchtmachtbasis de Peel, ten 
noorden van de bossen van de Meerselsche Peel, ten westen van de N277 en 
aan de zuidzijde van de Bakelse Dijk. De huidige locatie is gelegen ten 
noorden van de Bakelse Dijk. Het onderzochte gebied ligt in de 
kilometerhokken 188:391, 189:391, 188:392, 189:392, 188:393 en 189:393 
(x:y). Aan de noordzijde en aan de westzijde van de toekomstige locatie, op 
de grens met Luchtmachtbasis de Peel, bevindt zich een forse sloot. 

Het plangebied is in het rapport als voigt opgedeeld: 
• Deelgebied A bevindt zich tussen de startbaan van Luchtmachtbasis 

de Peel, de provinciale weg N277, de Bakelse Dijk en het bosgebied 
Kemkensberg west. Deelgebied A bestaat uit akkers en grasland. De 
locatie is 14,7 hectare groot. Het circuit zal daarvan 7,7 hectare 
beslaan. 

• Deelgebied B is het huidige circuit (5,65 hectare), dat wordt gebruikt 
voor auto- en motors port. 

Naast het plangebied is ook de omgeving onderzocht op aanwezige flora- en 
faunawaarden om eventuele uitstralende effecten te kunnen bepalen. V~~r de 
situering van Circuit de Peel zijn diverse varianten in beeld geweest. Hoewel 
tijdens de start van het onderzoek niets bekend was over geluidscontouren en 
omgevingsgeluid is een "gevoelsmatige" begrenzing aangehouden van het 
onderzoeksgebied waarop de ingreep eventueel een uitstralend effect zou 
kunnen hebben. Het ondezoeksgebied omvat danook 6 kilometerhokken 
waarbij de nadruk van het onderzoek ligt op de bosgebieden Vliegveldbos en 
Kemkensberg west ten westen van de Peelweg. Oit gebied bestaat uit naald
en gemengde boss en met enkele kleine heideterreintjes. Het zuidelijke deel 
van Kemkensberg west behoort tot de Meerselsche Peel. Het bos bestaat uit 
onder andere Grove den, Oostenrijkse den, Fijnspar, Japanse Lariks, 
Zomereik, Ruwe berk en Amerikaanse eik. De bosopstanden in het 
Vliegveldbos en Kemkesberg west varieren in leeftijd van 18 tot 72 jaar. 
Opstanden in de hogere leeftijdklasse zijn daarbij goed vertegenwoordigd. De 
ondergroei bestaat veelal uit Bochtige smele, Struikheide en op de vochtige 
delen ook Pijpenstrootje. De in het bos Kemkensberg west gelegen 
heiderestanten zijn deels verbost en vergrast, doch op de locaties "Heide met 
ven" en "Heide circuit" (kaart 1) wordt de heide beheerd door plaggen. Ook 
langs de paden bevinden zich plaatselijk heideplanten en dan met name langs 
de bredere paden. Luchtmachtbasis de Peel is niet meegenomen in het 
veldonderzoek, omdat geen toestemming voor de betreding van dit terrein is 
verkregen en geen opdracht is verleend om dit gebied te onderzoeken. Voor 
dit gebied is via de beschikbare literatuur informatie vergaard. 

1.2 Aanleiding tot het onderzoek 

Gemeente Venray is voornemens om Circuit de Peel van deelgebied A naar 
deelgebied B te verplaatsen. De uitvoering zal plaatsvinden na de afronding 
van de MER en wijziging van het vigerend bestemmingsplan. In deze MER 
zijn acht varianten uitgewerkt binnen de deelgebieden A en B. Voor de 
verplaatsing is een bestemmingsplanwijziging voorzien, waarbij deelgebied A 
de bestemming "natuur" krijgt en deelgebied B gedeeltelijk de bestemming 

Groen-planning Maastricht bv 5 
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"circuitterrein" en gedeeltelijk "agrarisch gebied". Gepland is aan te vangen 
met de verplaatsing eind 2007 / begin 2008, afhankelijk van de vaststelling 
van het bestemmingsplan en de uitkomsten van de MER. 

De wet- en regelgeving ten aanzien van flora en fauna vereist dat voorafgaand 
aan ingrepen zoals die zijn voorgenomen, een vakkundig flora- en 
faunaonderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader 
van een mer-procedure. Het onderhavige flora- en faunaonderzoek richt zich 
op de aanwezigheid van natuurwaarden en het in beeld brengen van effecten 
van de initiatieven op gebieden met een zekere mate van 
natuurbeschermingsstatus. Oit rapport is het resultaat van dit onderzoek. 

Foto 1 Diepe S/oot op de grens van deelgebied A (rechts) en deelgebied B (links) langs de 
Bakelse Dijk en de beplanting van Circuit de Peel. 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in: 
a. de aanwezige natuurwaarden; 
b. de effecten van de voorgenomen werkzaamheden die op deze 

natuurwaarden optreden en te toetsen op acht MER-varianten; 
c. de situering van gebieden met natuurbeschermingsstatus in de 

omgeving; 
d. de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op deze gebieden, 

waarbij met name wordt aangegeven de oppervlakte die hinder kan 
ondervinden bij elk van de vier MER-varianten (NA, NAhis, Va1 en 
Va6). 

1.4 Verantwoordelijke partijen 

Groen-planning Maastricht bv zet in opdracht van Maessen bv haar expertise 
in op het gebied van landschap, flora en fauna ten behoeve van een 

Groen-planning Maastricht bv 6 
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verantwoorde uitvoering van de voorgenomen verplaatsing van Circuit de 
Peel. De initiatiefnemer van dit project zal hiermee voldoen aan de zorgplicht 
uit de Flora- en faunawet (artikel 2, lid 1 en 2, bijlage 1). Dit houdt in dat met 
de aanwezige flora en fauna op verantwoorde wijze wordt omgegaan en dat 
verontrusting en het doden van dieren wordt voorkomen. 

Foto 2 Bietenakker ge/egen in dee/gebied B, waar naarioe Circuit de Peel wordt verplaatst 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komen de resultaten van het onderzoek aan de orde en wordt 
ingegaan op de verspreiding van flora en fauna en de beschermingsstatus van 
natuurterreinen ter plaatse van het plangebied en in de omgeving daarvan. De 
effecten van het initiatief op de actuele natuurwaarden worden in hoofdstuk 3 
beschreven en getoetst aan de acht MER-varianten. Op basis hiervan wordt in 
hoofdstuk 4 een vergelijking van de effecten gemaakt en worden adviezen 
geformuleerd. In hoofdstuk 5 worden effecten op de natuurterreinen ter 
plaatse van het plangebied. Hoofdstuk 6 bevat de literatuuropgave. 

De onderzoeksmethode van het f1ora- en faunaonderzoek is opgenomen in 
bijlage 2. In bijlage 3 wordt de ecologie van de in hoofdstuk 2 beschreven 
planten en diersoorten toegelicht. In bijlage 4 is in tabelvorm een overzicht 
opgenomen van aile waargenomen planten en diersoorten. Bijlage 5 bevat de 
bevindingen van een extern onderzoek uitgevoerd door bureau Census 
Nature. 

Groen-planning Maastricht bv 7 
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2 Onderzoeksmethode en -resultaten 

2.1 Onderzoeksmethode 

De onder de Flora- en faunawet beschermde soorten kennen een 
uiteenlopend beschermingsregime en zijn daartoe als voigt ingedeeld 
(toelichting zie bijlage 1.1): 

1. Algemene soorten (tabel 1): er geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 
ingrepen. 

2. Overige soorten (tabel 2): bij de ontheffingaanvraag geldt een liehte 
toets. 

3. Strikt besehermde soorten (tabel 3): bij de ontheffingaanvraag geldt 
een uitgebreide toets. 

4. Vi/en (m.u.v. bodembroeders), speehten en roofvoge/s (m.u.v. 
bodembroeders) zijn het hele jaar door besehermd, bij de 
ontheffingaanvraag geldt een uitgebreide toets. 

5. Overige voge/s zijn aileen tijdens het broedseizoen besehermd, bij 
ontheffingaanvraag geldt dan een uitgebreide toets. 

De nadruk van het onderzoek ligt op de soorten die beschermd zijn volgens 
de punten 2 tot en met 5, waarbij voor punt 5 wordt opgemerkt dat hier de 
nadruk ligt op soorten van de Rode lijst. In de jaren 2004, 2005 en 2007 zijn 
door ecologen van Groen-planning in totaal 10 veldbezoeken aan het 
plangebied gebracht. In tabel 1 zijn de data van de inventarisaties en de 
seizoensgebonden soortgroepen waarop de inventarisatie gericht was 
weergegeven. Tevens zijn in de tabel geinventariseerde locaties opgenomen. 
Door wijzigingen in de onderzoeksopdracht zijn de gebiedsbegrenzingen 
gedurende het onderzoek ge'lJijzigd. 

Datum Soortgroep locatle 
17-03-2004 Broedvogels en zoogdieren Deelgebied A en B en Vliegveldbos 
13-04-2004 Broedvogels Deelgebied A en B en Vliegveldbos 
18-05-2004 Broedvogels en bemonstering Deelgebied A en B en Vliegveldbos en heide 

m.b.v . schepnet watergangen met ven 
06-07-2004 Vleermuizen en nachtvogels Deelgebied A en B en Vliegveldbos 
18-08-2004 Sprinkhanen Deelgebied A en B en Vliegveldbos 
23-08-2004 Aile soortgroepen Deelgebied A en B en Kemkesberg west 

(aileen gedeelte tussen Peelweg en 
deelgebied A) 

12-07-2005 Heideblauwtje en sprinkhanen Deelgebled B en heideterrein 
18-08-2005 Sprinkhanen Deelaebied B en heideterrein 
12-03-2007 Roofvogels en Heikikker Deelgebied A en B en Kemkesberg west 
27-04-2007 Broedvogels Deelgebied A en B en Kemkesberg west 

Tabel1 Overzicht van de inventarisaties, waarbij in de kolom "soortgroep" de soortgroepen 
zijn opgenomen waarop het veldbezoek zich op dat moment met name zich richtte. 

Broedvogels zijn ge'lnventariseerd conform de methode weergegeven in de 
Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Van Dijk, 2004), waarbij de 
methodiek BMP-A (aile soorten) is gehanteerd. Vleermuizen zijn 
ge'inventariseerd tijdens de avondschemering met behulp van onder andere 
een batdetector. Herpetofauna, vissen en insecten zijn ge'inventariseerd 
tijdens aile veldbezoeken met zonnig en warm weer vanwege de 
uiteenlopende vliegtijden. V~~r de inventarisatie van amfibieen en vissen 
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werden de aanwezige waterpartijen met een schepnet bemonsterd. Vanwege 
de verschillen in groei- en bloeitijd zijn planten tijdens aile bezoeken 
ge'jnventariseerd. 

Bij het onderzoek worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 
1. In de onderzoeksperiode is van verschillende varianten sprake 

geweest voor de uitvoering van het initiatief. Hierdoor wijzigde de 
begrenzing van het omliggend onderzoeksgebied. 

2. Het onderzoeksgebied komt niet geheel overeen met de 
geluidscontourkaarten. Dat komt doordat de geluidscontouren pas in 
een zeer laat stadium van het flora- en faunaonderzoek beschikbaar 
waren. Slechts tegen het eind van het onderzoek ontstond 
duidelijkheid over de begrenzing van het buiten deelgebied A en B 
gelegen gebied. 

3. In 2006 werd geen opdracht gegeven voor onderzoek. In dat jaar is 
niet ge·jnventariseerd. 

4. In 2007 dient de MER gereed te zijn in de maand juni. Dat betekent dat 
de soorten die te inventariseren zijn in de maanden juni, juli en 
augustus in 2007 niet zijn onderzocht binnen de grenzen van de 
geluidscontouren. Deze zijn wei in 2004 en 2005 onderzocht., maar 
aileen in die gebieden waarvan op dat moment de 
gebiedsbegrenzingen bekend waren. Het onderzoeksgebied was 
destijds kleiner begrensd dan in 2007. 

5. Er is geen opdracht gegeven om Vliegveld de Peel te inventariseren of 
in contact te treden met de eigenaar voor het leveren van gegevens. 

6. Middels literatuuronderzoek zijn bovenstaande leemtes voor zover 
mogelijk opgevangen, te weten: 

• Provincie Limburg (www.limburg.nl). Gedetailleerde 
verspreidingsgegevens van flora en fauna uit 2004. Ook de niet 
openbare gegevens van roofvogels zijn opgevraagd. 

• Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL, opgevraagd 
mei 2007). Gegevens van flora en fauna uit de periode tot 2007 
van de kilometerhokken 188:391, 189:391, 188:392, 189:392, 
188:393 en 189:393. 

• Betekenis van de beoogde, nieuwe locatie van het circuit "de 
Pee/" te Venray voor Das en Steenmarter (Stichting Census, 
2006). Stichting Census heeft het gebruik van het plangebied 
door Das en Steenmarter onderzocht. 

• Diverse verspreidingsatlassen en atlassen van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Er is gebruik 
gemaakt van Werkatlas zoogdieren in Limburg (Huizenga et 
aI., 2005), Avifauna van Limburg (Hustings et al 2006), 
Verspreiding en ecologie van amfibieen en reptielen in Limburg 
(Van der Coelen, 1992), Vissen in Limburgse beken 
(Crombaghs et aI., 2000), Dagvlinders in Limburg (Akkermans 
et aI., 1999), Werkatlas Libellen in Limburg (Hermans et aI., 
2004) en Website Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: 
Sprinkhanen en krekels in Limburg 

• Website Waarneming,nl. Recente waarnemingen van aile flora 
en fauna. De waarnemingen zijn ingevoerd door gebruikers, die 
zich op individuele basis en/of als lid van natuurwerkgroepen 
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bezig houden met het registreren van de waarneming van 
algemene en meer bijzondere soorten. 

Hoewel uit bovenstaande blijkt dat er een aantal leemtes zijn in kennis, is het 
onderzoek volledig genoeg om te bepalen welke variant optimaal is voor de 
natuurwaarden in het kader van de MER. Nadat een keuze voor een variant is 
gemaakt, dient het onderzoek te worden vervolledigd ten behoeve van: 

• de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet; 

• de vaststelling van het bestemmingsplan; 
• het opstellen en vaststellen van de compensatieovereenkomst en 

compensatieplan. 

Aanvullende inventarisaties dienen zich in dat kader te richten op het 
verkrijgen van aanvullende informatie over soorten die zijn beschermd binnen 
tabel 2 en 3, bijvoorbeeld broedvogels, Heikikker en Heideblauwtje. 

2.2 Bespreking resultaten 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de soortgroepen broedvogels, 
zoogdieren, herpetofauna en vissen, overige fauna en planten. Soorten die 
nader zijn toegelicht in dit hoofdstuk en in bijlage 2 zijn aile uilen, spechten, 
roofvogels, vogels beschermd binnen bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn, 
vogels van de Rode lijst en planten en dieren beschermd binnen tabel 2 of 3 
van de Flora- en faunawet. 

Per soort wordt voor zover mogelijk besproken: 
• de beschermingstatus c.q. status op de Rode lijst; 
• het biotoop van de soort in het plangebied en in bepaalde gevallen het 

aangrenzende gebied; 
• het aantal territoria of aantal individuen; 
• de wijze waarop gegevens zijn verkregen, uit veldonderzoek of 

literatuur. Ais het laatste het geval is, dan wordt de literatuurbron 
vermeld; 

• de functie van het plangebied voor de soort. Bijvoorbeeld: heeft de 
soort een vaste verblijfplaats (nest, hoi, burcht, paaiplaats e.d.) in het 
plangebied, maakt het deel uit van een migratieroute, is het een 
verbindende schakel tussen populaties, foerageert de soort er frequent 
of zelden; 

• aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen buiten het plangebied. Oit is 
met name van belang voor soorten met een groot territorium, zoals 
roofvogels en de Oas; 

• indien mogelijk. het aandeel van de populatie in het plangebied ten 
opzichte van de lokale populatie. De lokale populatie zijn de territoria I 
groeiplaatsen in de rest van het kilometerhok waarin het plangebied 
zich bevindt en de hieraan grenzende kilometerhokken. 

Van de broedvogels en planten is aan de hand van de vlakdekkende kartering 
van de provincie Limburg, zoals is weergegeven op de Limburg.nl, en de 
Avifauna van Limburg (Hustings et al 2006) het aandeel van de populatie in 
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het plangebied in de lokale populatie bepaald om zodoende de aard van het 
effect van de ingreep te bepalen. 

De lokale populatie is in dit onderzoek gedefinieerd als aile territoria in de vier 
kilometerhokken waarin deelgebieden A en B zich bevinden en de acht 
aangrenzende kilometerhokken (het totaal van 12 kilometerhokken). 

2.3 8roedvogels 

2.3.1 Boomleeuwerik 
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Kaart 2 Territoria van Boomleeuwerik (roze) en Bosuil (zwart) , 

De Boomleeuwerik is een plaatselijk in Nederland algemene broedvogel van 
bosranden welke binnen de Europese Vogelrichtlijn in bijlage 1 beschermd is. 
De Boomleeuwerik is in 2004 met een paar aan de bosrand van deelgebied A 
en met twee paar aan de bosrand in de directe omgeving van deelgebied B 
(ww.limburg.nl) territoriumindicerend waargenomen. Op Luchtmachtbasis de 
Peel werd eveneens een Boomleeuwerik waargenomen (www.limburg.nl). Het 
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paar langs de bosrand langs deelgebied B werd in 2007 iets dieper in het bos 
waargenomen. In de aangrenzende kilometerhokken komt de soort met 11 
paar voor (www.limburg .nl); de lokale populatie bestaat uit 15 paar. 

Foto 3 Boomleeuwerik links en Bosuil rechts, bran foto's: www.ivnvechtplassen.nl 

2.3.2 Bosuil 
De Bosuil is in Nederland een vrij algemene standvogel van bossen met oude 
bomen met holtes waar de soort in broedt. Deze holtes alsmede het 
leefgebied van de soort zijn binnen de Flora- en faunawet het gehele jaar door 
beschermd. De Bosuil is in 2004 met een paar ten noorden van deelgebied B 
broedindicerend waargenomen door de provincie Limburg en Groen-planning. 
Ter plaatse van de aanwezige bospercelen waar zich een bomenlaan bevindt 
zijn jongen gehoord. De exacte broedlocatie is niet bekend, doch de soort 
broedt waarschijnlijk in een van de aanwezige Beuken waar een oude holte 
van een Zwarte specht in gebruik is als nestholte. Aannemelijk is (dit is 
overigens niet als zodanig waargenomen) dat de soort van hier uit gebruik 
meekt van onder meer dee!gebicd A en B om te f06iagei6n op met naln€: 
muizen, maar ook grote insecten, jonge Hazen, jonge Konijnen en 
vleermuizen. In de aangrenzende kilometerhokken komt de soort voor ten 
oosten van de Peelweg (www.limburg.nl) en op Luchtmachtbasis de Peel 
(www.waarneming.nl); de lokale populatie bestaat uit 3 paar. 

Foto 4 Buizerd links en Groene specht rechts, bran Z' foto: www.wikipedia.org. 
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2.3.3 Buizerd 

De Buizerd is in Nederland een algemene broedvogel van bosranden, boss en 
en bomenrijen. Het leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn 
binnen de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. De Buizerd 
broedt met drie paren in de bossen rondom beide deelgebieden, waarvan op 
figuur 2 de nestlocaties uit 2004 zijn weergegeven (Provincie Limburg, 2007). 
Vanuit het bosgebied maakt de soort gebruik van onder meer deelgebied A en 
B om te foerageren op muizen, grote insecten, jonge Hazen, Konijnen en 
andere aas. In de aangrenzende kilometerhokken komt de soort met 5 paar 
voor (Hustings et ai, 2006); de lokale populatie bestaat uit 8 paar. 
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Kaart 3 Nesten van Buizerd (b/auw) en territoria Groene specht (groen) . 

2.3.4 Groene specht 
De Groene specht is in Nederland een in aantal achteruitgaande broedvogel 
van bossen, hoogstamboomgaarden en parken. Vanwege de achteruitgang is 
de soort opgenomen op de Nederlandse Rode lijst met de status "kwetsbaar". 
Het leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn binnen de Flora
en faunawet het gehele jaar door beschermd. De Groene specht is met een 
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paar ten oosten van deelgebied A en met een paar ten oosten van deelgebied 
B territoriumindicerend waargenomen door Groenplanning en provincie 
Limburg. In 2007 is de soort niet waargenomen. In de aangrenzende 
kilometerhokken komt de soort met 2 paar voor (www.limburg.nl); de lokale 
populatie bestaat uit 4 paar. 

2.3.5 Grote bonte specht 
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Kaart 4 Grote bonte specht (rood) en Grutto (oranje). 
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De Grote bonte specht is in Nederland een algemene standvogel van bossen 
en parken. Het leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn binnen 
de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. De soort is in de 
periode 2004-2007 in de bossen grenzend aan het plangebied met 17 paar 
waargenomen (www.limburg.nl en Groenplanning). Op de locatie van de 
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ingreep is de soort niet waargenomen. Aangenomen wordt dat de soort geen 
gebruik maakt van het plangebied, onder meer omdat de bomen op het 
bestaande circuit van deelgebied B te jong zijn. De omvang van de lokale 
populatie is gezien het algemene voorkomen van de soort niet bepaald. 

Foto 5 Grote bonte specht links en Grutto rechts, bron 1e foto: www.ivnvechtplassen.nl 

2.3.6 Grutto 
De Grutto is in Nederland een in aantal achteruitgaande broedvogel. 
Ongeveer 90% van de West-Europese populatie alsmede de helft van de 
wereldpopulatie broedt in ons land. Vanwege de wereldwijde achteruitgang is 
de soort geplaatst op de mondiale Rode lijst met de status "bedreigd". Het 
leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn binnen de Flora- en 
faunawet tijdens het broedseizoen beschermd. De Grutto broedt met vier 
paren in het Limburgse deel van Luchtmachtbasis de Peel, waarvan drie 
paren in het kilometerhok waarin deelgebied A zich bevindt (www.lmburg.nl). 
Dit is de gehele lokale populatie, welke 4,4% van de Limburgse populatie 
omvat op grond van de 110 paren welke in de Avifauna van Limburg voor de 
provincie worden genoemd (Hustings et aI., 2006). 

Foto 6 Havik links en Kleine bonte specht rechts, bron foto's: www.ivnvechtplassen.nl. 
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2.3.7 Havik 
De Havik is in Nederland een standvogel van bossen. Het leefgebied en de 
bezette nestlocaties van de soort zijn binnen de Flora- en faunawet het gehele 
jaar door beschermd. Uit gegevens van de Provincie Limburg blijkt dat ten 
zuiden van deelgebied A een nest aanwezig is. Door Groenplanning is 
geconstateerd dat de soort ook in 2007 aanwezig is. Vanaf de broedlocatie 
onderneemt de soort jachtvluchten naar met name het bosgebied rondom de 
nestlocatie om te jagen op diverse vogelsoorten en diverse middelgrote 
zoogdieren als Konijn en Eekhoorn. In de aangrenzende kilometerhokken 
komt de soort met een paar voor (Hustings et aI., 2006); de lokale populatie 
bestaat uit twee paar. 
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Kaart 5 Havik nest (bruin) en Kleine bonte specht territorium (grijsb/auw) . 

2.3.8 Kleine bonte specht 
De Kleine bonte specht is in Nederland een standvogel van bossen met 
zwakke bomen, waarin de soort een nest kan hakken. Het leefgebied en de 
bezette nestlocaties van de Kleine bonte specht zijn binnen de Flora- en 
faunawet het gehele jaar door beschermd. De soort is met een paar ten 
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zuidoosten van het plangebied territoriumindicerend waargenomen 
(www.limburg .nl). De soort is typisch voor bossen en maakt geen gebruik van 
deelgebied A. Ter plaatse van deelgebied B zijn de bomen te jong om te 
dienen als potentiele nestlocatie. Daarom is de soort hier niet aangetroffen 
tijdens de inventarisaties. De lokale populatie is drie paar (Hustings et al 
2006); de soort lijkt vrij zeldzaam te zijn in de bossen van de Kemkesberg en 
omgeving. 

2.3.9 Nachtzwaluw 
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Kaart 6 Sperwer nest (lichtblauw), Nachtzwaluw territoria (paars) 

De Nachtzwaluw is een plaatselijk in Nederland vrij algemene broedvogel van 
bosranden grenzend aan zandpaden, droge zandige heide, kapvlaktes en 
stuifzanden welke binnen de Europese Vogelrichtlijn in bijlage 1 beschermd is. 
Vanwege de achteruitgang is de soort opgenomen op de Nederlandse Rode 
lijst met de status van "kwetsbaar". De Nachtzwaluw is met vier paar ten 
noordwesten van deelgebied B territoriumindicerend waargenomen 
(www.limburg.nl). Het biotoop bestaat hier uit gemengd bos met brede open 
zandige bospaden. Deze vier paar horen tot de lokale populatie van negen 

Groen·planning Maastricht bv 17 



2843 

paren van Luchtmachtbasis de Peel en het bosgebied het Vliegveldbos 
(www.limburg.nl). 

Foto 7 Sperwer links, bron foto www.ivnvechtplassen.nl en Nachtzwaluw rechts, bron foto 
http://k53.pbase.coml04/11/619511/1/642433B4. qfOSb TxV.Nachtzwaluw1 BOO.jpg 

2.3.10 Sperwer 
De soort is in Nederland een algemene broedvogel van bossen en parken 
waar de soort broedt in bomen en struiken met een dicht blader- of 
naaldendek. Het leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn 
binnen de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. Een mannetje 
van de soort is jagend op Veldleeuweriken, Graspiepers en dergelijke 
waargenomen boven de akkers in deelgebied A. Uit gegevens van de 
provincie Limburg blijkt dat de soort in 2004 een nest had ten zuidoosten van 
deelgebied A. De soort is zeldzaam in de directe omgeving. In het gehele 
bosgebied Vliegveldbos en Kemkesberg west komen in totaal twee paar voor 
(Hustings et ai, 2006). 

2.3.11 Torenvalk 

Foto 8 Torenvalk links en Zwarte specht rechts, bron foto's www.ivnvechtplassen.nl. 

De Torenvalk is in Nederland een algemene standvogel van bomenrijen, 
bosranden en erven, waar de soort in een kraaiennest of Torenvalkenkast een 
nest bouwt. Broedlocaties en het bijbehorende leefgebied van de soort zijn 
binnen de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. De Torenvalk 
is met een paar in de omgeving van het plangebied waargenomen 
(www.limburg.nl). Het meest dichtstbijzijnde paar bevindt zich volgens 
gegevens van provincie Limburg op ca. 500 meter van deelgebied A. Tijdens 
het veldwerk van Groenplanning is een paartje foeragerend waargenomen op 
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de grens van Luchtmachtbasis de Peel de Peel en deelgebied A. Mogelijk 
betreft het een Torenvalk van Luchtmachtbasis de Peel, waar zich een tweede 
paartje bevindt. De lokale populatie bestaat uit 2 paar (Hustings et ai, 2006). 

2.3.12 Zwarte specht 
De Zwarte specht is in Nederland een standvogel van oude bossen waarin 
zwakke forse bomen (vooral 8euk) aanwezig zijn, waarin de soort een nest 
kan hakken. Het leefgebied en de bezette nestlocaties van de soort zijn 
binnen de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. Ook binnen de 
Europese Vogelrichtlijn in bijlage 1 is de soort beschermd. De soort is met een 
paar buiten het plangebied territoriumindicerend waargenomen 
(www.limburg.nl) ter plaatse van de aanwezige bospercelen waar de soort 
mogelijk in €len van de bomen een nest heeft. In de aangrenzende 
kilometerhokken komt de soort met 5 paar voor (Hustings et ai, 2006); de 
lokale populatie bestaat uit 6 paar. 
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Kaarl 7 Torenvalk (bruin) en Zwarle specht (zwarl) . 
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2.3.13 Rode lijstsoorten 
De volgende soorten hebben territoria in of grenzend aan het plangebied: 
Graspieper (gevoelig, 2 paar), Kneu (gevoelig, 1 paar), Matkop (1 paar, 
gevoelig), Veldleeuwerik (6 paar, gevoelig) en Zomertortel (2 paar, 
kwetsbaar). 
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Kaart 8 Verspreiding van Rode lijstsoorten in de zes kilometerhokken, te weten Graspieper 
(roze), Grauwe v/iegenvanger (/ichtblauw), Koekoek (blauw), Veldleeuwerik (rood), 
Kneu (paars), Matkop (geel), Patrijs (bruingeel), Wielewaal(bruin) en Zomertortel 
(groen). Tevens op de luchthaven de aantal/en Veldleeuwerik en Graspieper binnen de 
cirkel. 

Uit de gegevens van provincie Limburg (www.limburg.nl) blijkt dat het deel van 
Luchtmachtbasis de Peel dat in het kilometerhok van deelgebied A ligt een 
rijke weidevogelstand kent. Ter plaatse komen Graspieper (9 paar, gevoelig), 
Veldleeuwerik (17 paar, gevoelig) en Patrijs (1 paar, kwetsbaar) v~~r. De 
bosvogels zijn in de zes kilometerhokken goed vertegenwoordigd met onder 
meer Wielewaal (1 paar, kwetsbaar), Zomertortel (16 paar, kwetsbaar), 
Grauwe vliegenvanger (1 paar, gevoelig), Koekoek (1 paar, kwetsbaar) en 
Matkop (9 paar, gevoelig). 
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2.3.14 Overige broedvogels 
In en aan de rand van deelgebied A komen ter plaatse van de akkers en 
graslanden onder meer de volgende soorten voor (ieder 1 paar): Grasmus 
(slootkant), Zwarte roodstaart (boerderij), Geelgors (bosrand), Wilde eend 
(sloot), Kievit (akker) en Roodborsttapuit (afrastering luchthaven). 
In deelgebied B komen onder meer Geelgors (1 paar), Spreeuw, Grasmus, 
Witte kwikstaart, Heggenmus, Zwarte roodstaart, Merel en Roodborsttapuit (1 
paar) voor. De meeste soorten broeden op de geluidwerende grondwalien. 

In het bosgebied broedt de Gekraagde roodstaart met meerdere paren en 
daarnaast komen soorten als Boompieper, Zwarte mees Kuifmees, 
Boomkruiper, Bonte vliegenvanger, Grote lijster en Goudhaan v~~r . 

2.3.15 Waarde plangebied en omgeving 

Loka/e populatle A B 6 kllometerhokken 
Soort n n n n 
Boomleeuwerik 15 0 0 4 
Bosuil 3 0 0 2 
Buizerd 8 0 0 3 
Graspieper > 11 2 0 9 
Grauwe vlieQenvanger 2 0 0 1 
Groene specht 4 0 0 2 
Grote bonte specht > 17 0 0 17 
Grutto 4 0 0 3 
Havik 2 0 0 1 
Kleine bonte specht 1 0 0 1 
Kneu 5 1 0 0 
Koekoek 3 0 0 1 
Matkop 29 1 0 9 
Nachtzwaluw 9 0 0 4 
Patrijs 1 0 1 0 
Sperwer 2 0 0 1 
Torenvalk 3 0 0 2 
Veldleeuwerik >18 0 1 17 
Wielewaal 2 0 0 1 
Zomertortel 28 1 0 16 
Zwarte specht 6 0 0 1 

Tabel 2 Overzicht aantallen territoria van de jaarrond beschermde vogelsoorten en Rode lijst 
voge/soorten. 

Ter plaatse van deelgebied A zijn de waardes beperkt tot het voorkomen van 
Graspieper (2 paar), Matkop (1 paar), Veldleeuwerik (6 paar) en Zomertortel 
(1 paar). In deelgebied B zijn de belangrijkste waarden Kneu (1 paar) en 
Zomertortel (1 paar). De avifaunistische waarde is met name gelegen in de 
bossen en Luchtmachtbasis de Peel. De aanwezige graslanden op 
Luchtmachtbasis de Peel zijn goede weidevogelgebieden. Het Ministerie van 
Defensie voert een actief en succesvol weidevogelbeheer. De graslanden 
worden laat gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De landbouwgronden 
op het vliegveld zijn verschraald door het afgegraven van de bouwvoor. De 
luchtmachtbasis is volgens Schols & Schepers (1991) een ornithologisch 
kerngebied voor vogelsoorten van open akker- en weidegebieden als Grutto, 
Graspieper en Veldleeuwerik. Dit heeft ertoe geleid dat het vliegveld tot de 
betere weidevogelgebieden van Limburg hoort. 
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Het omliggend bosgebied is volgens Schols & Schepers (1991) een 
ornithologisch kerngebied voor vogelsoorten van bossen, parklandschappen 
en heide, zoals Nachtzwaluw, Wielewaal, Koekoek en Zomertortel. Recente 
broedvogelkarteringen van de provincie Limburg (2004) en het veldonderzoek 
in dit gebied bevestigen dit. Vooral de hoge aantallen van Zomertortel (16 
paar in de zes kilometerhokken) en Nachtzwaluw (9 paar) zijn opvallend; er 
zijn weinig gebieden in Limburg met zulke hoge aantallen van deze soorten. 

2.3.16 Relatie bestaand circuit met de vogelwaarden 
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Kaart 9 Verspreiding van in voorgaande besproken soorten. te weten Boomleeuwerik (roze 
vierkant). Bosuil (donkergrijs). Buizerd (blauw). Graspieper (roze). Grauwe 
vliegenvanger (lichtblauw). Groene specht (donkergroen). Grote bonte specht (rood). 
Grutto (oranje vierkant) Havik (bruine vierkant). Koekoek (blauw). Kleine bonte specht 
(lichtblauwe vierkant). Kneu (paars), Matkop (geel). Nachtzwaluw (rode vierkant), 
Patrijs (bruingeel), Sperwer (blauwe vierkant), Torenvalk (bruine vierkant). 
Veldleeuwerik (rood), Wielewaal(bruin), Zomertortel (lichtgroen) en Zwarte specht 
(zwart). Tevens op de luchthaven de aantal/en Veldleeuwerik en Graspieper binnen de 
cirkel. 
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De verspreiding van aile soorten t.o.v. deelgebieden A en B is weergegeven 
op kaart 9. Vanuit het bestaande circuit ter plaatse van deelgebied B is een 
zeker mate van geluidintensiteit aanwezig. Verwacht zou mogen worden dat 
de dichtheden in soorten en aantallen af zou nemen dichter naar het circuit 
toe. Uit kaart 9 blijkt niet dat deze relatie duidelijk aanwezig is. 

2.4 Zoogdieren 

2.4 .1 Gewone dwergvleermuis 
De soort is in Nederland de algemeenste vleermuissoort en heeft vaste winter
en zomerverblijfplaatsen in met name gebouwen waar de soort gebruik maakt 
van een spouwmuur, een nis, zolders of kelders indien daar een bepaald 
microklimaat aanwezig is (niet te koud en vochtig). De invliegopening wordt 
gemarkeerd met uitwerpselen of urine. Bij langdurige bewoning is dit te 
herkennen aan een langwerpige donkere streep. Het leefgebied en de 
verblijfplaatsen van de soort zijn binnen de Flora- en faunawet beschermd in 
tabel 3, waarin de bescherming het gehele jaar van toepassing is. 

'" 788 

' ....... 

Kaart 10 Gewone dwergvleermuis (gee) en Rosse vleermuis (raze). 

In 2004 is de Gewone dwergvleermuis is langs de bosranden grenzend aan 
deelgebied B met zes individuen en in het bos ten oosten van deelgebied A 
met vier individuen waargenomen. In 2007 zijn er acht individuen 
waargenomen boven de Bakelse Dijk. De soort gebruikt het plangebied als 
voigt: 

• Vanuit gebouwen direct ten oosten van deelgebied A in de omgeving 
trekt de soort het plangebied in. 

• De soort maakt gebruik van de aanwezige bosranden om er te 
foerageren op de hier aanwezige insecten. 
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• De bosrand worden gebruikt als migratieroute. Hierbij wordt de 
beplanting gebruikt als orientatiepunten/bakens, waarop de ultrasone 
geluiden weerkaatsen. 

• De bosrand wordt gebruikt als beschutting tegen de wind. 

De lokale populatie van de soort bestaat uit tenminste 10 individuen. De soort 
is in Nederland algemeen en komt dan ook in een groot deel van de 
kilometerhokken grenzend aan het onderzoeksgebied voor (Huizenga et aI., 
2005). 

2.4.2 Rosse vleermuis 
De soort is in Nederland algemeen en heeft vaste winter- en 
zomerverblijfplaatsen in holle bomen waarvan de invliegopening herkenbaar is 
aan een urine- / uitwerpselenstreep. Vanuit de verblijfplaats worden 
jachtvluchten ondernomen op 5 tot 50 meter hoogte boven water en open 
gebieden, doch soms ook op 250 tot 500 meter hoogte. Ook wordt gejaagd 
langs bosranden en lantaarnpalen. Het leefgebied en de verblijfplaatsen van 
de soort zijn beschermd binnen de Flora- en faunawet in tabel 3 waarin de 
bescherming het gehele jaar van toepassing is. 

De Rosse vleermuis is in deelgebied A met 2 individuen waargenomen boven 
de Bakelse Dijk. De soort is op grote hoogte waargenomen zonder dat een 
duidelijke binding met het deelgebied is geconstateerd. Het vermoeden 
bestaat wei dat de soort hoog boven deelgebied A jaagt; het is een soort van 
open gebieden. 

De soort is in de omgeving opvallend schaars (Huizenga et aI., 2005) met in 
aangrenzende kilometerhokken een beperkte presentie. 

Foto 9 Gewone dwergvleermuis links, bron foto www.synbiosys.alterra.nl. Rosse vleermuis 
rechts, bron foto W. Mansing. 

2.4.3 Das en Steenmarter 
Beide soorten zijn in Nederland vrij algemeen in het oosten en zuiden van het 
land. De Das graaft een burcht in beboste steilranden in de buurt van 
wormenrijke graslanden. Het leefgebied en de verblijfplaatsen van de Das zijn 
beschermd binnen de Flora- en faunawet in tabel 3 waarin de bescherming 
het gehele jaar van toepassing is. De Steenmarter is beschermd in tabel 2. 

Ten oosten van de Peelweg zijn in 2003 prenten van de Das waargenomen 
(Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 2007). Op een afstand van circa 
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900 meter ten oosten van de beoogde locatie ligt een Dassenburcht, die in 
ieder geval in de periode 2003-2007 bewoond was (bran: gemeente Venray). 
Op ruim 1500 meter ten zuiden van het plangebied is een burcht aanwezig 
van de Das. Deze werd in 2007 gevonden (bran: gemeente Venray). Op 
ongeveer 2000 meter ten westen van het plangebied ligt, op het terrein van 
Vliegveld de Peel, een derde Dassenburcht (bron: defensie via Royal 
Haskoning). Naar aanleiding hiervan heeft Stichting Census nader onderzoek 
verricht naar de betekenis van het plangebied voor de Das. Daarbij is ook het 
voorkomen van de Steenmarter onderzocht. Er is gekeken naar bewoning en 
terreingebruik middels een veldbezoek, waarnemingen van derden en 
historische gegevens. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van de soorten 
aangetroffen in zowel deelgebied A als deelgebied B. Beide deelgebieden 
blijken niet te horen tot het leefgebied van de Das en Steenmarter. 

Foto 10 Dassenburcht (links) en Das (rachts), bron foto: www.synbiosys.a/terra.nl)) 

2.4.4 Overige tabel 2- en 3 soorten 
Uit de gegevens van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg zijn 
waarnemingen bekend van de volgende soorten: 
• Eekhoorn, kilometerhokwaarnemingen uit 1990 en 2004 zander details. 

Aangenomen wordt dat deze voorkomt in de bossen rondom beide 
deelgebieden. De soort maakt geen gebruik van deelgebied A vanwege 
het in gebruik zijnde als landbouwgebied en in deelgebied B is de soort 
voor zover bekend niet waargenomen. 

• Laatvlieger: Deze is in 1991 en 1992 verspreid in en random beide 
deelgebieden waargenomen. Aangenomen wordt dat de soort nag altijd 
gebruik maakt van de deelgebieden en omgeving. 

• Ruige dwergvleermuis: In 2006 is de soort waargenomen ten zuiden van 
het bosgebied Kemkesberg west en in 1992 op ruim 500 meter ten 
noordwesten van deelgebied A. Uit de deelgebieden zijn geen 
waarnemingen bekend. 

• Grootoorvleermuis: Winterslaapplaats in bunker ten westen deelgebied B 
in 2006. Of de soort oak zomers gebruik maakt van de deelgebieden is 
niet bekend. 

• Baardvleermuis: Waarneming in 1991 boven het heideven ten zuiden van 
deelgebied A. Of de soort nag altijd voor komt op deze locatie is niet 
bekend. 

• Watervleermuis: Uit 1991 zijn 3 kilometerhokwaarnemingen ten zuiden 
van deelgebied A bekend. Ter plaatse van de deelgebieden A en B komt 
de soort niet voor; tijdens de vleermuisinventarisatie had deze soort toen 
waargenomen kunnen worden boven de aanwezige sloat. 
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Soort A B 6 kllometemokken La .• tste waarnemlng 
Das 0 0 Burcht 900 meter ten oosten 2007 

deelgebied A 
Baardvleermuis 0 0 x 1991 
Eekhoorn 0 0 x 2004 
Gewone dwergvleermuis 0 0 10 2006 
Grootoorvleermuis 0 0 Winterverblijfplaats bunker 2006 
Laatvlieger 0 0 x 1992 
Rosse vleermuls 0 2 0 2004 
Ruifle dwergvleermuis 0 0 1 2006 
Steemarter 0 0 0 Nlet (wei onderzocht) 
Watervleermuis 0 0 x 1991 

Tabel 3 Overzicht tabel 2- en tabel 3 soorten welke in en rondom deelgebied A en B 
voorkomen. 

2.4.5 Tabel1-soorten 
In het plangebied komen Ree, Haas, Konijn, Mol, Egel, Veldmuis, Woelrat en 
Vos voor. Aile maken gebruik van de deelgebieden als (vast) leefgebied. 

Uit de Werkatlas zoogdieren in Limburg (Huizenga et aI., 2005) blijkt dat in de 
kilometerhokken waarin het plangebied gelegen is tevens Aardmuis, Bosmuis, 
Rosse woelmuis en Wezel zijn aangetroffen in de periode 1970-1993 en in de 
periode 1994-2004. Op basis van het biotoop bestaat de verwachting dat deze 
soorten in deelgebied A en B voorkomen of in de nabijheid daarvan 
voorkomen. 

2.5 Herpetofauna 

2.5.1 Levendbarende hagedis 
De soort is in Nederland algemeen doch gaat vermoedelijk wei in aantal 
achteruit. Het ieefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn beschermd 
binnen de Flora- en faunawet in tabel 2 waarin bescherming het gehele jaar 
van toepassing is. 

Foto 11 Levendbarerende hagedis links en Vinpootsalamander rechts. 

De Levendbarende hagedis is ten westen en noordwesten van deelgebied B 
aangetroffen op het heideveldje en een breed zandig bospad. Hier heeft de 
soort zijn vaste leefgebied. Bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
zijn ook waarnemingen bekend uit de jaren '90 van open terreintjes ten 
noorden en oosten van deelgebied B. In deelgebied A en B zijn geen 
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waarnemingen bekend van de soort; beide locaties zijn niet geschikt als 
leefgebied voor de soort. 

2.5.2 Vinpootsalamander 
De soort komt in Nederland verspreid v~~r in het oosten van het land. Het 
leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn beschermd binnen de Flora
en faunawet in tabel 2 waarin bescherming het gehele jaar van toepassing is. 
Een mannetje en vier vrouwtjes van deze soort zijn aangetroffen ten zuiden 
van deelgebied A. Hierin bevindt zich een groot en een klein ven temidden 
van een klein heideterrein. In dit gebied zijn vijf individuen van deze soort 
aangetroffen. Samen met een populatie ten zuiden van Ysselstein heeft de 
soort hier een van de weinige populaties ten westen van de Limburgse Maas 
(Van der eoelen, 1993). 
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Kaart 11 Levendbarende hagedis (blauw) en Vinpoofsalamander en Heikikker (rood). 

2.5.3 Heikikker 
De soort is in Nederland beperkt tot natte heidevelden met vennen en 
beekdalen in het oosten van het land. Als gevolg van verzuring gaat de soort 
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plaatselijk achteruit. Het leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn 
beschermd binnen de Flora- en faunawet in tabel 3 waarin bescherming het 
gehele jaar van toepassing is. Opgemerkt dient te worden dat de Heikkiker 
een lastig te inventariseren soort is, omdat de soort uitsluitend half maart 
tijdens gunstig weer roept en ook dan ik "geluk" nodig om de soort horen 
roepen. De periode dat de mannetjes goed te onderscheiden zijn van de 
Bruine kikker (Heikkermannetjes zijn aileen tijdesn de paartijd blauw gekleurd) 
is zeer kort en ook de roeptijd van de Heikikker is zeer kort; als de soort eitjes 
heeft gelegd, roept de soort het hele jaar vrijwel niet meer. Daarna is de soort 
moelijk inventariseerbaar en is de soort alileen op aanwezigheid te 
inventariseren door te letten op Bruine kikkers met een "spitse snuit". De soort 
is half maart 2007 geiventariseerd op het moment dat volgens Waarneming.nl 
op meerdere locaties in Limburg roepende Heikkers werden gehoord. Half 
maart 2007 werd uitsluitend Bruine kikker gehoord. In mei 2007 werd een 
individu waargenomen. De soort is waargenomen op hetzelfde heideterreintje 
als waar de Vinpootsalamander is aangetroffen. 

Medio maart 1998 werd de soort met 198 individuen aangetroffen 
(Natuurhistorisch Genootschap in Limburg). In datzelfde jaar werden toen 
tevens 90 mannetjes op een dag waargenomen. In 2000 zijn ook hoge 
aantallen waargenomen (gemeente Venray, 2007). Dit betekent niet dat de 
soort bijna is verdwenen, waarschijnlijk bevindt zich er nog altijd een redelijke 
populatie. Samen met een populatie ten zuiden van Ysselsteijn heeft de soort 
hier een van de weinige populaties ten westen van de Limburgse Maas (Van 
der Coelen, 1993). 

Het biotoop ter plaatse be staat uit een natte heide met ven en natte laagtes. 
Dit gebied wordt door regenwater gevoed. In het ven en in de hieraan 
sluitende natte laagtes zijn het voortplantingsgebied van de Heikikker. De 
\linpootsalamander benut hierJccr aileen hot ven. Hat landbiotoop bsstaat uit 
het heideveld en de bosrand waar de soorten tijdens bijvoorbeeld droogte 
onder houten stammen kruipt. 

2.5.4 Tabel 1-soorten 
Gewone pad, Bruine kikker en Bastaardkikker komen aile in de sloot op de 
grens van deelgebied A en B voor, waarin ze zich voortplanten. 

Soori A B 6 kllometerhokken Beschermlngsstatus 
Levendbarende haQedis 0 0 X Tabel2 
Heikikker 0 0 198 Tabel3 
Vinpootsalamander 0 0 5 Tabel2 
Bastaardkikker x X X Tabel1 
Bruine kikker x X X Tabel1 
Gewone pad X x x Tabel1 

Tabe/4 Overzicht beschermde amfibieen en rep tie/en in en rondom dee/gebied A en B. 

2.6 Insecten 

2.6.1 Heideblauwtje 
De soort komt in Nederland voor op vochtige tot natte heidevelden. Het 
leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn beschermd binnen de Flora
en faunawet in tabel 3 waarin bescherming het gehele jaar van toepassing is. 
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Het heideblauwtje komt voor op het heideterreintje ten westen van deelgebied 
B. Door Groenplanning is een individu waargenomen in 2005. Uit gegevens 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg zijn uit het betreffende 
kilometerhok in 1999 vijf individuen waargenomen. Het biotoop is geschikt 
voor de soort en door het plaggen wordt het leefgebied in stand gehouden. 

Foto 12 Heideblauwtje (links) en Kleine zonnedauw (rechts). 

2.6.2 Overige insecten 
In beide deelgebieden en de omgeving hiervan zijn tijdens de veldbezoeken 
de volgende dagvlindersoorten aangetroffen: Argusvlinder, Atalanta, Bont 
zandoogje, Bruin zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, 
Distelvinder, Geelsprietdikkopje, Gehakkelde aurelia, Hooibeestje, Kleine 
vuurvlinder, Koevinkje, Landkaartje en Oranje zandoogje. Uit de gegevens 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg blijkt dat in de 
kilometerhokken ook Kommavlinder (Rode lijst kwetsbaar), Heivlinder (Rode 
lijst gevoelig) en Bruine eikenpage (Rode lijst kwetsbaar) voorkomen. De 
waarnemingen zijn uitsluitend op kilometerhokniveau bekend, doch op basis 
van het biotoop wordt ervan uitgegaan dat de soorten voorkomen op het 
terrein van Luchtmachtbasis de Peel. 

Qua libellen zijn de volgende soorten aangetroffen: Azuurwaterjuffer, 
Bloedrode heidelibel, Bruinrode heidelibel, Gewone oeverlibel, Gewone 
pantserjuffer, Grote keizerlibel, Lantaarntje, Viervlek, Vuurjuffer, Watersnuffel 
en Zwarte heidelibel. Deze soorten komen voor in de sloot welke langs de 
zuidrand van deelgebied B en de westrand van deelgebied A loopt. 

In het plangebied en omgeving zijn de volgende sprinkhaansoorten 
aangetroffen: Bruine sprinkhaan, Krasser, Negertje en Sikkelsprinkhaan 
(Rode lijst gevoelig). Daarnaast blijken uit gegevens van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg voorts ook Heidesabelsprinkhaan en Struikspinkhaan 
voor te komen. 

2.7 Planten en beplanting 

2.7.1 Kleine zonnedauw 
De soort komt in Nederland voor in veengebieden en natte heideterreinen. 
Vooral op die locaties waar kleinschalige plagwerkzaamheden worden 
uitgevoerd komt de soort voor en soms vestigt de soort zich hier. De 
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groeiplaatsen van de soort zijn beschermd binnen de Flora- en faunawet in 
tabel 2. Ten zuiden van deelgebied A is het voorkomen van de soort 
geconstateerd ter plaatse van het heideterreintje met ven. Hier zijn ca. 20 
planten van de soort aangetroffen in 2007. In de omgeving komt de soort ook 
voor op Luchtmachtbasis de Peel (www.limburg.nl). 

2.7.2 Klokjesgentiaan 
De soort komt in Nederland voor in veengebieden en natte heideterreinen. 
Vooral op die locaties waar kleinschalige plagwerkzaamheden worden 
uitgevoerd komt de soort voor en soms vestigt de soort zich hier. De 
groeiplaatsen van de soort zijn beschermd binnen de Flora- en faunawet in 
tabel 2. De soort is overigens waardplant voor onder andere het beschermde 
Gentiaanblauwtje, welke in Limburg niet meer voorkomt. 

Ten westen van deelgebied A is het voorkomen van de soort geconstateerd 
op Luchthaven de Peel met 1 tot 10 planten (www.limburg.nl) in het jaar 2004. 
In de directe omgeving komt de soort voor zover bekend niet voor 
(www.limburg.nl). 

2.7.3 Soorten deelgebied A 
Aan de zuidrand van deelgebied A staat Kleine maagdenpalm (beschermd in 
Flora- en faunawet tabel 1). Op de meer schrale locaties staan aan de 
bosrand Struikhei, Pilzegge en Paashaver. De slootkant en sloot is plaatselijk 
botanisch vrij waardevol met Koningsvaren (beschermd in Flora- en faunawet 
tabel 1), Tormentil, Gewone dopheide, Drijvend fonteinkruid en Kleine 
egelskop. 

2.7.4 Soorten deelgebied B 
Ondanks diverse aan de motor- en autocrossbaan verbonden bouwkundige 
e!ementen en asfa!tering zijn in dee!gebied B botanische 'vvaaidan aanwezig. 
De geluidswallen zijn met een specifieke vegetatie begroeid, waarin vooral 
soorten voorkomen van ruigten en pioniersomstandigheden. Het gaat om 
Wilde reseda, Kleine varkenskers, Doornappel, Wegdistel, Brede 
wespenorchis (beschermd in Flora- en faunawet tabel 1), Zeegroene 
ganzenvoet en Geelrode naaldaar. 

2.7.5 De omliggende terreinen 
Op de heideterreinen zijn de botanische waarden plaatselijk waardevol te 
noemen. Lokaal komen Dopheide en soms veenmossen op v~~r. Ter plaatse 
van "Heide circuit" (westelijk van deelgebied B) komen duizenden planten van 
Dwergviltkruid (Rode lijst gevoelig) en enkele planten van Klein warkruid 
(Rode lijst kwetsbaar) v~~r. Langs de Peelweg ten oosten van deelgebied B 
komt Gaspeldoorn (Rode lijst kwetsbaar) voor. 

De terreinen van het Ministerie van Defensie zijn niet onderzocht door 
Groenplanning, omdat enerzijds geen toestemming hiervoor is verkregen en 
anderzijds omdat hiervoor geen opdracht was gegeven. Luchtmachtbasis De 
Peel is onderzocht door de provinciale karteerders (www.limburg.nl). In het 
gebied komen drie verschillende terreintypen voor: het peelrestant 
Meerselsche Peel, de landingsbaan met aangrenzende graslanden en tot 
natuur omgevormde voormalige landbouwgrond. Het peelrestant bestaat 
overwegend uit grasrijke heidegebieden. Een deel van de vochtige heide is 
geplagd, wat heeft geleid tot herstel van vochtige heidevegetatie met onder 
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ander Bruine snavelbies. (Rode lijst kwetsbaar), Klokjesgentiaan (beschermd 
in Flora- en faunawet tabel 2), Kleine zonnedauw (beschermd in Flora- en 
faunawet tabel 2). Kleine pimpernel (Rode lijst kwetsbaar). Veenbies en 
Moeraswolfsklauw (Rode lijst kwetsbaar). Uit de MER blijkt dat het 
Vliegveldbos bestaat grotendeels uit naaldbos gelegen op een dekzandrug. 
Plaatselijk ligt er een oud loofbos en enkele heiderestanten. In het gebied 
groeien Jeneverbes (beschermd in Flora- en faunawet tabel 2) en Grondster 
(Rode lijst kwetsbaar). In een loofhoutaanplant staat Dubbelloof (Rode Iijst 
kwetsbaar). 
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Kaart 12 Heideblauwtje (roze). Klokjesgentiaan (blauw) en Kleine zonnedauw (rood). De rode 
stip is een groeiplaats. Op het rood gearceerde gebied komt de soort verspreid voor. 

2.7.6 Beplanting 
Rondom de crossbaan op het circuit in deelgebied B bevindt zich een 
grondwal waarop zich struweel heeft ontwikkeld. Het betreft jonge beplanting 
van ca. 10 jaar oud bestaande uit de boomsoorten Fijnspar, Ruwe berk en 
Schietwilg. In deelgebied A bevindt zich geen beplanting. Hier worden 
uitsluitend landbouwgewassen gebouwd als voederbieten en granen. 

Groen-planning Maastricht bv 31 



2843 

Foto 13 Situatie beplanting op de grondwal van het bestaande circuit in deelgebied B 

Insectensoort A B 6 kllometerhokken Jaar Status 
beschermlng / 
Rode l/jst 

Bruine eikenpage 0 0 X 1999 Kwetsbaar 
Heivlinder 0 0 X 1997 Gevoelig 
Heideblauwtje 0 0 5 2005 Tabel3 
Kommavlinder 2 1 X 1998 Kwetsbaar 
Sikkelsprinkhaan 0 0 X 2005 Gevoelig . 
Plantensoort A B 6 kllometerhokken Jaar Status 

beschermlng / 
Rode l/jst 

Kleine zonnedauw 20 ten zuiden 2007 Tabel2 
deelgebied A en 
luchthaven 

Jeneverbes 0 0 Luchthaven ? Tabel2 
Klokjesgentiaan 0 0 Luchthaven 1 a 10 2004 Tabel2 
Brede wespenorchis 0 X ? 2004 Tabel1 
Koningsvaren X 0 X 2004 Tabel1 
Kleine maagdenpalm x 0 ? 2005 Tabel1 
Bruine snavelbies 0 0 Luchthaven 2004 kwetsbaar 
Dubbelloof 0 0 luchthaven ? kwetsh<!<!r 
Dwergviltkruid 0 0 Heide circuit 2005 Gevoelig 
Gaspeldoom 0 0 0 2005 Kwetsbaar 
Grondster 0 0 Luchthaven ? kwetsbaar 
Klein warkruid 0 0 X 2005 kwetsbaar 
Moeraswolfsklauw 0 0 Luchthaven 2004 kwetsbaar 

TabelS Overzicht beschermde planten en insectensoorten en Rode lijstsoorten in rondom 
deelgebied A en B voorkomen. 

2.8 Gebieden met natuurbeschermil)gsstatus in het POL 

Op 22 september 2006 hebben Gedeputeerde Staten van provincie Limburg 
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Op de themakaart 
Groene waarden uit het POL is de ambitie van provincie Limburg ten aanzien 
van gebiedsgerichte bescherming van de natuur weergegeven. Hoofdlijn van 
het beleid is het behoud van de verscheidenheid in plant- en diersoorten, het 
versterken van leefgebieden voor planten en dieren en deze van goede 
randvoorwaarden te voorzien. Daartoe wordt gewerkt aan de EHS in Limburg 
en in aanvulling daarop wordt ervoor gezorgd dat er in de Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen (POG) voldoende extra natuur, bos en 
landschapselementen worden ontwikkeld. Buiten EHS en POG kent de 
provincie een zodanige groene kwaliteit dat daarmee de provinciale doelen op 
het gebied van soortbescherming, aantrekkelijk landschap, recreatie en 
behoud en verbetering van water- en milieukwaliteit gediend worden. 
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Perspectiuf 2: 
Rouwkuilen Prov'ncl.'a Ontwikkanngazona Groan (POO) 

AanvuJlende calegorht 

Kaart 13 Uitsnede uit de kaart Groene waarden van het POL met onder meer de EHS en POG 
gebieden. 

Op grond van de Nota Ruimte en de Flora- en faunawet geldt een "nee, 
tenzij"-regime v~~r de EHS en de leefgebieden van binnen de Flora- en 
faunawet streng beschermde soorten. 
Het "nee, tenzij"-regime houdt het volgende in: 

• Het zwaarwegend maatschappelijk belang van de activiteit moet zijn 
onderbouwd. 

• Er zijn geen haalbare alternatieve locaties voorhanden. 

Indien de activiteit toelaatbaar wordt geacht, dient zorgvuldig te worden bezien 
hoe de aantasting zoveel als mogelijk wordt beperkt (mitigatie). Daarvoor is 
het noodzakelijk de schadelijke invloeden zo concreet mogelijk in beeld te 
brengen. 

De EHS (perspectief 1) be staat in Limburg uit de bestaande bos- en 
natuurgebieden, die beschermd zijn binnen de Europese Habitatrichtlijn, de 
Europese Vogelrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, nieuwe 
natuurgebieden, beheersgebieden, ecologisch water en SEF-beken. In deze 
gebieden staat een strikte bescherming van aile natuurlijke en morfologische 
waarden, met toepassing van een "nee, tenzij"-regime, voorop. 
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Tot de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG), perspectief 2, worden 
naast de POG zelf ook Hamsterkernleefgebieden en Zoekgebieden voor 
robuuste verbindingen gerekend. In de gebieden van dit perspectief liggen 
ontwikkelingsmogelijkheden die een positieve bijdragen leveren aan de 
natuur- en landschapswaarden ("ontwikkelingsgerichte basisbescherming"). 
Daarbij zijn behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden 
richtinggevend. 

Een aanvullende categorie omvat gebieden die landschappelijke 
overeenkomsten vertonen met beschermd natuurareaal. Naast POG en EHS 
zijn er bovendien nog kleinere bos- en natuurgebieden die niet in een van 
beide gebiedscategorieen zijn opgenomen. Het "nee, tenzij"-regime wordt hier 
vervangen door een basisbescherming. Deze houdt in dat afbreuk van de 
natuurwaarden die zich in het betreffende terrein bevinden in beginsel dient te 
worden voorkomen. Gemeenten kunnen hierin een rol spelen, maar ook de 
Boswet en de Flora- en faunawet bieden bescherming. 

2.9 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 

2.9.1 Aigemeen 

Kaarl14 Natura 2000 gebied Mariapeel en Deurnese Peel en het plangebied 

In de omgeving van het plangebied liggen enige natuurgebieden met een 
beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 1998. De bespreking 
van deze gebieden is van belang, omdat in theorie er indirecte effecten 
kunnen optreden op deze gebieden (zoals verstoring, vermesting en 
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verontreinig met fijn stof). Wanneer sprake kan zijn van negatieve effecten 
een verstorings- en verslechteringstoets (niet significant effect) of een 
passende beoordeling (significant effect) moet worden opgesteld. 

2.9.2 Natura 2000-gebied Mariapeel en Deurnese Peel 
Op ca. 2 km afstand van het plangebied ligt een terrein dat deel uitmaakt van 
de Mariapeel en Deurnesepeel en heeft een oppervlakte van in totaal 2445 
hectare bestaande uit diverse eenheden . Het op ca. 2 km gelegen terrein is 
het ca. 150 hectare grote object "de Bult". Het betreft een hoogveenrestant in 
provincie Brabant waar het karakter van hoogveengebied lokaal bewaard is 
gebleven. Daarnaast kenmerkt het landschap zich door een rijke afwisseling 
van onder andere hogere, droge en lage, vochtige heideterreinen en 
moerasachtige gedeelten, open en gesloten bossen, veenputten, wijken en 
open water. 

2.9.3 Beschermd natuurmonument Rouwkuilen 
Op ca. 2800 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt het beschermd 
natuurmonument Rouwkuilen. Het instrument gebiedsbescherming uit de 
Natuurbeschermingswet is hier, evenals in de natura 2000-gebieden, van 
kracht. 

Groen-planning Maastricht bv 35 



2843 

3 Toetsing effecten op natuur 

3.1 Aigemeen 

Onderdeel Baslsalternatlef 
RUimtelijke Ruimtebeslag arena 3,8 ha 
inrichting Parkeren 12 ha waarvan 4 ha verhard 

Ontsluiting Lanos twee weoen 
Bezoekerscapaciteit 10.000 

Gebruik Uren per week 60 uur~er week 
Training karten/ministockcar 2 dagen per week 
Training auto~eedway 4 dagen per Jaar 
Training crossmotoren 35 dagen per jaar 
Nooddiensten Het he Ie jaar 
Incentive dagen Het hele jaar 
Verkeersopleiding Het he Ie jaar 
Testen motorvoertuigen Het he Ie laar 

Wedstrijddagen Autospeedway 11 dagen per jaar 
Motorcross 1 dag ~er jaar 
Karten 4 dagen per jaar 
Ministockcar 8 dagenper Jaar 
Maatgevende geluldemissle 117 en 120 dB(A), autosport 

Geluidwering Hoogte geluidafscherming 10 m (wal) + 12 m (hoofdtribune) 
Ligoing Vierzijdig, niet vollediQ 

Waterafvoer Stelsel Gescheiden in drie waterstromen 
Bergingscapaciteit 3.500 m~ 

Landschap Zichtbaarheid Inpassing grondwal (10m) d.m.v. beplanting 

Tabel5 Gegevens van het nieuwe circuit 

Het circuit wordt in totaal 15,8 hectare groot onderverdeeld in 3,8 hectare 
circuit, 4,0 hectare verharde parkeerplaats en 8 hectare onverharde 
parkeerplaats. Er zal van 09.00 uur tot en met 18.00 uur gebruik worden 
gemaakt van het circuit. 

In de wedstrijdkalender zijn drje weekenden opgenomen waarin sprake is van 
een meerdaags evenement. Tijdens deze weekenden wordt rekening 
gehouden met 10.000 bezoekers en circa 300 deelnemende voertuigen 
(maximaal). De deelnemende teams overnachten op het circuitterrein in eigen 
trailers. De bezoekers overnachten merendeels in de omliggende hotels of 
maken gebruik van de campings in de omgeving. Een klein deel van de 
bezoekers overnacht ter plekke in tenten en caravans, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de aangrenzende graslanden. Er wordt niet voorzien in een 
verblijfaccommodatie. 

Verkeer van en naar het circuit maakt gebruik van de Peelweg (N277). Langs 
deze weg ligt ter hoogte van Circuit de Peel aan twee zijden een fietspad. Het 
circuit is onder normale omstandigheden vanaf de Peelweg langs een 
invalsweg bereikbaar. Bij evenementen kan gebruik worden gemaakt van een 
niet verharde toegangsweg vanaf de Peel voor het verkeer dat uit het zuiden 
komt via de Peelweg. De Bakelsedijk vormt dan de noordelijke invalsroute en 
is deels geasfalteerd. Deze weg vangt vooral het verkeer op dat uit het 
noorden komt. Beide invalwegen hebben een afslag naar de parkeerplaats. 
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circuit verlaten: 

• Via de zandweg ten zuiden van het circuit en via de twee 
ontsluitingsroutes; 
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• Het autoverkeer kan in deze situatie aileen gebruik maken van de 
Bakelsedijk; 

• De 29 ontsluitingweg wordt verkeersvrij gehouden als toegangsweg 
voor hulpdiensten; 

• Tevens kan ook nog de zandweg achter het circuit (halverwege, aan 
de oostzijde) als vluchtroute worden ingezet. Aan deze kant krijgt het 
circuit een extra uitgang die in noodsituaties kan worden gebruikt. 

De bospaden die als mogelijke vluchtweg worden ingezet, blijven onverhard. 
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Figuur 1 De inrichting van het racecircuit volgens het concept Bestemmingsplan Circuit de Peel 
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3.2 MER-varianten 

In het MER Circuit de Peel is sprake van meerdere mogelijke 
uitvoeringsvarianten van het initiatief. Op basis van de resultaten van de mer
procedure maakt de gemeenteraad van Venray in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure de uiteindelijke keuze voor de beoogde locatie en 
de keuzes die samenhangen met de ruimtelijke inrichting. In het MER dient 
informatie over het milieu, waarvan natuur een aspect is, voldoende helder 
uitgeschreven te zijn om deze keuze te kunnen onderbouwen. 

In het natuuronderzoek wordt voor het inzicht van de effecten een toetsing 
uitgevoerd op de varianten die in het MER in overweging zijn genomen. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan varianten op de huidige locatie, 
waardoor de verschillen tussen deze varianten beter in beeld kunnen worden 
gebracht. Het gaat daarbij om de volgende varianten: 

Huidige locatie 

1. Nulalternatief (NA) 
Situatie waarbij het racecircuit op de huidige plaats blijft liggen. Wat 
betreft toekomstige veranderingen in de milieukwaliteit wordt uitgegaan 
van de autonome ontwikkeling. Gelet op de inhoud van het 
gedoogbesluit van gemeente Venray zal het gebruik van het racecircuit 
niet veranderen. 

2. Nulalternatief zonder circuit (NAzon) 
H~t nulalternatief zander racecircuit is de toestand van het milieu in 
2015 indien het racecircuit wordt afgebroken en uit deze regio 
verdwijnt. Wat betreft de toekomstige veranderingen voor de 
natuur .... aaiden 'vvoidt uitgegaan van autonorne oniwikkeiing, dat wii 
zeggen het betreft aileen veranderingen die volgen uit het thans 
vigerend ruimtelijk ordeningsbeleid en milieubeleid. 

3. Nulalternatief historisch gezien (NAhis) 
Dit alternatief komt overeen met het nulalternatief, maar het gebruik 
wordt gebaseerd uit de periode voorafgaand aan het gedoogbesluit 
voor het circuit (2002). Oat betekent onder meer dat het circuit 
gedurende vijf dagen per week gebruikt wordt en dat de hoeveelheid 
verkeer op de omliggende wegen eveneens wat hoger ligt. 

Nieuwe locatie 
Voor de varianten op de nieuwe locatie geldt dat het gebied wordt ingericht 
zoals is aangegeven in de MER (Royal Haskoning, 2007). Beide varianten 
verschillen in de voorzieningen die worden genomen om geluideffecten naar 
de omgeving te beperken. 

4. Basisalternatief (Va1) 
Hoogte omliggende geluidwal 10 meter. Geluidwal niet gesloten. 
Basisalternatief. 

5. Meest Milieuvriendelijk Alternatief (Va6) 
Hoogte omliggende geluidscherm 12,6 meter. Geluidscherm geheel 
gesloten. 
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In hoofdstuk 4 worden de effecten van de verschillende varianten onderling 
vergeleken. 

3.3 Globale effectduiding 

Op basis van de beschikbare informatie met betrekking tot de voorgenomen 
ontwikkeling kunnen de volgende effecten op natuur en natuurwaarden in 
globale zin worden aangeduid: 

1. Gehele gebied: Het geluidintensieve circuit van de auto- en motorsport 
wordt verplaatst van deelgebied B naar het zuidelijke deel van 
deelgebied A. Daardoor verschuift de bron van het geluid alsmede het 
omliggende gebied waarbinnen de 42 en 47 dB(A) contour wordt 
overschreden. Dat betekent in zijn algemeenheid dat geluidgevoelige 
natuurwaarden (met name broedvogels) in de omgeving van de 
nieuwe locatie hinder kunnen ondervinden, terwijl de geluidsituatie 
rand de huidige locatie verbetert. 

2. Gehele gebied: Binnen de Flora- en faunawet zijn vogels die het 
gehele jaar gebruik maken van de broedlocatie specifiek van belang. 
Dit zijn boombroedende ui/en, speehten en roofvoge/s. Vanwege de 
Europese bescherming vanuit de Europese Vogelrichtlijn zijn oak 
vogelrichtlijnsoorten als Boomleeuwerik en Nachtzwaluw van belang. 
De Grutto is de enige soort in de omgeving die op de mondiale Rode 
lijst staat. Voor deze soorten is het effect bepaald van het geluid, 
waarbij onderscheid is gemaakt in 42 dB(A) contour (bosvogels) en 47 
dB(A) contour (weidevogels). Bij bosvogels wordt door ons uitgegaan 
van het ontstaan van een conflict met de Flora- en faunawet bij een 
geluidbelasting vanaf 42dB(A) op tenminste 25% van het leefgebied. 
Bij weidevogels wordt hierbij uitgegaan van 47dB(A). 

3. Huidige /oeatie: Op de huidige locatie van het circuit kunnen 
natuurwaarden van heide na het afruimen van het puin en asfalt zich 
vestigen vanuit de omgeving. In principe zullen de bestaande 
grondwallen gehandhaafd blijven, tenzij vanuit milieuoverwegingen er 
noodzaak bestaat deze te verwijderen. De locatie krijgt de bestemming 
"natuur". 

4. Toekomstige loeatie: Indien het afruimen van de teelaardelaag plaat 
vindt tijdens het broedseizoen, de periode van 15 februari tot en met 
15 augustus, komt men vrijwel altijd in aanraking met de Flora- en 
faunawet. Deze activiteiten zijn aan de orde bij de varianten op de 
nieuwe locatie. Het effect wordt in beeld gebracht door de weergave 
van leefgebiedcirkels voor broedvogels die het gehele jaar gebruik 
maken van de broedlocatie, mits het plangebied (gedeeltelijk) kan 
worden gerekend tot het broed- c.q. foerageerbiotoop van de soorten. 

5. Toekomstige loeatie: Natuurwaarden welke aanwezig zijn op de 
toekomstige locatie van het circuit ondergaan een direct effect en 
zullen ter plaatse verdwijnen. 

6. Toekomstige loeatie: Voor beide varianten geldt dat vrijwel aile 
geluidintensieve activiteiten plaatsvinden tussen 09:00 en 18:00 uur 
het hele jaar door, ook tijdens het broedseizoen. Dit impliceert onder 
meer dat de voor het broedsucces van vogels belangrijke ochtendzang 
door de activiteiten niet wordt verstoord. Het gebruik van de 
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lichtinstallaties is in aile alternatieven, dus ook in de huidige situatie, 
beperkt tot de avonduren aan het begin en het eind van het seizoen. 

7. Toekomstige locatie: Voor de overige vogelsoorten is uitsluitend het 
directe effect bepaald, dat wil zeggen het effect van omzetting van 
landbouwgebied naar circuit of parkeerterrein. 

47dB(A) contour 42·47dB(A) 42dB(A) contour 
Variant Opp. ha. Opp. ha. Opp. he. 
NA 202 244 447 
NAzon . . . 
NAhis 618 579 1197 
Va1 191 320 511 
Va6 61 159 228 
Tabel 7 Overzichtstabel met de oppervlaktes van de geluidscontouren. 

3.4 Flora- en faunawet als randvoorwaarde voor toetsing 

3.4.1 Aigemeen 
Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of 
men in aanraking komt met de Flora- en faunawet, wordt de relatie gelegd 
tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de 
volgende vragen: 

1. Heeft de ingreep directe gevolgen op de vooriplantingslocatie of 
standplaats? 

2. Heeft de ingreep indirecte gevolgen op de voorlplantingslocatie of 
standplaats? En welk deel van het leefgebied wordt aangetast? 

3. Heeft de ingreep een invloed op individueel, lokaa/, regionaal of 
Nederlands niveau? 

4. Blijven er voldoende alternatieve leefgebieden in het plangebied of in 
de omgeving over waar de soori naar toe kan uitwijken? 

In het navolgende wordt voor de "overige soorien (tabel 2), strikt beschermde 
soorien (tabeI3), boombroedende uilen, spechten en roofvogels en rode lijst 
overige vogels" beschreven in welke situaties het initiatief in aanraking komt 
met de Flora- en faunawet c.q.. in welke periode de soorten het meest 
kwetsbaar zijn. De effectbeschrijving is van belang voor het al dan niet 
aanvragen van een ontheffing en het nemen van aanvullende maatregelen 
(hoofdstuk 4). 

Van toepassing op de Flora- en faunawettoets zijn de wetsartikel 8, 9, 10, 11, 
12 en 13. Wat deze artikelen inhouden is weergegeven in bijlage 1. In 
navolgende wordt ingegaan op de interpretatie daarvan. 

3.4.2 Artikel 8 
Het doel van dit artikel is het beschermen van in het wild groeiende 
aangewezen plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Het gaat 
daarbij om planten in al hun ontwikkelingstadia, dus ook knollen, zaden e.d. 
van deze planten. 

3.4.3 Artikel 9 
Oit artikel betreft het verbod op het doden van dieren in situaties anders dan 
bij de gereguleerde jacht. Een voorbeeld van een situatie waarbij dieren 
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gedood kunnen worden is het dempen van de sloot met amfibieen die zich 
hierin bevinden. 

De meeste activiteiten en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder 
dat beschermde dieren worden gedood. Hiertoe dienen in het werkplan 
maatregelen te worden opgenomen die voorkomen dat men in overtreding 
met artikel 9 geraakt, zoals: 

o monitoring en begeleiding van het werk door een ter zake 
kundige 

o stimuleren om dieren spontaan te doen vertrekken door aanleg 
van een poel of natte laagte v66r de start van de 
werkzaamheden 

o preventieve maatregelen om te voorkomen dat dieren op de 
werkplaats geraken c.q. terug keren 

3.4.4 Artikel 10 
Het gaat hierbij om het opzettelijk verontrusten van beschermde diersoorten. 
Een voorbeeld is het gebruik van het circuit welke een geluidsbelasting 
veroorzaakt boven een drempelwaarde van 42 en 47 dBA (Reijnen et ai, 
1992) op broedvogels in het aangrenzende bos en de luchthaven tijdens het 
broedseizoen! 

3.4.5 Artikel 11 
Het gaat hierbij om het verstoren, beschadigen of vernielen van in functie 
zijnde voortplantingslocaties en vaste rust- en verblijfplaatsen. Met het in 
functie zijn wordt bijvoorbeeld bedoeld dat als een Eekhoornnest in 2006 in 
gebruik was en in 2007 niet meer, dat het nest in 2007 niet meer beschermd is 
onder artikel 11. Bij Dassenburchten geldt hiervoor een periode van vijf jaar. 
Een burcht die bezet was in 2000 en daarna niet meer is niet beschermd. Een 
burcht die bezet was in 2003 en daarna niet meer is beschermd tot en met 
2008. Ook de onderdelen van de omgeving die onlosmakelijk met de 
voortplanting zijn verbonden horen tot de vaste rust- en verblijfplaats en zijn 
beschermd binnen artikel 11. Voorbeeldsituaties waarin men een overtreding 
begaat met artikel 11 zijn: 

Om te bepalen of een overtreding plaatsvindt op artikel 11 dient ook te worden 
bepaald of er uitwijkmogelijkheden zijn. Een voorbeeld waarbij geen 
overtreding plaats vindt op artikel 11 is het verwijderen van bomen en struiken 
op de grondwallen van deelgebied B die in gebruik zijn door vleermuizen om 
te migreren c.q. foerageren. In de omgeving bevindt zich een bosrand welke 
deze functie kan overnemen en zodoende een alternatief biedt. 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van LNV de volgende 
interpretatie van artikel 11. Uilen (m.u.v. bodembroeders), spechten en 
roofvogels (m.u.v. bodembroeders) zijn het he Ie jaar door beschermd. Bij de 
ontheffingaanvraag geldt een uitgebreide toets. De overige vogels zijn aileen 
tijdens het broedseizoen beschermd. Bij de ontheffingaanvraag geldt dan een 
uitgebreide toets. Voorbeelden van overtredingen met artikel 11 zijn:. 

1. De aanleg van een grondwal tijdens het broedseizoen (de periode van 
15 februari tot en met 15 augustus) langs de bosrand welke in gebruik 
is als broedlocatie door de Grote bonte specht en Boompieper, ook 
wanneer de nesten niet worden bedolven. 
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2. In een studie van Reijnen et al. (1992) werd het effect van 
snelwegverkeer op de broedvogeldichtheid vastgesteld. Bij een 
geluidsbelasting van meer dan 47dB(A) blijkt de kwaliteit van het 
broedhabitat in open terrein af te nemen waardoor de 
verspreidingsdichtheid van de daar aanwezige vogels gemiddeld 35 % 
achteruitgaat. V~~r bosgebieden wordt over het algemeen uitgegaan 
van een maximale geluidbelasting van 42 dB(A), voor weidevogels is 
dit 47dB(A). Oat betekent dat bosvogels en weidevogels (op 
Luchthaven de Peel) welke zich binnen deze contouren bevinden, een 
wezenlijk negatief effect ondergaan en daarmee het leefgebied minder 
geschikt wordt. Voor roofvogels, uilen en spechten komt men daarmee 
in overtreding het gehele jaar door, voor overige vogels uitsluitend in 
het broedseizoen; de periode van 15 februari tot en met 15 augustus. 

3. Ais gevolg van de aanleg circuit wordt meer dan 25% van het 
foerageergebied van een meer zeldzame jaarrond beschermde soort 
ongeschikt. 

Om te bepalen of er een overtreding plaatsvindt met artikel 11 is het begrip 
wezenlijke negatieve invloed van belang. Het effect is veelal wezenlijk negatief 
indien: 

1. Het aandeel van het leefgebied in het projectgebied welke wordt 
verstoord is <?:25% van het leefgebied van de betrokken soorten. Bij 
broedvogels geldt dit uitgangspunt aileen voor de jaarrond 
beschermde soorten. Er wordt ervan uitgegaan dat dan het paartje of 
familie het plangebied verlaat. ledere soort heeft een bepaalde grootte 
van het preferente leefgebied/territorium, waarvan de oppervlaktes zijn 
weergegeven in tabel 2. 

2. Het aandeel van de populatie in het projectgebied welke wordt 
verstoord is <?:25% ten opzichte van de lokale populatie. 

3. Het aandeel van de popu!atie in het projectgebied v:elkc 'lv'ordt 
verstoord is <?:5% ten opzichte van de regionale populatie. 

4. Indien de soort op de Rode lijst de status "bedreigd" of "ernstig 
bedreigd" heeft, is het effect in principe altijd wezenlijk negatief. 

Met betrekking tot punt 1 wordt opgemerkt dat dit een model is waarbij de 
mate van aantasting van het preferente leefgebied wordt bepaald. Een 
effectbepaling met behulp van leefgebiedcirkels wordt toegepast op die delen 
binnen de cirkel die (in potentie) in gebruik zijn door de soort. Delen die in 
potentie daartoe niet horen, zoals een watergang binnen het (fictieve) 
preferente leefgebied van de Das, worden bij het bepalen van het deel van de 
aantasting van het leefgebied niet meegenomen. 

Soort Blotoop grootte (ha) Straa' (m) 
Boomleeuwerik Bosrand, lijnvormige beplanting 8,3 163 
Boomvalk Bosrand, lijnvormige beplanting_ 25 282 
Bosuil Oud bos, bos met bosuilkast 5 (tot 25) 126 (tot 282) 
Buizerd Bos, lijnvormlge beplanting 25 282 
Graspieper Grasland en open heide 2 80 
Grauwe vliegenvanger 80S, lijnvormlge beplanting 2 80 
Groene specht Bos, boomgaard, parken 16 225 
Grote bonte specht Bos met staand dood hout 5 126 
Grutto Nat grasland 5 (tot 25) 126 
Havik bos 100 564 
Kerkuil Boerder!] en landbouwgeb!ed 25 282 
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Kleine bonte specht Bos met staand dood hout 5 126 
Kneu Struweel en ruigte 2 80 
Koekoek Vochtig bos en struweel 25 282 
Matkop Vochtig bos en struweel 2 80 
Middelste bonte specht Bos met staand dood hout 5 126 
Nachtzwaluw Bosrand aan heide of zand(oadl 5 126 
Patriis Akker en grasland 5 126 
Sperwer Bos 25 282 
Torenvalk Boomgaard, bosrand, lijnvormige 25 282 

beplanting 
Veldleeuwerik Grasland en open heide 2 80 
Wielewaal Vochtig bos 5 126 
Zomertortel Vochtia bos en struweel 5 126 
Zwarte specht Bos 33 324 
Das Bos en landbouwoebied 78,50 500 
Amfibieen Water en landbiotoop 7,1 150 
Hagedissen Heide en schraal grasland 7.1 150 
slangen Heide en water (Ringslang) 19.6 250 

Tabel6 Leefgebiedgrootte van relevante diersoorten (Sierdsema, 1995, Hoogerwerf et al. , 
2001). 

3.4.6 Artikel12 
Het doe I van de verbodsbepalingen van artikel 12 is het voorkomen van 
aantasting van het voortplantingssucces. Het beschermt eieren van vogels, 
amfibieen, reptielen, vissen en insecten indien het beschermde soorten 
betreffen. Het overtreden van deze verbodsbepalingen kan vaak in 
redelijkheid worden voorkomen door de werkzaamheden buiten het 
voortplantingseizoen uit te voeren. Vandaar dat een ontheffing voor artikel 12 
vaak niet wordt verleend . Voorbeelden wanneer men in aanraking komt met 
artikel12 zijn: 

3.4.7 Artikel13 
In gevallen waar individuen van beschermde soorten moeten worden 
weggevangen of worden verplant of verplaatst, is altijd een ontheffing nodig. 
Oit geldt overigens 66k voor het (niet noodzakelijke verplanten of verplaatsen 
van) tabel1 soorten. Voorbeelden zijn: 

• Verplanten van Brede wespenorchissen (tabel 1). 
• Vangen van Vinpootsalamander, Bruine kikker, Bastaardkikker e.d. 
• Verplaatsen van eisnoeren of larven van Heikikker, doch ook Bruine 

kikker, gewone pad e.d. 

3.5 Effectbeschrijving nulalternatief (NA) 

3.5.1 Broedvogels 
De activiteiten zullen plaats gaan vinden gedurende hele jaar. Oat betekent 
dat de vestigingsmogelijkheden voor de broedvogelsoorten worden beperkt 
vanwege de geluidsbelasting. Volgens Reijnen zou de dichtheid aan vogels 
afnemen met 35% bij blootstelling aan 42 dB(A) bij bosvogels en 47dB(A) bij 
weidevogels. In tabel 8 is weergegeven welke soorten in de huidige situatie 
worden blootgesteld een de 42 C.q. 47 dB(A) contour (zie bijlage 4B). Tien 
bosvogelsoorten worden in deze situatie blootgesteld aan 42dB(A). Twee 
weidevogels (Torenvalk is geen soort van bossen) hebben territoria in de 
47dB(A) contour. Hiervan zijn een aantal soorten die van belang zijn en 
kritisch zijn naar de leefomgeving, namelijk Bosuil, Grutto, Havik, Kleine bonte 
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specht en Nachtzwaluw. Oeze soorten hebben minder mogelijkheden om uit 
te wijken. Vooral de Grutto is van belang, omdat dit de enige soort is die op de 
mondiale Rode lijst staat en daarom aandacht verdient. Van de vier paren die 
Vliegveld de Peel herbergt, wordt 75% door de geluidstoename be'invloed. 

47dB(A) 47dB(A) 42dB(A) 42dB(A) Totaal 
contour contour contour contour 

Soort Terr. Terr. <25% Terr. ~25% Terr. <25% 
~25% 

Boomleeuwerik 4 4 
Bosuil 1 1 
Buizerd 3 3 
Groene specht 2 2 
Grote bonte specht 14 1 15 
Grutlo 3 3 
Havik 1 1 
Kleine bonte specht 1 1 
Nachtzwa luw 3 3 
Sperwer 1 1 
Torenvalk 1 1 
Zwarte specht 1 1 

Tabel8 Effectenoverzicht NA van de soorten per geluidscontour waarbij per soort is 
aangegeven of zijn territoriurn 2:25% (wezenlljk negat;e' effect) en <25% bev;ndt in 
de geluidscontour. 

Hoewel het circuit niet legaal is, is het aanwezig. Juridisch gezien is sprake 
van een nieuwe activiteit. Het blijkt dat op korte afstand en zelfs op de 
grondwallen van het huidige circuit vogels broeden, zoals Roodborsttapuit en 
Geelgors en langs bosranden waarlangs parkeerterrein gelegen is broedt, 
mede vanwege het schrale karakter, onder andere Boomleeuwerik. 

3.5.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Met betrekking tot vleermuizen in relatie tot geluids- en trillingbelasting heeft 
onderzoek plaats gevonden in groeve 't Rooth (Peutz, 2005 en OHV Ruimte 
en Mobiliteit BV, 2005). Uit de metingen blijkt dat de energie-inhoud van het 
geluid ten gevolge van een proefschot (ontploffing op 3 locaties met behulp 
van 11 kg springstof) 500Hz is. De laagste frequentie die vleermuizen van het 
geslacht Myotis (bijvoorbeeld Gewone dwergvleermuis) kunnen waarnemen 
ligt boven de 10.000 Hz. Op het toekomstige circuit zullen voertuigen 
rondrijden die een geluidsfrequentie veroorzaken welke lager is dan 500 Hz. 
Verstoring van de soort ligt niet in de lijn van de verwachting. Oit geldt voor 
aile varianten. 

Oas en Steenmarter 
Beide soorten blijken geen gebruik te maken van het plangebied. Er treedt 
geen wezenlijk negatief effect op bij deze soorten en men komt niet in 
aanraking met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Oit geldt 
voor aile varianten. 

Overige tabel 2- en 3 soorten 
Uit paragraaf 2.3 blijkt uit de literatuur dat de Eekhoorn in de bossen rondom 
deelgebieden A en B voorkomt. Het is niet bekend waar nesten aanwezig zijn. 
Geadviseerd wordt om hiernaar nader onderzoek te doen verrichten. Locaties 

Groen-planning Maastricht bv 44 



2843 

die worden gebruikt door deze soort als vaste verbli,jfplaats zijn het gehele jaar 
door beschermd. V~~r alsnog kan niet worden aangegeven of men in 
aanraking komt met de Flora- en faunawet voor de Eekhoorn. 

Tabe/1 soorten 
In paragraaf 2.3.5 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied hebben in 
het plangebied. Omdat het aile tabel 1-soorten betreft en deze soorten een 
lichte mate van bescherming kennen in de zin dat bij ruimtelijke ingrepen een 
vrijstelling geldt heeft dit geen consequenties voor het initiatief. Dit geldt voor 
aile varianten. 

3.5.3 Herpetofauna 

Levendbarende hagedis 
Deze soort komt voor ten westen van het circuit. De voortzetting van het 
gebruik heeft geen positief of negatief effect op de soort. Dit geldt voor aile 
varianten op de huidige locatie. 

Vinpootsa/amander en Heikikker 
Beide soorten komen voor ten zuiden van deelgebied A. De voortzetting van 
het gebruik op de huidige locatie heeft geen positief of negatief effect op de 
soorten. Dit geldt voor aile varianten op de huidige locatie. 

Overige soorten 
In paragraaf 2.4.4 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied in het 
deelgebied hebben. Omdat het aile tabel 1-soorten betreft en deze soorten 
een lichte mate van bescherming kennen in de zin dat bij "bestendig gebruik" 
een vrijstelling geldt, heeft dit geen consequenties voor het initiatief. Dit geldt 
voor aile varianten. 

3.5.4 Insecten 

Heideb/auwtje 
Deze soort komt voor ten westen van het bestaande circuit. De voortzetting 
van het gebruik heeft geen positief of negatief effect op de soort. Dit geldt voor 
aile varianten op de huidige locatie. 

Overige insecten 
In paragraaf 2.5.2 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied in het 
plangebied hebben. Het voorkomen van deze soorten zal voor het project 
verder geen consequenties hebben, omdat het geen beschermde soorten 
betreft. Dit geldt voor aile varianten . 

3.5.5 Planten 
In paragraaf 2.6 is aangegeven welke soorten in en rondom het plangebied 
voorkomen. De Kleine zonnedauw en Klokjesgentiaan zijn van deze soorten 
relevant wegens de bescherming binnen tabel 2 van de Flora- en faunawet. 
Op de groeiplaats op een heideperceel ten zuiden van deelgebied A blijven de 
biotoopomstandigheden gelijk. De Brede wespenorchis, die op de geluidswal 
voorkomt, is beschermd binnen tabel 1 en ondervindt bij voortzetting van het 
huidig gebruik geen hinder van de activiteiten. 
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3.5.6 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 
Gezien de afstand tot de beschermde gebieden Mariapeel en Deurnese Peel, 
object De Bult (2800 m.) en de Rouwkuilen (2000 m.) en het ontbreken van 
een relatie in de grondwaterstroming worden negatieve effecten als verstoring, 
verdroging of verzuring uitgesloten. Deze constatering wordt bevestigd in de 
MER. 

3.6 Effectbeschrijving Nulalternatief zonder circuit (NAzon) 

3.6.1 Broedvogels 
Na beeindiging van het gebruik en de afbraak van het circuit vallen de 
geluidseffecten weg. Tevens ontstaat ruimte voor vestiging van vogels van 
heide en bosranden. Afhankelijk van het beheer wordt ervan uitgegaan dat 
met name soorten als Geelgors, Roodborsttapuit en Boomleeuwerik 
toenemen en zich zullen vestigen. Mogelijk geldt dit ook voor de Nachtzwaluw. 
Ook soorten als Graspieper en Veldleeuwerik kunnen zich vestigen. Het 
bovenstaande is een inschatting. 

3.6.2 Zoogdieren 
De effecten zijn vergelijkbaar als bij broedvogels, doch een duidelijke toename 
aan biodiversiteit wordt niet verwacht, omdat er weinig soorten zijn die 
veelvuldig gebruik maken van heiden. 

3.6.3 Herpetofauna 
De Levendbarende hagedis zal fors toenemen, omdat het biotoop wordt 
vergroot. 

3.6.4 Insecten 
Mel name net Heidebiauwtje zai toenemen. Vanaf Luchthaven de Peel 
kunnen Heivlinder, Bruine eikenpage en Kommavlinder zich vestigen in 
deelgebied B. De biodiversiteit van dagvlinders maar ook van sprinkhanen zal 
fors toenemen. Indien ook een poe I of natte laagte wordt gegraven, zal de 
biodiversiteit van libellen ook fors toenemen. 

3.6.5 Planten 
Planten van heiden als Dwergviltkruid en Klein warkruid zullen toenemen. Op 
natte laagtres ontstaan kansen voor de vestiging van Kleine zonnedauw, 
Moeraswolfsklauw en andere soorten van natte heiden. 

3.6.6 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 
Hierop treedt geen effect op. 

3.7 Effectbeschrijving nulalternatief historisch gezien (NAhis) 

3.7.1 Broedvogels 
Een wezenlijk verschil met de huidige situatie echter is dat het gebruik op de 
huidige locatie voor 2002 niet beperkt was tot een dag, maar verspreid over 
de week plaatsvond. Dat resulteert in een aanmerkelijke grotere 
geluidbelasting. 
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Uit tabel 9 blijkt dat aile broedvogelparen die tijdens de onderzoeksperiade 
aanwezig waren in het NAhis blootgesteld zouden worden aan geluidsniveaus 
van 42 resp. 47 dB(A) en meer. Uit bijlage 4C kan bovendien worden 
opgemaakt dat de contouren het onderzochte gebied fars overschrijden. Oat 
betekent dat de verder van het circuit broedende vogels in het overzicht in 
tabel 9 nog niet meegenomen zijn en de werkelijke invlaed van geluid ap 
vogels in het NAhis nog aanmerkelijk grater is geweest. Uitwijkmagelijkheden 
voar de vogels zijn er nauwelijks, zelfs voor een soort als de Grote bonte 
specht is het lastig uit te wijken. Resumerend is de conclusie dat op aile 
soorten een wezenlijk negatief effect optreedt. 

47dB(A) 47dB(A) 42dB(A) 42dB(A) Totaal 
contour contour contour contour 

Soort Terr. ~25% Terr. <25% Terr. ~5% Terr. <25% 
Boomleeuwerik 4 4 
Bosuil 1 1 
Buizerd 3 3 
Groene specht 2 2 
Grote bonte specht 17 17 
Grutto 3 3 
Havik 1 1 
Kleine bonte specht 1 1 
Nachtzwaluw 4 4 
Torenvalk 1 1 
Zwarte specht 1 1 

Tabel9 Effectenoverzicht NAhis van de so orten per geluidscontour waarbij per soorl is 
aangegeven of zijn teffitorium ~25% (wezenlijk negatlef effect) en <25% bevindt in 
de geluidscontour. 

3.7.2 Zoogdieren 
Zie effectbeschrijving in 3.5.2. 

3.7.3 Herpetofauna 
Zie effectbeschrijving in 3.5.3. 

3.7.4 Insecten 
Zie effectbeschrijving in 3.5.4. 

3.7.5 Planten 
Zie effectbeschrijving in 3.5.5. 

3.7.6 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 
Zie effectbeschrijving in 3.5.6. 

3.8 Effectbeschrijving basisalternatief (Va1) 

3.8.1 Broedvogels (geluid) 

De activiteiten zullen plaats gaan vinden gedurende hele jaar. Oat betekent 
dat de vestigingsmogelijkheden voar de broedvogelsoorten worden beperkt 
vanwege de geluidsbelasting. Volgens Reijnen zou de dichtheid aan vogels 
afnemen met 35% bij blootstelling aan 42 dB(A) bij bosvogels en 47dB(A) bij 
weidevogels. Tabel 10 geeft een overzicht van de geluidseffecten per contour. 
Van 12 soarten liggen de territaria ;::25% binnen de geluidscontaur van 
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42dB(A}. Tien bosvogelsoorten worden in deze situatie blootgesteld aan 
42dB(A}. Twee weidevogels (Torenvalk is geen soort van bossen) hebben 
territoria in de 47dB(A} contour. Hiervan zijn een aantal soorten die van 
be lang zijn en kritisch zijn naar zijn leefomgeving, namelijk Bosuil, Grutto, 
Havik, Kleine bonte specht en Nachtzwaluw. Deze soorten hebben minder 
mogelijkheden om uit te wijken. Vooral de Grutto is van belang, omdat dit de 
enige soort is die op de mondiale Rode lijst staat en daarom aandacht 
verdient. Van de vier paren die Vliegveld de Peel herbergen, wordt 75% door 
de geluidstoename be·(nvloed. 

47dB(A) 47dB(A) 42dB(A) 42dB(A) Totaal 
Soort Tem Terr. Terr. ~25% Terr. 

~25% <25% <25% 
Boomleeuwerik 4 4 
Bosuil 1 1 
Buizerd 3 3 
Groene specht 2 2 
Grote bonte 16 16 
specht 
Grutto 3 3 
Havik 1 1 
Kleine bonte 1 1 
specht 
Nachtzwaluw 3 3 
Sperwer 1 1 
Torenvalk 1 1 
Zwarte specht 1 1 

Tabel10Effectenoverzicht Va1 van de soorlen per geluidscontour waarbij per soorl is 
aangegeven of zijn territorium ~25% (wezenlljk negatief effect) en <25% bevindt in 
de geluidscontour. 

3.8.2 Broedvogels (overige effecten) 
Bij een omzetting van deeigebied A van iandbouwgronden naar circuit en 
parkeerplaats is het effect als voigt: 

• Van twee paren Graspieper, zes paren Veldleeuwerik, Wilde eend, 
Roodborsttapuit en Kievit zal het leefgebied verdwijnen. 

• Bosvogels die gebruik maken van deelgebied A om te foerageren 
zoals Buizerd en Sperwer zulien moeten uitwijken naar Luchthaven de 
Peel of landbouwgronden elders om te foerageren. 

• V~~r vogels van bosranden zoals Boompieper, Geelgors en 
Boomleeuwerik zijn de akkers van groot belang, omdat deze integraal 
horen tot het leefgebied en deze soorten ook al broeden in de bosrand. 
Er treedt een negatief effect op, omdat als gevolg van de omzetting 
van akkers in een circuit een integraal onderdeel van het leefgebied 
verdwijnt waarbij de bosrand ongeschikt wordt voor deze soorten. De 
soorten zullen moeten uitwijken in zuidelijke richting of naar de 
bosranden van deelgebied B. 

3.8.3 Zoogdieren 
De grondwallen blijven gehandhaafd dus beplantingen die eventueel in 
gebruik zijn door de Gewone dwergvleermuis om te foerageren of te migreren 
worden gehandhaafd. Een negatief effect op de Rosse vleermuis wordt ook 
uitgesloten, omdat het open karakter van deelgebied A gehandhaafd blijft en 
zodoende zijn jachtgebied. 
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3.8.4 Herpetofauna 

Levendbarende hagedis 
Deze soort komt voor ten westen van het bestaande circuit. Het bestaande 
circuit wordt omgezet in droge heide. Er kan van uit worden uitgegaan dat er 
een positief effect optreedt. Dit geldt ook voor het MMA. 

Vinpootsa/amander en Heikikker 
In de MER wordt aangegeven welke maatregelen worden voorkomen dat er 
verontreinigde stoffen in het milieu terecht komen en zodoende al dan niet 
indirect in het leefgebied van Vinpootsalamander en Heikikker terecht komen. 
Waarschijnlijk zijn deze maatregelen voldoende om te voorkomen dat de 
biotoopomstandigheden zich wijzigen. 

Bronbemalingen zullen niet worden toegepast. De grondwaterstand zal dan 
ook nauwelijks omlaag gaan en hoogstens iets lager worden vanwege de 
drainage (zie MER). Anderzijds wordt het yen en het natte heideveld gevoed 
door regenwater en vanwege storende lagen in de ondergrond zal het effect 
op dit biotoop miniem zijn. 

Het MER geeft aan dat de activiteit zowel op de huidige locatie als op de 
toekomstige locatie voldoet aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. De 
luchtkwaliteit zal de komende jaren verbeteren. Naar verwachting zal door het 
overheidsbeleid , dat sterk gericht is op preventieve maatregelen in de sfeer 
van schonere motoren en verkeersafwikkeling, de productie van fijn stof 
(PM10) en stikstof (NOx) afnemen. Een en ander betekent dat de chemische 
samenstelling van het biotoop van beide soorten naar verwachting nauwelijks 
zal wijzigen. 

Overige soorten 
In paragraaf 2.4.4 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied in het 
deelgebied hebben. Omdat het aile tabel 1-soorten betreft en deze soorten 
een lichte mate van bescherming kennen in de zin dat bij ruimtelijke ingrepen 
een vrijstelling geldt, heeft dit geen consequenties voor het initiatief. Dit geldt 
voor aile varianten. 

3.8.5 Insecten 

Heideb/auwtje 
Deze soort komt voor ten westen van het bestaande circuit. Het bestaande 
circuit wordt omgezet in heide. Er kan van uit worden uitgegaan dat er een 
positief effect optreedt. 

Overige insecten 
In paragraaf 2.5.2 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied in het 
plangebied hebben. Het voorkomen van deze soorten zal voor het project 
verder geen consequenties hebben, omdat het geen beschermde soorten 
betreft. Dit geldt voor aile varianten. 

Bij de aanleg van de onverharde parkeervoorzieningen liggen kansen om het 
gebied vlinderrijker te maken, ook wanneer hier enkele weekenden per jaar 
10.000 auto's geparkeerd worden. Daartoe dient dan op het terrein een 
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verschralingbeheer te worden uitgevoerd en beplantingen te worden 
aangelegd. 

3.8.6 Planten 
In paragraaf 2.6 is aangegeven welke soorten in en rondom het plangebied 
voorkomen. De Kleine zonnedauw en Klokjesgentiaan zijn van deze soorten 
relevant wegens de bescherming binnen tabel 2 van de Flora- en faunawet. 
Op de groeiplaats op een heideperceel ten zuiden van deelgebied A blijven de 
biotoopomstandigheden gelijk. De Brede wespenorchis, die op de geluidswal 
voorkomt, is beschermd binnen tabel 1 en ondervindt bij voortzetting van het 
huidig gebruik geen hinder van de activiteiten. 

In de huidige situatie zijn in deelgebied A de floristische waarden beperkt tot 
de bosrand en de sloot. Op de weilanden (parkeerruimte) kunnen 
aanmerkelijk hogere waarden ontstaan door een consequent 
verschralingbeheer toe te passen, ook al wordt het terrein gedurende enkele 
weekenden per jaar volledig gebruikt voor het parkeren van auto's. Soorten 
van zandgronden kunnen zich op termijn vanuit de omgeving vestigen. Op het 
bestaande parkeerterrein, grenzend aan deelgebied B, staan bijvoorbeeld 
duizenden exemplaren van Dwergviltkruid (Rode lijst gevoelig). Om het proces 
van verschraling te doen versnellen kan men de voedselrijke teelaardelaag 
verwijderen. 

3.8.7 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 
Zie effectbeschrijving in 3.5.6. 

3.9 Effectbeschrijving Meest Milieuvriendelijk Alternatief (Va6) 

3.9.1 Broedvogeis 

De activiteiten zullen plaats gaan vinden gedurende hele jaar. Oat betekent 
dat de vestigingsmogelijkheden voor de broedvogelsoorten worden beperkt 
vanwege de geluidsbelasting. Volgens Reijnen zou de dichtheid aan vogels 
afnemen met 35% bij blootstelling aan 42 dB(A) bij bosvogels en 47dB(A} bij 
weidevogels. Tabel11 geeft een overzicht van de geluidseffecten per contour. 
Van 12 soorten liggen territoria ~25% binnen de geluidscontour van 42dB(A}. 
Aile paren broeden in de huidige situatie reeds binnen de 47 dB(A) contour of 
hebben daar een belangrijk deel van het foerageergebied. De meeste paren 
kunnen zonder problemen een andere locatie vinden om een territorium te 
stichten. 

Bij enkele soorten die kritischer zijn naar zijn leefomgeving neemt de 
geluidbelasting op het territorium toe, namelijk Grutto, Havik, Kleine bonte 
specht en Sperwer. Deze soorten hebben minder mogelijkheden om uit te 
wijken en gewenning aan geluid is maar in beperkte mate opgetreden. Voor 
deze soorten zal het initiatief in overtreding geraken met de Flora- en 
faunawet artikel 11. Vooral de Grutto is van belang, omdat dit de enige soort is 
die op de mondiale Rode lijst staat en daarom aandacht verdient. Van de 4 
paren die Vliegveld de Peel herbergen, wordt 50% door de geluidstoename 
be·invloed. Hiervan bevindt zich een paar binnen de geluidscontour van 
42dB(A) en een paar binnen 47 dB(A). 
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47dB(A) 47dB(A) 42dB(A) 42dB(A) Totaal 
Soorf Terr. Terr. Terr. ~5% Terr. 

~25% <25% <25% 
Boomleeuwerik 4 4 
Bosuil 1 1 
Buizerd 3 3 
Groene specht 1 1 2 
Grote bonte 11 3 14 
specht 
Grutto 1 1 1 3 
Havik 1 1 
Kleine bonte 1 1 
specht 
Nachtzwaluw 1 2 3 
Sperwer 1 1 
Torenvalk 1 1 
Zwarte specht 1 1 

Tabel11 Effectenoverzicht variant Va6 van de soorten per geluidscontour waarbij per soort is 
aangegeven of zijn territorium ~25% (wezenlijk negatief effect) en <25% bevindt in 
de geluidscontour. 

3.9.2 Broedvogels (overige effecten) 
lie effectbeschrijving in 3.8.2 : 

3.9.3 loogdieren 
lie effectbeschrijving in 3.8.3. 

3.9.4 Herpetofauna 
Levendbarende hagedis 
Deze soort komt niet voor in de directe omgeving en ook in de bosrand is de 
soort niet aangetroffen. Er zal geen effect op de soort treden. 

Vinpootsalamander en Heikikker 
Beide soorten komen voor ten zuiden van deelgebied A. De verbetering van 
de drainage zal leiden tot een lichte grondwaterstandsdaling. Het 
voortplanitngsbiotoop wordt echter gevoed door regenwater. Er zal nauwelijks 
een effect op deze soorten optreden. 

Overige soorien 
In paragraaf 2.4.4 is aangegeven welke soorten een vast leefgebied in het 
deelgebied hebben. Omdat het aile tabel 1-soorten betreft en deze soorten 
een lichte mate van bescherming kennen in de zin dat bij "bestendig gebruik" 
een vrijstelling geldt, heeft dit geen consequenties voor het initiatief. Dit geldt 
voor aile varianten. 

3.9.5 Insecten 
lie effectbeschrijving in 3.8.5. 

3.9.6 Planten 
lie effectbeschrijving in 3.8.6. 

3.9.7 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 
lie effectbeschrijving in 3.5.6. 
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In het vorige hoofdstuk is de ontwikkeling van een geluidintensief circuit voor 
de auto- en motorsport getoetst op flora en fauna. Daarbij is uitgegaan van 
zeven varianten welke in het MER Circuit De Peel in ogenschouw zijn 
genomen. 

In dit hoofdstuk worden de varianten vergeleken in de mate waarin effecten op 
flora, fauna en natuur optreden. 

4.2 8roedvogels 

Binnen de toetsing op flora en fauna spelen broedvogels een voorname rol, 
omdat deze gevoelig zijn voor hogere geluidsniveaus, welke juist door het 
circuit worden veroorzaakt. In globale zin treedt bij variant NAzon een zeer 
sterk positief effect op, omdat onder andere het aspect geluid komt te 
vervallen. Bij de overige varianten, waar wei sprake zal zijn van een circuit, zal 
het negatieve effect het laagste zijn bij Va6. 

Ten opzichte van de illegale huidige situatie (NA) neemt de oppervlakte 
binnen de contour van 47 en 42 dB(A) in variant Va6 sterk af. 

4.3 Zoogdieren 

De effecten op zoogdieren zullen in het algemeen gering zijn. 

Het is vrij moeilijk verschillen tussen de varianten aan te geven, maar in het 
algemeen zullen de varianten die minder geluid naar de omgeving 
veroorzaken minder effect hebben op zoogdieren. Dit geldt met name voor 
variant Va6. Bij de variant NAzon zal de betekenis van het gebied voor 
zoogdieren toenemen. 

Door een verplaatsing van het circuit kan de betekenis van het huidige terrein 
voor zoogdieren wijzigen. Dit zal veelal een wijziging in positieve zin zijn. Ook 
ter plaatse van het toekomstige circuit wijzigt de situatie zich. Enerzijds zullen 
incidenteel foeragerende zoogdieren, zoals het Ree, geen gebruik meer 
maken van het terrein. Anderzijds kunnen zich andere soorten vestigen, zoals 
muizen of Ege!. Ook voor vleermuizen kan de situatie zich licht wijzigen; rond 
de elementen van het toekomstige circuit kunnen nieuwe 
foerageermogelijkheden ontstaan. Een negatief effect op actuele 
foergeerlocaties, migratieelementen en verblijfplaatsen treedt in geen van de 
varianten op. 

De Das komt momenteel niet in het plangebied v~~r. Door de omzetting van 
een deel van de akkers in grasland en het aanbrengen van 
landschapselementen in het agrarisch gebied, hetgeen voorzien is in aile 
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varianten op de nieuwe locatie, bestaat de mogelijkheid dat de soort daar 
incidenteel gaat foerageren. V~~r de Eekhoorn moeten de effecten nog 
worden bepaald in het kader van de vaststelling van het bestemmingspJan. Dit 
kon in dit onderzoek niet worden meegenomen. 

4.4 Herpetofauna 

In de sloot aan de rand van deelgebied A komen enkele algemene soorten 
v~~r . De instandhouding van de sloot is voor deze soorten van belang. 

Tussen de varianten onderling bestaat tussen de soorten beschermd in tabel 
2 en 3 geen wezenlijk verschil in het effect op herpetofauna, behalve bij 
NAzon waar sprake is van een positief effect op met name de Levendbarende 
hagedis. 

4.5 Insecten 

Tussen de varianten onderling bestaat een beperkt verschil in het effect op 
insecten, behalve bij NAzon waar sprake is van een positief effect. Op de 
heidevegetatie ten noorden en ten westen van het huidige circuit zijn de meest 
interessante waarden aanwezig. Ais het circuit op de huidige locatie wordt 
gesaneerd kan een verbetering van de biotopen plaatsvinden, mede 
afhankelijk van het te voeren natuurbeheer. De grootste winst voor de 
insecten bestaat uit mogelijkheden om uit te breiden naar nieuwe locaties ter 
plaatse van het huidige circuit. 

Met betrekking tot de varianten op de nieuwe locatie bestaat geen verschil in 
relatie tot insecten. Op de taluds van de nieuwe geluidwal kunnen 
vestigingskansen voor insecten ontstaan. 

4.6 Planten 

Tussen de varianten onderling bestaat een beperkt verschil in het effect op 
planten, behalve bij NAzon waar sprake is van een positief effect. Op het 
huidige circuit en op de heidevegetatie ten noorden en ten westen ervan zijn 
de meest interessante waarden aanwezig. Ais het circuit op de huidige locatie 
wordt gesaneerd kan een verbetering van de biotopen plaatsvinden, mede 
afhankelijk van het te voeren natuurbeheer. De grootste winst voor de planten 
bestaat uit mogelijkheden om uit te breiden naar nieuwe locaties ter plaatse 
van het huidige circuit. 

Met betrekking tot de varianten op de nieuwe locatie bestaat geen verschil in 
relatie tot planten. Op de taluds van de nieuwe geluidwal kunnen 
vestigingskansen voor planten ontstaan. 
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4.7 Conclusie 

Variant Va6 biedt de minst negatieve perspectieven voor flora en fauna 
wanneer ervan wordt uitgegaan dat een circuit wordt aangelegd (legalisatie). 
Een adequaat, op natuurontwikkeling afgestemd beheer tar plaatse van het te 
saneren circuit in deelgebied B is daarbij van belang. Het aantal vogelsoorten 
dat in deze variant zal moeten uitwijken zal beperktzijn. Bovendien ontstaan 
uitwijkmogelijkheden, mede door een sterke reductie van de oppervlakte 
binnen de 47 dB(A) contour in vergelijking met de huidige situatie. 

Bij de uitvoering van de variantsn NA. NAhis, Va1 en Va6 ontstaat een 
verplichting tot compensatie en mitigatie. 
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5 Vergelijking varianten, conclusie en ad vies natuur 

5.1 Aigemeen 

De locatie van de varianten bevinden zich in de EHS (NA, NAzon en NAhis) 
dan wei in de POG (Va1 en Va6). De onderbouwing van de keuze voor deze 
locaties is opgenomen in de MER, waarin in het voortraject elders in de 
gemeente Venray een aantallocaties onder de loep zijn genomen. 

Bij de toetsing van effecten op natuurgebieden wordt aangegeven in hoeverre 
sprake is van situering van de locatie van de circuits ter plaatse van en in de 
omgeving van terreinen welke een beleidsmatige natuurbeschermingsstatus 
kennen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de volgende 
beschermingscategorieen: 

• Vogel- en Habitatrichtlijngebieden op Europees niveau 
• Beschermde natuurmonumenten op Rijksniveau 
• Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op Rijksniveau 
• Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) op provinciaal niveau 

Effecten welke hierbij in ogenschouw worden genomen zijn de volgende: 
• Directe biotoopvernietiging door situering van het circuit ter plaatse 
• Negatieve be'invloeding van natuurgebieden door externe effecten 

(geluid, luchtverontreiniging, verontreiniging van grondwater) 

Met betrekking de externe effecten worden aileen geluidseffecten 
meegenomen. Uit onderzoeken van Royal Haskoning is gebleken dat geen of 
nauwelijks meetbare wijzigingen optreden in de kwaliteit van lucht en 
grondwater. 

In hoofdstuk 2 werd geconstateerd dat deelgebied A en Been 
natuurbeschermingsstatus kennen. Gebieden beschermd onder de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en beschermde natuurmonumenten liggen buiten de 
invloedssfeer van het initiatief en worden hier buiten beschouwing gelaten. 

5.2 Directe biotoopvernietiging 

5.2.1 Huidige locatie 
De huidige locatie behoort tot de EHS. Het circuit aan de noordzijde van de 
Bakelse Dijk beslaat 5,65 hectare, zonder de omliggende terreinen, welke 
worden gebruikt voor onder meer parkeren en een heidevegetatie kennen. In 
de huidige situatie kan de EHS ter plaatse van het circuit onvoldoende 
functioneren. Het circuit vormt een belemmering voor de instandhouding en 
ontwikkeling van de natuurlijke waarden. 

5.2.2 Toekomstige locatie 
De toekomstige locatie kent de status POGo Het gehele terrein beslaat 15,8 
hectare, waarvan op 7,8 hectare het racecircuit zal worden gerealiseerd. De 
locatie kent, vanwege het intensieve agrarische gebruik, betrekkelijk weinig 
natuurwaarden. Van de aanleg van het circuit ondervinden verschillende 
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broedvogels en zoogdieren hinder en voor een deel van de fauna betekent de 
ontwikkeling dat de leefruimte ter plaatse zal verdwijnen of kleiner wordt. 

5.2.3 Conclusie 
Bij de legaJisatie van het huidige circuit gaat dat ten koste van 5,65 hectare 
EHS bij aanleg van het circuit gaat 15,8 hectare POG verloren. Indien de 
onverharde parkeerplaats natuurvriendelijk wordt beheerd, kan dit worden 
beperkt tot 7,8 hectare. 

5.3 Externe effecten (geluid) 

5.3.1 Aigemeen 

EHS POG Geenstatus 
>47 42-47 >47 42-47 > 47 dB (A) 42-47 
dB(A) dB(A) dB(A) dB{A) dB{A) 

Variant Legalisatie huid{ge loeatie 
NA 147 191 56 53 - -
NAzon - - - - - -
NAhis 461 220 141 118 15 237 
Variant Toekomslige loealie 
Va1 101 176 82 57 8 86 
Va6 23 104 38 44 - 18,5 
Tabel12Reikwijdte geluideonfour 42 en 47 dB(A) ten opziehte van EHS en POG in de vijf 

varianten 

V~~r elk van de MER-varianten is de omvang van de gebieden bepaald die 
blootgesteld worden aan meer dan 47 dB(A) en tussen 42 en 47 dB(A). In het 
algemeen treedt verstoring van broedvogels op van bossen bij geluidsniveaus 
hoger dan 42 dB(A) en van weidevogels bij geluidsniveaus hoger dan 47 
dB(A). Deze methodiek wordt hier ook aangehouden om de geluidbe!asting 
van het racecircuit op de EHS en de POG weer te geven. Van iedere variant is 
in bijlage 5 een kaart opgenomen van de contourlijnen 47 en 42 dB(A) ten 
opzichte van EHS en POGo 

5.3.2 Huidige locatie 

Variant NA: Nu/aiternatief (NA) 
De huidige locatie van het racecircuit is 5,65 hectare groot en ligt in de EHS. 
Het circuit kent in het geheel maximale geluidsniveaus hoger dan 47 dB(A). 
De totale oppervlakte binnen de EHS met een geluidsniveau hoger dan 47 
dB(A) en tussen 42 en 47 dB(A) is ca. 147 resp. ca. 191 ha groot. V~~r de 
POG is dit respectievelijk ca. 56 ha en ca. 53 ha. 

Variant NAhis: Nu/alternatief historisch gezien (NAhis) 
De huidige locatie van het racecircuit is 5,65 hectare groot en Jigt in de EHS. 
Het circuit kent in het geheel maximale geluidsniveaus hoger dan 47 dB(A). 
De totale oppervlakte binnen de EHS met een geluidsniveau hoger dan 47 
dB(A) en tussen 42 en 47 dB(A) is ca. 461 resp. ca . 220 ha groot. Voor de 
POG is dit respectievelijk ca. 141 ha en ca. 118 ha. Bij NAhis wordt bovendien 
nog een gebied van ca. 237 hectare zonder beschermde status (akkergebied 
zuidelijk van Vliegveldbos zuid) blootgesteld aan 42 tot 47 dB(A) en 15 
hectare aan meer dan 47 dB(A). 
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Een wezenlijk verschil met de huidige situatie is dat het gebruik op de huidige 
locatie voor 2002 niet beperkt was tot een dag, maar verspreid over de week 
plaatsvond. Na de start van het huidige gebruik een belangrijke verbetering op 
in vergelijking met het gebruik van v66r 2002. 

5.3.3 Toekomstige locatie 

Variant Va 1: Basisa/tematief (Va 1) 
De toekomstige locatie van het racecircuit is 7,7 hectare groot en ligt in de 
POGo Het circuit kent in het geheel maximale geluidsniveaus hoger dan 47 
dB(A). De oppervlakte binnen de EHS met een geluidsniveau hoger dan 47 
dB(A) en tussen 42 en 47 dB(A) is ca. 101 resp. ca. 176 ha groot. V~~r de 
POG is dit respectievelijk ca. 82 ha en ca. 57 ha. Bij het basisalternatief wordt 
bovendien nog een gebied van ca. 86 hectare zonder beschermde status 
(akkergebied zuidelijk van Vliegveldbos zuid) blootgesteld aan 42 tat 47 dB(A) 
en 8 hectare aan meer dan 47 dB(A). 

Variant 5: Meest Milieuvriende/ijk A/tematief (Va6) 
De toekomstige locatie van het racecircuit is 7,7 hectare groot en ligt in de 
POGo Het circuit kent in het geheel maximale geluidsniveaus hager dan 47 
dB(A). De oppervlakte binnen de EHS met een geluidsniveau hoger dan 47 
dB(A) en tussen 42 en 47 dB(A) is ca. 23 resp. ca. 104 ha groat. V~~r de POG 
is dit respectievelijk ca. 38 ha en ca. 44 ha. Bij het MMA wordt bovendien nog 
een gebied van ca. 19 hectare zander beschermde status (akkergebied 
zuidelijk van Vliegveldbos zuid) blootgesteld aan 42 tot 47 dB(A). 

5.3.4 Conciusie 
In relatie tot geluid treedt bij aile varianten een verslechtering op, behalve bij 
NAzon. Bij NAzon wordt het illegale circuit verwijderd, waardoor de 
geluidbelasting op de omgeving wegvalt. Wanneer het circuit wordt 
gelegaliseerd is de verslechtering het minste bij Va6 bij zowel 42dB(A), tussen 
42 en 47 dB(A) en 47dB(A). 

Het circuit ligt ap de huidige locatie geheel binnen de EHS. De locatie van Va 
en Va6 maakt dee I uit van de POGo Hoewel deze locatie een 
aandachtsgebied is voor eventuele natuurontwikkeling, moet deze lager 
worden geclassificeerd dan de huidige lacatie van het circuit vanwege de 
EHS-status. De lagere beschermingsstatus van de toekomstige locatie uit zich 
ter plaatse ook doar de aanwezigheid van een open akkercomplex met een in 
ecologisch opzicht een betekenis aan aileen de randen (bosrand en sloot). 
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Bijlage 1 Flora- en faunawet 

Bijlage 2 Toelichting soortecologie 

Broedvogels 
1 Boomleeuwerik 
2 Bosuil 
3 Buizerd 
4 Graspieper 
5 Grauwe vliegenvanger 
6 Groene specht 
7 Grote bonte specht 
8 Grutto 
9 Havik 
10 Kleine bonte specht 
11 Koekoek 
12 Matkop 
13 Nachtzwaluw 
14 Patrijs 
15 Sperwer 
16 Torenvalk 
17 Veldleeuwerik 
18 Wielewaal 
19 Zomertortel 
20 Zwarte specht 

Zoogdieren 
21 Gewone dwergvleermuis 
22 Laatvlieger 
23 Rosse vleermuis 
24 Das 
25 Eekhoorn 
26 Steenmarter 

Herpetofauna 
27 Heikikker 
28 Levendbarende hagedis 
29 Vinpootsalamander 

Insecten 
30 Heideblauwtje 

Plan ten 
31 Kleine zonnedauw 

Bijlage 3 Soortenlijst flora en fauna 

Bijlage 4 Verspreidingskaarten broedvogels en contourlijn 42 en 47 dB(A) 

Bijlage 5 Natuur (EHS en POG) en contourlijn 42 en 47 dB(A) 

Bijlage 6 Onderzoek Steenmarter en Das (Stichting Census) 
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Bijlage 7 BeleidsregeJ Mitigatie en Compensatie Natuurwaarden 

BijJage 8 Gemeente Venray: Compensatie van natuurwaarden 
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Bijlage 1 
Flora- en faunawet 

1.1 Inleidend 
De Flora- en faunawet vormt een deel van het kader waarop keuzes worden gemaakt in het 
MER met betrekking tot de effecten op natuurwaarden. De wet bepaald met name de mate 
waarin soorten van belang zijn in de effectbepaling. De Flora- en faunawet beschermd een 
deel van aile soorten en binnen deze bescherming is een gradatie aangebracht. Overigens 
kennen ook de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn een soortbeschermingscomponent. De 
Europees beschermde soorten kennen een strenge bescherming binnen de Flora- en 
faunawet. 

1.2 Aigemeen 
Sinds 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en faunawet van kracht. Op 23 februari 2005 
werd met betrekking tot deze wet een Aigemene Maatregel van Bestuur van kracht. 
Daarnaast is de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet 
bij besluit van de minister van LNV per 25 januari 2005 in werking getreden. 

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van 
instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet 
is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten 
in principe verboden zijn. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut 
opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke 
waarde). Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') 
worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen: 
• Artike/ 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende 

dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
• Artike/2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder 

die weet of redeiijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterweg te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan 
wei aile maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 
teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Bij uitvoering van werkzaamheden bestaat de kans dat men in aanraking komt met een of 
meer van de artikelen 8 tot en met 14 van de Flora- en faunawet. Deze artikelen houden het 
volgende in: 

• Artike/ 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

• Artike/ 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

• Artike/10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 
• Artike/ 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, 
weg te nemen of te verstoren. 

• Artike/ 12: Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit 
het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

• Artike/ 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wei 
eieren, nesten of producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of 
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te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten 
verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te 
gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te 
bieden, uit te wissel en of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten 
het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 

• Artikel 14, lid 1: Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te 
zetten. 

• Artikel 14, lid 2: Het is verboden planten behorende tot bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen soorten in de vrije natuur te planten of uit te zaaien. 

Wanneer men bij de werkzaamheden in aanraking komt met een of meerdere van 
bovenstaande artikelen, dan is een ontheffingsaanvraag ex. art. 75 van de Flora- en 
faunawet, 5e lid, onderdeel C bij Ministerie van LNV van toepassing. Bij artikel 11 dient te 
worden opgemerkt dat nesten en holten van standvogels vallen onder het begrip "vaste rust
en verblijfplaats" . Dit geldt ook voor tijdelijke holen, tijdelijke burchten, migratieroutes en 
foerageergebieden die van belang zijn voar de gunstige staat van instandhouding van een 
soort. 

In zijn algemeenheid kunnen veel problemen worden opgelost door binnen het plangebied 
een alternatieve groeiplaats cq. leefgebied te vinden. Een belangrijke voorwaarde is hierbij 
dat op de alternatieve locatie het juiste biotoop beschikbaar is. De alternatieve locatie dient 
in de ontheffingsaanvraag te worden aangeduid. 

Een ontheffing kan niet worden aangevraagd indien de schadelijke effecten als gevolg van 
de ingreep reeds plaats heeft gevonden, afgifte van een ontheffing achteraf vindt door Min. 
van LNV niet plaats. 

1.3 Stappenplan natuurtoets 

Stap 1: Voorafgaand aan iedere ingreep dient een adequaat flora- en faunaonderzoek te 
worden uitgevoerd. Daaronder wordt begrepen een inventarisatie en een beschrijving van 
het voorkomen van planten en dieren in het gebied. 

Stap 2: Vervolgens dient te worden bepaald welke aard de voorgenomen ingreep heeft. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie categorieen: 

• Bestendig gebruik. Activiteiten met een looptijd van jaren die samenhangen met de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied, zoals het gebruik van militaire 
oefenterreinen, locaties van lopende ontgrondingen, recreatiegebieden met het 
bijbehorende beheer en onderhoud en het gebruik van evenemententerreinen. 

• Bestendig beheer en onderhoud. Werkzaamheden aan onder meer watergangen, 
wegen, spoorwegen en werk in het kader van bos- en natuurbeheer en de landbouw. 
Hiertoe worden werkzaamheden gerekend die gericht zijn op het behoud van de 
bestaande situatie. 

• Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Hieronder valt een breed scala van activiteiten, 
zoals de aanleg en uitbreiding van wegen, bedrijventerreinen, havens, woonwijken en 
woningen. 

Stap 3: De onder de Flora- en faunawet beschermde soorten kennen een uiteenlopend 
beschermingsregime, waartoe de soorten dienovereenkomstig zijn opgenomen in diverse 
tabel/en. De beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende categorieen. 

1. Algemene soorten (tabel 1 van de AMvB) 
Deze soorten kennen een lichte bescherming. Ais deze soorten in het plangebied 
voorkomen en de werkzaamheden vallen onder datgene vermeldt bij stap 2, dan 
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geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 
De zorgplicht is voor deze soorten wei van toepassing. 

2. Overige soorien (tabel 2 van de AMv8) 
Voor deze soorten dient ofwel een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 
te worden aangevraagd of gebruik te worden gemaakt van een door Ministerie van 
LNV goedgekeurde gedragscode (gepubliceerd via www.hetlnvloket.nl). Daarnaast 
kan in georganiseerd verband, bijvoorbeeld per sector of koepelorganisatie een 
gedragscode worden opgesteld. Zo is er voor het bosbeheer een gedragscode 
vastgesteld. Het Ministerie van LNV is bevoegd een gedragscode goed te keuren en 
controle uit te voeren op de naleving ervan. 

3. Soorien van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tabel 3 van de AMv8) 
Deze soorten kennen een zware bescherming. Afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden moet een ontheffing worden aangevraagd en kan niet worden 
gewerkt met een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode. Dit geldt 
in ieder geval bij ruimtelijke ontwikkelingen. Van toepassing bij een 
ontheffingsaanvraag zijn de volgende te beantwoorden vragen: 

• Welke maatregelen worden getroffen om schade aan de soort(en) te 
voorkomen dan wei te beperken (mitigerende maatregelen)? 

• Welke maatregelen worden getroffen om schade aan het leefgebied van de 
soort(en) te herstellen (compenserende maatregelen)? 

• Wanneer en waar worden de compenserende en mitigerende maatregelen 
uitgevoerd? 

• Zijn er mogelijke alternatieven onderzocht in locaties of werkwijzen die 
wellicht geen of minder effect hebben op de desbetreffende soort(en). Wat is 
de reden dat geen gebruik wordt gemaakt van de alternatieven? 

• Blijven er voldoende alternatieve leefgebieden over in de omgeving of in het 
plangebied voor de betreffende soort(en). 

4. Vogels (tabel 3 van de AMv8) 
Bij vogels is het beschermingsregime van tabel 3 van toepassing. Voor vogels dient 
een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd of 
gebruik gemaakt te worden van een door Ministerie van LNV goedgekeurde 
gedragscode (zie vnor de gedragscode punt 2 "overige soorten'j. Blj hat Mlnisterie 
van LNV wordt het volgende gehanteerd ten aanzien van de soortbescherming: 

a. Voor vogelsoorten geldt in de regel dat verstorende werkzaamheden van 
toe passing zijn tijdens het broedseizoen en men dan in aanraking komt met 
de artikelen 11 en/of 12 van de Flora- en faunawet. Deze werkzaamheden 
dienen dan ook altijd buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Tevens 
dient tijdens de werkzaamheden te worden voorkomen dat vogels tijdens het 
broedseizoen gaan broeden in het gebied van de ingreep. 

b. Vaste verblijfplaatsen van boombroedende uilen, spechten en roofvogels zijn 
het hele jaar door beschermd, dus ook buiten het broedseizoen. Op 
hoofdlijnen geldt dat nesten, nestholten en nestkasten van standvogels 
beschermd zijn. Bij de ontheffingaanvraag geldt altijd een uitgebreide toets. 

Met betrekking tot exemplaren of populaties van beschermde soorten, waarvan bekend is of 
waarvan kan worden aangenomen dat deze door de mens zijn uitgezaaid, geplant, uitgezet, 
ge"introduceerd of geherintroduceerd geldt het volgende. De soortbescherming geldt in het 
algemeen niet voor de betreffende exemplaren en/of populaties. Dit geldt bijvoorbeeld 
wanneer sprake is van het opgroeien van beschermde plantensoorten uit tuinafval. Flora en 
fauna die met het oog op soortbehoud ge"introduceerd zijn genieten echter bescherming. De 
zorgplicht is in aile situaties van toepassing. 

In principe geeft het Ministerie van LNV binnen acht weken een beslissing op een aanvraag 
tot ontheffing op bepalingen in de Flora- en faunawet in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. 
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1.4 Wezenlijke negatieve invloed 
Of er sprake is van wezenlijke negatieve invloed op een beschermde soort hangt af van de 
lokale, regionale, landelijke en Europese stand van de soort. Bij activiteiten waarbij 
bijvoorbeeld enkele dieren van een soort geschaad dreigen te worden, moet worden 
bekeken welk effect dit heeft op de populatie; de stand van de soort op lokaal, regionaal, 
fandelijk en Europees niveau. Op welk niveau hiernaar moet worden gekeken hangt af van 
de zefdzaamheid van de soort. Daarnaast is het van befang of de populatie een negatief 
effect zelf teniet kan doen, bijvoorbeeld wanneer er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar 
een geschikt leefgebied elders. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen 
verplaatsen zal eerder sprake zijn van een wezenlijke negatieve invloed dan bij soorten die 
zich wei over grote afstanden kunnen verpfaatsen. Zo hebben het Pimpernelbfauwtje en de 
Kamsalamander een veel kleinere actieradius dan bijvoorbeeld een Bever; de 
laatstgenoemde soort kan daardoor soms makkelijker inspelen op een bepaalde situatie. Ais 
het negatieve effect van tijdelijke aard is, kan de betreffende populatie zich gemakkelijker 
herstellen dan wanneer het effect permanent is. In het algemeen is er eerder sprake van een 
wezenlijke negatieve invloed bij zeldzame soorten dan bij algemene soorten. 

1.5 Rode lijst 
Op 5 november 2004 heeft de minister van LNV de nieuwe Rode lijsten voor bedreigde dier
en plantensoorten vastgesteld. Op basis van het "Verdrag inzake het behoud van wilde 
planten en dieren en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979" (Verdrag 
van Bern) is in ons land en in de omliggende landen per soortgroep een zogeheten Rode lijst 
opgesteld. De Rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van trend en zeldzaamheid op 
wereldschaal en voor de Nederlandse situatie. De op de Rode lijst opgenomen soorten zijn 
in vijf categorieen ingedeeld: 

• Verdwenen - op wereldschaal uitgestorven (voorbeeld: Duingentiaanblauwtje dat 
nergens anders ter wereld voorkwam dan in de Nederlandse duinen), in Nederland 
uitgestorven doch daarbuiten nog voorkomend (voorbeeld: Grote hoefijzerneus en 
Tuimelaar) of in Nederland uitgestorven doch in gevangenschap in ons land 
aanwezig (voorbeeld : Zeepaardje en Lynx). 

• Ernstig bedreigd - zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam (voorbeeld: Hamster). 
• 8edreigd - sterk tot zeer sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam 

(voorbeeld: Vale vleermuis) 
• Kwetsbaar - matig afgenomen en nu vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam, of sterk 

afgenomen en nu vrij zeldzaam (voorbeeld: Groene specht) 
• Gevoe/ig - stabiel of toegenomen, doch nog steeds in klein aantal in Nederland 

voorkomend en daardoor zeer zeldzaam (voorbeeld: Sikkelsprinkhaan) of sterk 
afgenomen maar nog algemeen voorkomend (voorbeeld: Huismus en Grutto) 

Bij soorten van de Rode lijst komt de gunstige staat van instandhouding echter eerder onder 
druk te staan. Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag speelt het voorkomen op de 
Nederlandse Rode lijst van de betreffende beschermde soorten een grote rol. Daarnaast 
geldt de algemene zorgplicht. In dat verband moet worden aangegeven waaraan bij de 
ingreep aandacht besteed moet worden. 

De Rode lijsten zijn richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. In dat kader verdienen 
soorten van de Rode lijst specifieke aandacht. De lijsten worden eens per tien jaar 
aangepast; het Ministerie van LNV streeft ernaar de aangepaste lijsten (in overeenstemming 
tot de feitelijke zeldzaamheid van soorten) korter te laten zijn. 
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Bijlage 2 
Toelichting soortecologie 

Van de in het plangebied waargenomen bijzondere soorten wordt een uitgebreide 
beschrijving gegeven door het volgende aan te geven: 

• Biotoop, ecologie, meest kwetsbare periode en indien bekend grootte van het 
leefgebied en actieradius in relatie tot eventuele uitwijkmogelijkheden. 

• Situatie op lokaal, regionaal, Nederlands en indien bekend op Europees niveau. 
Hierin is opgenomen de trend en de situatie op de Nederlandse Rode lijst en de 
beschermi ngsstatus. 

1 Boomleeuwerik 

a. ec%gie 
De Boomleeuwerik komt optimaal voor in gebieden met zeer voedsel- en leemarme 
zandgronden, waar de soort in vliegdennen, open bossen en bosranden met 
stuifzandcomplexen, heidevelden, kapvlakten, brandgagen, brede zandwegen en militaire 
oefenterreinen met zandbanen. Ook andere habitats kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld 
bosranden langs ma·isakkers of voormalige mijnsteenstortplaatsen. De soort komt voor in het 
grootste dee I van Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Boomleeuweriken die in ens 
land broeden trekken in de winter weg naar West-Frankrijk en Spanje. De soort eet tal van 
kleine diersoorten en zaden. Het foerageergebied bestaat uit kale of schaars begroeide 
akkers (Hustings et aI., 2002). 

b. situatie in Neder/and 
De Boomleeuwerik staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd binnen de 
Europese Vogelrichtlijn en tabel 3 van de AMvB op de Flora- en faunawet. Het aantal 
broedparen wordt voor Nederland geschat op 5000 tot 6000 (periode 1998-2000), waarvan 
er op de Veluwe 1900 tot 2400 broeden. In 1973-1977 was dat aantal met 1000 tot 1200 
paar ongeveer vijf keer iager. Een afnemende trend veranderde in de jaren '70 in een 
toename als gevolg van bosbranden, stormschade en het herstel van heidegebieden door 
natuurbeschermingsorganisaties. In de omliggende landen laten de aantallen van de soort 
een wisselend beeld zien (Hustings et aI., 2002). In Limburg was de Boomleeuwerik in de 
periode 2000-2004 met 800 tot 900 paar een vrij talkrijke broedvogel, die in 15% van de 
kilometerhokken tot broeden kwam. De soort komt globaal voor in aile wat grotere 
bosgebieden in Noord- en Midden-Limburg, maar in Zuid-Limburg vrijwel aileen op de 
Brunssummerheide en in de Schinveldse Bossen. Een combinatie van bos, heide en 
agrarisch gebied is geliefd. Ook in Limburg is sprake van een, inmiddels afgevlakte, groei 
van het aantal broedparen in de afgelopen decennia (Hustings et aI., 2006). 

2 Bosuil 

a. ec%gie 
Broedvogel van loofbossen, stadsparken, tuinen en boomgaarden met oude bomen die 
nestgelegenheid bieden. Liefst parkachtig met vijvers (trekt veel dieren aan) en gazon 
(makkelijk jagen). Broedt bij voorkeur in holle bomen, waarbij ze de nestholte van meerdere 
kanten kunnen binnenkomen. Maar ze gebruiken ook nestkasten en soms een verlaten 
eksternest. Ais de nood erg hoog is gebruiken bosuilen ook wei eens een verlaten 
konijnenhol of een donkere plek in een gebouw. Bosuilen maken geen nest. Het vrouwtje 
maakt de nestholte een beetje schoon en bekleedt het daarna met een laagje uitgeplozen 
braakballen. In het vroege voorjaar slaapt het vrouwtje de gehele dag op het nest. Men 
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neemt aan dat dit is om te ervaren dat het nest veilig is. In zachte winters begint de baits al in 
januari, maar meestal begint deze begin februari. De bosuil broedt in maart en in april 
worden de jongen geboren. De jongen komen na 28 a 30 dagen uit en de eerste tien dagen 
laat het vrouwtje ze niet aileen. Na vier a vijf weken verlaten de jongen het nest. Ze kunnen 
dan nog niet goed vliegen en zitten voortdurend in de buurt van het nest op takken om eten 
te bedelen. Ais ze ongeveer vijftig dagen oud Het stapelvoedsel van de bosuil bestaat uit 
muizen die ze met huid en haar opeten. Verder worden ook kleine vogels, mollen, ratten, 
vleermuizen, kikkers en padden en insecten gevangen. Het vrouwtje, dat iets groter is dan 
het mannetje en vangt ook wei jonge hazen en konijnen en jonge duiven. Het leefgebied is 
25 tot maximaal40 hectare groot (www.ivnvechtplassen.nl). 

b. situatie in Neder/and 
Sinds de jaren tachtig lijkt de populatie in ons land te schommelen tussen de 4.000 en 5.000 
paren. Over het algemeen gesproken lijkt de stand van de soort redelijk stabiel; de soort is 
dan ook niet bedreigd. In Limburg was de Bosuil in de periode 2000-2004 met 500 tot 1000 
paar een vrij talkrijke broedvogel, die in 15% van de kilometerhokken tot broeden kwam. De 
soort komt in de hoogste dichtheden (2-5 paar/100 ha) voor in grote bosgebieden met veel 
oud loofbos, zoals de Weerterbossen, het IJzerenbos bij Susteren het Savelsbos bij 
Gronsveld en Boswachterij Vaals. In Noord- en Midden-Limburg neemt de Bosuil sterk toe. 
Dit hangt samen met het ouder worden van het bos in deze delen van de provincie (Hustings 
et aI., 2006). 

3 Buizerd 

a. ee%gie 
De Buizerd is in Nederland een standvogel die voorkomt in vrijwel elk landschapstype. De 
aanwezigheid van tenminste enige bomen, die worden gebruikt om te nestelen en te 
roestelen, is daarbij een belangrijke voorwaarde. In de wintermaanden neemt het aantal 
Buizerds in ons land meestal sterk toe door wintergasten uit Scandinavie. Buizerds jagen op 
muizen, mollen, jonge konijnen en in mindere mate op vogels, amfibieen, reptielen, insecten, 
regenwormen en vissen (Hustings et aI., 2002). Buizerds broeden meestal in een Grove den 
of Larix. De soort foerageert in bossen, op heiden, weiden, akkers, langs snelwegen, in 
duinen en op industrieterreinen (www.vogelbescherming.nl). Het biotoop van de Boomvalk 
bestaat uit open gebieden, zoals heidegebieden met veel variatie en een ruime hoeveelheid 
prooidieren, omgeven door bos of bosjes. Zowel hoogveengebieden, polders en overige 
cultuurgebieden kunnen voldoen, mits ze beschutting leveren om te broeden en open gebied 
om te jagen (www.vogelbescherming.nl). Het leefgebied van de soort is 25 tot 100 hectare 
groot (Sierdsema, 1995). De meest kwetsbare periode is het broedseizoen , dat bij deze soort 
begint 1 februari en eindigt rond 15 juli (Van Dijk, 2004). 

b. situatie in Neder/and 
De Buizerd staat niet op de Nederlandse Rode lijst. Het aantal broedparen wordt voor 
Nederland geschat op 8000 tot 10000 (periode 1998-2000). In 1973-1977 was dat aantal met 
2000 tot 2500 paar ongeveer vier keer lager. Aan het eind van de jaren '60 was het aantal 
Buizerds nog veel lager als gevolg van massale sterfte doordat in de landbouw veel 
pesticiden werden gebruikt. De toename van de Buizerd wordt niet aileen toegeschreven aan 
een verbod op het gebruik van bepaalde kwalijke pesticiden, maar ook aan de toename van 
bosjes in delen van Nederland en doordat de Buizerd genoegen is gaan nemen met minder 
geschikte biotopen (Hustings et aI., 2002). In Limburg is de Buizerd tegenwoordig een vrij 
talrijke broedvogel met in de periode 2000-2004 900 tot 1100 broedparen, die in 26% van de 
kilometerhokken tot broeden kwam. De aantallen nemen sinds de jaren '70 voortdurend toe. 
De soort komt in de gehele provincie v~~r, maar broedt nauwelijks in gebieden met stedelijke 
bebouwing. De hoogste dichtheid bereikt de soort ten westen in de bossen van Midden-
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Limburg die ten westen van de Maas gelegen zijn. De aantalsontwikkeling in de 20e eeuw 
voigt in Limburg het patroon van Nederland. (www.limburg.nl). 

4 Graspieper 

a. Ec%gie 
De Graspieper komt voor in open gebieden bestaande uit akkers, kruidenrijke graslanden, 
heideterreinen en hoogveenrestanten. Van belang is dat er oneffenheden zijn in de vorm van 
gras- of heidepollen en bulten waar het nest wordt verstopt. Het vrouwtje bouwt vanaf april 
hier een nest. Verhogingen in de omgeving van het nest zoals een paal, een hek of een 
struik worden benut als uitkijkpost. Het voedsel bestaat uit insecten en ongewervelde dieren 
(vaak wormen en rupsen), maar in de winter worden ook zaden gegeten. De broedtijd ligt in 
de periode april eind meL Grootte van het leefgebied van de soort is 2 - 5 hectare groot 
(Sierdsema, 1995). 

b. Situatie in Nederland 
De aantallen Graspiepers zijn de laatste decennia sterk afgenomen onder invloed van 
intensivering van de melkveehouderij . Veruit de grootste aantallen Graspiepers broeden 
immers op boerenland. Buiten de intensief gebruikte graslanden is het beeld veel minder 
negatief; er zijn ook gebieden waar een duidelijke toename is geconstateerd. V~~r 1998-
2000 wordt de populatie op 70.000-80.000 paren geschat. In de periode 1973-1977 waren dit 
er nog ruim 100.000. Vanwege deze sterke achteruitgang heeft de Graspieper op de Rode 
lijst de status van "gevoelig" gekregen. In Limburg zijn 1280 broedparen bekend, die in ca. 
18,8% van de kilometerhokken te vinden zijn. Een grote dichtheid is aanwezig in het 
Maasdal tussen Obbicht en Neer, tussen Grubbenvorst en Maasbree en tussen Meijel en 
Maarheze (www.limburg.nl). 

5 Grauwe vliegenvanger 

B. eco!ogie 
Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en in open bossen. Vanaf aan 
of meerdere vaste uitkijkposten maken de vogels korte en snelle vluchten achter vliegende 
insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. De 
soort komt voor in halfopen oud bos met veel zonnige plekken, in parklandschap en in tuinen 
met veel natuurlijke holten. De soort nestelt in nissen, boomholten en gaten in muren. Vanaf 
april-mei tot september is de soort in ons land. Het leefgebied van de soort is 2 tot 5 hectare 
groot (Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Nederland 
De Grauwe vliegenvanger kent op de Nederlandse Rode lijst de status "gevoelig". 
Waarschijnlijk is de totale populatie de laatste decennia licht afgenomen, maar dit is lastig 
met zekerheid te zeggen doordat tellingen in het landbouwgebied niet erg uitgebreid zijn 
uitgevoerd. Het totale aantal broedparen wordt dan ook geschat op 20.000 tot 30.000 paren 
(www.vogelbescherming.nl). 

6 Groene specht 

a. ecologie 
Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en 
oude houtsingels. Echter als gevolg van een gevarieerd voedselaanbod en het vermogen 
zich steeds meer aan te passen komt de Groene Specht steeds dichter bij de mens en al in 
woonwijken is binnengedrongen, zoals in de noordrand van Rotterdam 
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(www.degroeneagenda.nl) alsmede in Meerssen (Groen-planning, 2005). Ais broedplaats 
verkiest de soort meestal een zelfgehakt hoi in een oude loofboom. Het voedsel van de soort 
bestaat onder meer uit Rode bosmier, Zwarte weidemier en Gele weidemier. 

De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij deze soort begint op 15 februari en 
eindigt op 16 juli (Van Dijk, 2004). De Groene specht is een standvogel, wat inhoudt dat de 
soort het gehele jaar door gebruik maakt van de nestlocatie en het plangebied. De soort 
heeft een leefgebied met een grootte van 25 tot 100 hectare (Sierdsema, 1995), hoewel in 
Hoogerwerf et al. (2001) 16 hectare wordt aangehouden. 

b. situatie in Neder/and 
De Groene specht kent op de Nederlandse Rode lijst de status "kwetsbaar". De soort is 
beschermd onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. 

In de atlasperiode 1998-2000 lag de schatting op 4.500 tot 5.500 paren, terwijl dit in de 
vorige atlasperiode, 1973-1977, nog 6.000 tot 7.500 paren was (Hustings et aI., 2002). De 
Groene specht is na de Grote bonte specht de meest talrijke en verspreide specht in ons 
land (www.vogelbescherming.nl). Strenge en sneeuwrijke winters zorgen ervoor dat de soort 
plaatselijk kan verdwijnen omdat de insecten dan onbereikbaar zijn. Volledig herstel treedt 
nadien op na een lange reeks van jaren. 

In de grote bosgebieden in het oosten en zuiden van Nederland is de soort sterk achteruit 
gegaan. Dit was het gevolg van vergrassing en verbraming, waardoor de Rode bosmier, 
waarmee de specht zich voedt, sterk achteruit ging. In zuidwestelijk Nederland en in het 
Rivierengebied gaat de soort juist vooruit. Hier vestigde de Groene specht zich in 
populierenbossen en jonge beplantingen die nu "op leeftijd" zijn. Ook her en der in Zuid
Limburg is de soort vanaf de jaren '90 aan het toenemen (Hustings et aI., 2002). De Groene 
specht was in de periode 2000-2004 in Limburg met 1000 tot 1300 paar een vrij talrijke 
broedvogel, die in 30% van de kilometerhokken tot broeden kwam. Ten zuiden van Sittard is 
de Groene specht een gewone broedvogel van bossen en cultuurland met open elementen. 
Ook kasteeltuinen, oude villawijken en soms ook bosjes in stedelijk gebied worden door de 
soort gebruikt. Ten noorden van Sittard is de soort schaars tot zeldzaam; aileen in door 
loofhout gedomineerde bossen zoals in het Leudal komt de soort in wat hogere dichtheden 
voor (Hustings et aI., 2006). 

7 Grote bonte specht 

a. ee%gie 
De Grote bonte specht is een standvogel die voorkomt in landschappen met bosjes, 
boomgroepen en bossen. De soort broedt zowel in naald- als in loofbos en foerageert in de 
kronen van bomen op boombewonende insecten en op eieren en kleine jongen van 
zangvogels. Met grote vaardigheid hakt de specht zaden van naaldbomen uit kegels van 
sparren en dennen. De Grote bonte specht broedt in een zelf uitgehakte of reeds bestaande 
holte (Hustings et aI., 2002). De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij deze 
soort begint op 1 maart en eindigt op 30 juni (Van Dijk, 2004). De Grote bonte specht is een 
plaatstrouwe broedvogel. In de winter verblijft de soort echter veelal op andere plekken in het 
bos. De soort heeft een leefgebied met een grootte van 2 tot 5 hectare (Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Neder/and 
De Grote bonte specht staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd onder 
de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. De soort komt in grote 
delen van Nederland voor en is de meest frequente spechtensoort. Aileen in de 
zeekleigebieden van Groningen en Friesland, waar nauwelijks tot geen bos is, en op 
Schiermonnikoog komt de soort niet of in he Ie lage aantallen voor. Optimaal komt de soort 
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voor in grotere boscomplexen met oudere bosopstanden. De soort is in de loop van de 20ste 
eeuw sterk toegenomen door een toenemend areaal aan bossen, die bovendien geleidelijk 
aan ouder worden. In de atlasperiode 1998-2000 lag de schatting op 55.000 tot 65.000 
paren, terwijl dit in de vorige atlasperiode, 1973-1977, slechts 10.500 tot 17.000 paren was. 
De toename voltrok zich grotendeels in de periode tot 1985 (Hustings et aI., 2002). In 
Limburg was de soort in de periode 2000-2004 met 3200 tot 4200 paar een talrijke 
broedvogel, die in 55% van de kilometerhokken tot broeden kwam (Hustings et aI., 2006) 

8 Grutto 

a. ec%gie 
De Grutto is bij uitstek gebonden aan de Nederlandse open graslanden als broed- en 
foerageergebied en is daardoor kwetsbaar voor veranderingen in die gebieden. Spoedig na 
afloop van de broedtijd, vanaf begin juli verlaten de broedvogels ons land al en trekken naar 
de rijstvelden van vooral West-Afrika, waar ze overwinteren. De Grutto en andere 
weidevogels hebben voldoende afwisseling van gemaaid en ongemaaid grasland nodig om 
te broeden en jongen groot te kunnen brengen. De grootte van het leefgebied van de soort is 
minimaal 2 tot 5 en gemiddeld 5 tot 25 hectare (Sierdsema, 1995). 

Essentiele kenmerken van een goed Gruttogebied zijn: 
• Voldoende grote oppervlakte lang gras van ongeveer 18 cm in de periode half mei tot 

half juni, bijvoorbeeld 50% lang en 50% kort gras. Lang gras biedt Gruttokuikens 
dekking en voedsel (insecten en de larven hiervan) om de kwetsbare periode tussen 
het uitkomen en het vliegvlug worden heelhuids door te komen. Kort gras biedt de 
soort voedsel in de vorm van regenwormen en insectenlarven. 

• Aanwezigheid van plas-dras percelen in het voorjaar. 

De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij de Grutto duurt van eind maart tot 
eind juni. De broedduur bedraagt 24 a 25 dagen. Nesten worden meestal op grasland 
gemaakt in een ondiep kuiltje. Ais het gras lang genoeg is buigt de Grutto de hal men over 
het nest, dat daardoor moei!ijk te zien is. Ha!flang gras biedt eek bescherming veer 
uitgekomen kuikens; in langer gras blijken ze zich slecht te kunnen voortbewegen. 

b. situatie in Nederland 
De Grutto kent op de Nederlandse Rode lijst de status "gevoelig". De Grutto staat in haar 
gehele areaal in Europa onder grote druk. Nederland heeft een grote internationale 
verantwoordelijkheid voor de Grutto, omdat ongeveer de helft van alie Grutto's ter wereld en 
90% van de Noordwest-Europese populatie in Nederland broedt. In de atlasperiode 1998-
2000 lag de schatting op 46.000 paar, terwijl het aantal paren van de vorige atlasperiode, 
1973-1977, op 120.000 werd geschat (Hustings et aI., 2002). De soort is allange tijd sterk 
aan het achteruitgaan. De belangrijkste oorzaak is het verlies aan biotoop. De soort is 
afhankelijk van grasland. Jaarlijks neemt het graslandareaal door verstedelijking met 1 % af. 
Aanvankelijk speelde ontwatering en intensivering van graslanden een grote rol. Nu zijn 
vooral de oorzaken van de afname: 

• Verstedelijking, industrie en versnippering door wegaanleg. 
• Intensieve landbouw, zoals te vroeg maaien, ontwatering van de grond en veel 

bemesten. 
• Predatie door onder andere vossen, katten, loslopende honden en kraaien. Het blijkt 

dat in sommige Gruttogebieden meer predatoren voorkomen dan in vergelijkbare 
del en van de rest van Nederland. Predatoren roven de eieren en de jongen. Men 
meent dat predatie niet de oorzaak kan zijn van de landelijke achteruitgang van de 
Grutto. 
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• Verlichting. Grutto's hebben last van straatverlichting en proberen tenminste 300 
meter afstand te nemen van de lantarenpalen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Grutto). 

De afnemende trend van de Grutto en andere weidevogels is in ons land in het grootste deel 
van het huidige verspreidingsgebied een autonome ontwikkeling (intensivering van de 
landbouw). In Limburg komt de soort tegenwoordig aileen ten westen van de Maas voor in 
Noord- en Midden-Limburg (gemeenten Nederweert, Horst aan de Maas, Heiden en 
Sevenum). In de jaren '70 kwam zij oak ten oosten van Roermond tot broeden (Hustings et 
aI., 2002). Het aantal paren dat voor Limburg wordt opgegeven is 217 voor de periode 1995-
2005. Tegenwoordig ligt dit aantal beduidend lager. In 2004 werd het aantal broedparen op 
110 tot 120 geschat. De soort dreigt te verdwijnen door het veelvuldige scheuren van 
graslanden. De grootste aantallen zijn thans aanwezig in de Peelregio (www.limburg.nl). 
Tijdens een in 2006 door provincie Limburg uitgevoerde soortgerichte inventarisatie konden 
niet meer dan 68 territoria worden vastgesteld. Dit aantal ligt 48% lager als bij een telling in 
2000 (Van der Weele & Van Noorden in Limburgse Vogels, 2006). 

9 Havik 

a. eco/ogie 
De Havik is in Nederland een uitgesproken standvogel en komt voor in gevarieerd landschap 
waarbij open stukken worden afgewisseld met bossen of bosjes. De soort eet alles met een 
gewicht tussen de 100 a 400 gram, meestal zijn dat Ekster, Gaai en duiven, maar oak 
Eekhoorn, Konijn, Haas, Sperwer, valken en zelfs Buizerd. De prooiresten van de Havik zijn 
te herkennen aan de aanwezigheid van de geheel kaalgevreten schoudergordel met de 
beide vleugels en wat handpennen. De soort broedt vanaf februari tot en met half JUIi. 

b. situatie in Nederland 
In het verleden werd de soort ernstig bedreigd als gevolg van pesticidengebruik in de 
landbouw. Tegenwoordig neemt de soort licht toe. Jongen van haviken verlaten Oost
Nederland omdat daar nog weinig houtduiven zijn om te eten. Die duiven zijn in aantal 
gedaald, nu veel boeren van graan op ma'is zijn overgestapt. In Nederland komen ongeveer 
1800 haviksparen v~~r. De Havik was in de periode 2000-2004 in Limburg met 200-225 paar 
een vrij schaarse broedvogel, die in 8% van de kilometerhokken tot broeden kwam. De soort 
komt in vrijwel aile Limburgse bossen groter dan 100 hectare voor. De dichtheid is in Noord
en Midden-Limburg wat hoger dan in Zuid-Limburg (Hustings et aI., 2006). 

10 Kleine bonte specht 

a. eco/ogie 
De Kleine bonte specht is een standvogel die optimaal voorkomt in loofbos en gemengd bas 
met een hoog aandeel van zachthoutsoorten als berk, wilg, els en populier. Ook broedt de 
soort wei in houtwallen. De Kleine bonte specht voedt zich vrijwel aileen met insecten, die 
worden verzameld op zijtakken en bladeren en soms oak in de lucht (Hustings et aI., 2002). 
De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij deze soort begint op 1 februari en 
eindigt op 20 juni (Van Dijk, 2004). De Kleine bonte specht is een plaatstrouwe broedvogel. 
In de winter verblijft de soort echter veelal op andere plekken in het bas. De soort heeft een 
leefgebied met een grootte van 2 tot 5 hectare (Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Nederland 
De Kleine bonte specht staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd onder 
de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. De soort komt voor in grate 
delen van Limburg en Brabant, Twente, de Veluwe, de Achterhoek, de Utrechtse Heuvelrug, 
Drenthe en in het zuiden van Groningen en Friesland. De soort ontbreekt grotendeels in de 
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provlncles Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. De dichtheden in Brabant en 
Limburg zijn in het algemeen lager als in de andere "goede" streken. De soort is in de 20ste 

eeuw duidelijk toegenomen en komt momenteel (1998-2000) in Nederland voor met 4200 
paar (aantal in de periode 1973-1977 is niet bekend) (Hustings et ai., 2002). De Kleine bonte 
specht was in de periode 2000-2004 in Limburg met 500 tot 900 paar een vrij schaarse tot 
vrij talrijke broedvogel, die in 15% van de kilometerhokken tot broeden kwam. In Noord- en 
Midden-Limburg is ten westen van de Maas sprake van een toename, terwijl de soort ten 
oosten van de Maas en in Zuid-Limburg stabiel voorkomt of zelfs afneemt. In het gebied ten 
oosten van de Maas tussen Venlo en Mook, de Mariapeel, Beegderheide/Leudal, de bossen 
rand Vaals en in het Savelsbos komt de soort meer geconcetreerd voor (Hustings et aI., 
2006). 

11 Koekoek 

a. ecologie 
Koekoeken komen vooral voor in relatief open gebieden met enkele hoge uitkijkposten, 
vanwaar ze speuren naar nesten van geschikte waardvogels. Heggenmussen, Rietzangers, 
Karekieten, Graspieper, Rietzanger, Gekraagde roodstaart en Kwikstaarten zijn favoriete 
soorten. Het zijn dan ook vooral de leefgebieden van deze soorten waar Koekoeken te 
vinden zijn (Hustings et aI., 2002). Het leefgebied van de soort is 5 tot 25 hectare groot 
(Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Nederland 
De Koekoek kent op de Nederlandse Rode lijst de status "kwetsbaar". Geschat wordt dat 
ongeveer 6.000 tot 8.000 Koekoekvrouwtjes in Nederland verblijven. Het aantal mannelijke 
vogels is onbekend, maar zal in dezelfde orde van grootte liggen. Veel vogelaars vermoeden 
dat de Koekoek-aantallen afnemen. Dit vermoeden is vooral gebaseerd op 
fingerspitzengefOhl en de frequentie van waarnemen van Koekoeken. Echt goede tellingen 
van koekoeken zijn zeer moeilijk uitvoerbaar en betrouwbare gegevens ontbreken daardoor. 
In de duinen is de afname het sterkst. Op heiden is sprake van een lichte afname en in 
moerasgebieden lijkt de situatie stabiel (Hustings et aI., 2002). In de provincie Limburg zijn 
997 vrouwtJes aanwezig en is de soort present in 32,9% van de kilometerhokken. De soort 
komt in de gehele provincie voor. De dichtheden zijn hager in de Maasduinen, in de 
Peelgebieden, op de Meinweg en in de zuidelijke helft van Zuid-Limburg (www.limburg.nl). 

12 Matkop 

a. ecofogie 
De Matkop broedt in sterk uiteenlopende bostypen, die varieren van elzenbroekbos tot 
eenvormige dennenbossen. Een voorwaarde is dat voldoende dood hout voorhanden is. De 
soort bouwt het nest in natuurlijke holtes in bomen, vooral in wilgen en berken. De Matkop 
voedt zich in de broedtijd met spinnen en insecten, die in het bas bejaagt worden. Een deel 
van de populatie is het gehele jaar in Nederland aanwezig; de Matkop is een standvogel. De 
broedgebieden worden in maart en april met zang afgebakend (Hustings et aI., 2002). Het 
leefgebied van de soort is 2 tot 5 hectare groat (Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Neder/and 
De Matkop is in de afgelopen decennia met tientallen procenten in aantal achteruit gegaan. 
Opmerkelijk is daarbij dat het aantal gebieden waar de soort voorkomt licht afnam. De 
dichtheid binnen het verspreidingsgebied is sterk achteruit gegaan. De achteruitgang geldt 
onder meer voor de hellingbossen van Zuid-Limburg. Mede daarom kent de Matkop de 
status "gevoelig" op de Nederlandse Rode lijst. In Engeland neemt de soort sterk af. Als 
oorzaken worden onder andere verdroging, verruiging en toenemende predatie door de sterk 

Groen-planning Maastricht bv 



2843 

toegenomen Grote bonte specht genoemd. Het aantallag in 1998-2000 op 20.000 tot 30.000 
paar, terwijl dat aantal begin tachtiger jaren nog 40.000 tot 60.000 koppels lag (Hustings et 
aI., 2002). In Limburg komt de soort met ruim 2500 paar voor en broedt zij in 47,1% van de 
kilometerhokken. De soort komt op locaties met bos in de gehele provincie voor, met een 
lichte nadruk op Noord- en Midden-Limburg (www.limburg.nl). 

13 Nachtzwaluw 

a. ecologie 
Een gevarieerde omgeving bestaande uit structuurrijke (oude) heide met een geleidelijke 
overgang naar bos vormt het biotoop van de Nachtzwaluwen. De territoria van de soort 
liggen meestal op heidevelden en zandverstuiving die grenzen aan bos. Het nest bevindt 
zich op de grond, maar de aanwezigheid van enig geboomte als schuil- en zangplaats is 
gewenst. Bovendien houdt zich in die bomen een flink deel van het voedsel op, dat bestaat 
uit grote insecten (vooral nachtvlinders en kevers, die in de vlucht worden gevangen). De 
Nederlandse broedvogels vertrekken in september naar tropisch Afrika om vanaf eind april 
terug te keren. Het habitat van de soort bestaat uit open droge bossen, kapvlakten en 
heidevelden. De Nachtzwaluw is een grondbroeder met een goede schutkleur (Hustings et 
al. 2002). De grootte van het leefgebied ligt in Nederland tussen de 25 en 100 ha 
(Sierdsema, 1995). De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij deze soort 
begint rond 15 mei en eindigt op 10 augustus (Van Dijk, 2004). 

b. situatie in Nederland 
De Nachtzwaluw neemt in Nederland, maar ook in omliggende landen al langere tijd af. In 
Groot-Brittannie begon deze achteruitgang rond 1900. In Nederland wordt deze 
achteruitgang sinds de jaren '30 geconstateerd. Toch kan de achteruitgang door ornitologen 
slechts gedeeltelijk worden verklaard. In het midden van de twintigste eeuw waren de 
zomers koeler dan in de decennia daarvoor. Dit kan ongunstig zijn geweest voor de soort. 
Biotoopverandering door het ontginnen van heiden, het wijzigen van het bosbeheer -
dunnen in plaats van vlaktegewijs veil en - en het vergrassen van heiden door de verzuring 
van het milieu wordt als een belangrijke oorzaak gezien. Ook het voedselaanbod is door de 
achteruitgang van onder andere nachtvlinders en vliegende kevers afgenomen. Lokaal 
neemt de soort sinds de jaren '90 toe (Hustings et aI., 2002). Vanwege de voortdurende 
achteruitgang kent de Nachtzwaluw de Rode lijst-status van "kwetsbaar". In Limburg komt de 
soort vooral voor op de grotere heidegebieden van Midden en Noord Limburg zoals de 
Weerter- en Budelerbergen, de Maasduinen en de Meinweg. AI deze gebieden kunnen tot 20 
broedparen herbergen. In Zuid Limburg is er meestal een broedpaar op de 
Brunssummerheide. 

14. Patrijs 

a. ecologie 
De Patrijs is een soort die karakteristiek is voor extensieve landbouwgebieden. Belangrijk is 
dat er weinig pesticidengebruik is, veel ruige overhoekjes aanwezig zijn die bescherming 
bieden tegen predatoren en er voldoende insecten en zaden aanwezig zijn (Hustings et aI., 
2002). De soort heeft een leefgebied met een range van 5 tot 25 hectare (Sierdsema, 1995 
en Hoogerwerf et aI., 2001). De meest kwetsbare periode is het broedseizoen, dat bij deze 
soort begint op 15 februari en eindigt op 16 juli (Van Dijk, 2004). De Patrijs is een 
standvogel, wat inhoudt dat de soort het gehele.jaar door gebruik maakt van het plangebied. 

b. situatie in Nederland 
De Patrijs kent op de Nederlandse Rode lijst de status "kwetsbaar". De soort is beschermd 
onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. De soort heeft sterk 
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te lijden van de voortdurende intensivering van de landbouw, waardoor de soort gedurende 
de jaren '90 in Nederland met 65% is afgenomen. Op veel plaatsen is de soort in Nederland 
(vrijwel) verdwenen. In de atlasperiode 1998M2000 lag de schatting op 9.000 tot 13.000 
paren, terwijl dit in de vorige atlasperiode, 1973M1977, nog 37.500 tot 47.500 paren was 
(Hustings et aI., 2002). De Patrijs komt volgens de vlakdekkende avifaunakartering van 
Limburg met 2517 paren in de provincie voor en de soort broedt in 45 tot 60% van de 
Limburgse kilometerhokken (www.limburg.nl). 

15 Sperwer 

a. ec%gie 

De Sperwer is een vrij algemene zomergast en standvogel en broedt in naaldbos of in 
gemengd bos. De soort grijpt prooien bij verrassing gedurende lage vlucht langs heggen, 
bosranden of struikgewas en plukt prooien op een lage plukplaats of op een hoge tak en 
vangt vrijwel uitsluitend zangvogels. Sperwers broeden van april tot juli, dit is de periode dat 
er veel jonge zangvogels zijn uitgevlogen. Sperwers komen tegenwoordig steeds vaker voor 
in dorpen en steden. Ze broeden bij voorkeur in monotone naaldbossen of in loofbossen met 
een ondergroei van struiken. 

b. situatie in Nederland 
Het aantal sperwers is waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest als in 2000, toen SOVON 
4.000 tot 5.000 paren registreerde. Sperwers hebben de afgelopen 30 jaar grote delen van 
Nederland gekoloniseerd vanuit enkele bolwerken bestaande uit uitgestrekte 
naaldbosplantages. Opvallend is dat sperwers ook gebieden opzoeken waar minder 
naaldbos voorhanden is dan in de gebieden die als springplank werden gebruikt (Hustings et 
aI., 2002). De Sperwer was in de periode 2000M2004 in Limburg met 500 tot 600 paar een vrij 
talrijke broedvogel, die in 14% van de kilometerhokken tot broeden kwam. Ook is het een 
doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal. De soort komt nu veel talrijker voor dan een 
eeuw geleden. Het Limburgse dieptepunt werd in de jaren '60 bereikt, toen het aantal paren 
minder dan 20 bedroeg. De soort is daarna in aantal gaan toenemen en ne7:e trend zet z!ch 
nog voort (Hustings et al. 2006). 

16 Torenvalk 

a. ec%gie 
De Torenvalk komt in vee I uiteenlopende landschapstypen voor. In grote boscomplexen en 
in de duinen zijn de dichtheden lager of is de soort afwezig. In het algemeen is het een soort 
van halfopen landschappen. De soort broedt op gebouwen, oude kraaiennesten in bomen, in 
hoogspanningsmasten en zelden ook op de grond. De meeste paren broeden tegenwoordig 
echter in Torenvalkkasten (Hustings et aI., 2002). De broedtijd begint begin februari en duurt 
tot half juli (Van Dijk, 2004). De Torenvalk is een standvogel. Een klein deel van de vogels 
verlaat het land en trekt weg richting ZuidMEuropa en NoordMAfrika. De Torenvalk heeft een 
leefgebied met een grootte van 25 tot 100 hectare (Sierdsema, 1995). Torenvalken eten 
hoofdzakelijk veldmuizen. In Veldmuisarme jaren worden relatief veel andere muizensoorten, 
vogels en ongewervelden gegeten. 

b. situatie in Nederland 
De Torenvalk staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De Torenvalk is na de Buizerd de 
meest verspreid voorkomende roofvogelsoort in Nederland. Het aantal broedparen in de 
atlasperiode 1998-2000 lag op 5000 tot 7500, terwijl dat aantal in 1973-1977 op 5000 tot 
6500 paren werd geschat ("vermoedelijk te laag"). In de jaren '60 lag het aantal broedparen 
beduidend lager door de schadelijke gevolgen van landbouwvergiften. Overigens fluctueert 
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het aantal broedparen sterk met de variatie in het aantal veldmuizen. De Torenvalk komt in 
tal van landschapstypen v~~r. Aileen in boomloze gebieden als kwelders en in grote 
bosgebieden (Veluwe) zijn de dichtheden lager, omdat de soort daar bejaagd wordt door de 
Havik (Hustings et aI., 2002). De Torenvalk was in de periode 2000-2004 in Limburg met 650 
tot 800 paar een vrij talrijke broedvogel , die in 26% van de kilometerhokken tot broeden 
kwam. Ook in Limburg fluctueren de aantallen nogal. De verspreiding over de provincie is 
erg gelijkmatig (Hustings et aI., 2006). 

17 Veldleeuwerik 

a. Ecologie 
De Veldleeuwerik broedt vooral op boomarme open gebieden met een korte vegetatie zoals 
graanakkers, weidegebieden en heidevelden. De soorten zijn met name aanwezig tijdens de 
broedtijd en de ruiperiode, welke loopt van maart tot en met augustus. Ook buiten deze 
periode kan de soort in lagere aantallen aanwezig zijn, maar over het algemeen trekken 
beide soorten weg vanaf eind september en keren terug in februari. GrooUe van het 
leefgebied van de Veldleeuwerik is 2 tot 5 hectare (Sierdsema, 1995). 

b. Situatie in Nederland 
In Limburg is de Veldleeuwerik een algemene soort en deze komt met 6944 territoria voor 
(www.limburg.nl). In de jaren '70 hoorde de soort tot de meest verspreide broedvogels van 
Nederland en de aantallen broedende vogels in Nederland lagen toen op zo'n 500.000 tot 
750.000 territoria. In de periode 1998-2000 lag dat op 50.000 tot 70.000 territoria (Hustings 
et aI., 2002). Vanwege deze sterke achteruitgang heeft de Veldleeuwerik op de Rode lijst de 
status van "gevoelig" gekregen. Verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied, de 
heiden en de duinen zijn daarvan de oorzaak en de afname lijkt nog altijd niet minder te 
worden (www.vogelbescherming.nl). Hoge dichtheden komen tegenwoordig nag voor in 
weidevogelreservaten, open heidegebieden en locaties met toevalligerwijs een gunstig 
terreinbeheer zoals op de vliegvelden Twente en Schiphol (Bijlsma et aI., 2001). 

18 Wielewaal 

a. ecologie 
De Wielewaal is van eind april tot in september in Nederland. Deze middelgrote vogel komt 
het meest voor in bossen in beek- en rivierdalen en aan de randen van duinen en 
stuwwallen. De soort broedt ook in meer ge'lsoleerde bossen met een oppervlakte van 
tenminste enige hectaren. De Wielewaal staat bekend om zijn fraaie jubelzang en de 
stralend gele veren van het mannetje. Het vrouwtje is groen, en kan daardoor op het eerste 
gezicht worden verward met de Groene specht. Bij de Wielewaal kunnen eenjarige vogels 
broedparen helpen bij het voeden van hun jongen. Oat is in de vogelwereld uniek bij deze 
soort (Hustings et aI. , 2002). Het leefgebied van de soort is 2 tot 5 hectare groat (Sierdsema, 
1995). 

b. situatie in Nederland 
De Wielewaal kent op de Nederlandse Rode lijst de status "kwetsbaar". Het aantal 
Wielewalen werd in de periode 1998-2000 op 4000 tot 5000 paar geschat. In de periode 
1979-1985 lag dat aantal nog op 7000 tot 10.000. De soort lijkt zich terug te trekken tot 
optimaal ontwikkelde loofbosgebieden. Voorts verklaart het velten van de eerste generatie 
populieren in Flevoland een deel van de achteruitgang (Hustings et aI., 2002). De Wielewaal 
komt met 573 paar in Limburg voor en is aanwezig in ca. 15,6% van de kilometerhokken. De 
soort komt in Noord- en Midden-Limburg veel meer voor dan in Zuid-Limburg. Gebieden 
waarin de soort een relatief grate dichtheid bereikt zijn De Maasduinen, Griendtsveen-
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Mariapeel, Weerterbosch en de bossen tussen Nederweert-Eind en Helden-Panningen 
(www.llimburg.nl). 

19 Zomertortel 

a. ec%gie 
De Zomertortel is een soort die broedt in bosranden, parkachtige landschappen met 
verspreid staande bomen en bosjes, heggen en houtwallen. Het nest bevindt zich vaak goed 
verborgen in dicht struweel en in jonge bomen. Zomertortels produceren twee legsels. Het 
biotoop bestaat uit bosjes en struwelen op vaak vochtige gronden die grenzen aan akkers, 
ruderale veldjes en andere open locaties waar de soort onkruidzaden en graanresten kan 
vinden. Ook wordt op dichtgegroeide heiden, broekbossen en verboste moerasgebieden 
gebroed. Zomertortels zijn meestal onopvallend en schuw. Vaak is de soort aileen waar te 
nemen middels het geluid, dat lijkt op het spinnen van een kat. Het gehele jaar worden 
zaden gegeten. De Zomertortel eet zowel oogstresten als onkruidzaden. De soort brengt de 
winter in West-Afrika door. Het is de enige duivensoort die niet het hele jaar door in 
Nederland verblijft. Zomertortels zijn betrekkelijk kort aanwezig in hun broedbiotoop, namelijk 
voornamelijk in de periode april tot en met september (Hustings et aI., 2002). Het leefgebied 
van de soort is 2 tot 5 hectare groot (Sierdsema, 1995). 

b. situatie in Neder/and 
De Zomertortel kent op de Nederlandse Rode lijst de status "kwetsbaar". Sinds het eind van 
de jaren '70 nemen de aantallen van de Zomertortel af. In gebieden waar voorheen al weinig 
Zomertortels leefden is de soort verdwenen. In sommige delen van het buitengebied is de 
terugloop tot een halt gekomen, maar in bossen zet de afname nog altijd door. In de periode 
1998-2000 telde Nederland tussen 10.000 en 12.000 broedparen. In de jaren zeventig en 
begin jaren tachtig waren dat nog 35.000 tot 50.000 broedparen (Hustings et aI., 2002). Deze 
sterke achteruitgang is de reden dat de soort op de Nederlandse Rode lijst de status van 
"kwetsbaar" heeft. De soort komt in Limburg voor met 1627 paar. De soort kan in de gehele 
provincie worden waargenomen en is in 39% van de Limburgse kilometerhokken present 
(www.limburg.nl). Opgemerkt dient te worden dat het dp. periode betreft van 1992-2005 en 
dat het weergegeven aantal voor Limburg aan de hoge kant is. In Zuid-Limburg is de soort 
ten opzichte van de jaren '70 met 90% afgenomen. Het verspreidingsbeeld zoals 
weergegeven op de kaart van de vlakdekkende kartering van Limburg (www.limburg.nl) komt 
niet overeen met de huidige situatie. De indruk bestaat dat de soort tegenwoordig veel 
zeldzamer is. 

20 Zwarte specht 

a. ec%gie 
De Zwarte specht broedt in oude bossen met een flink aandeel loofbomen en dode bomen. 
Zwarte spechten eten vooral houtmieren en die leven onder de bast van dode bomen. De 
Zwarte specht is als geen ander in staat zijn nestholte geheel naar eigen wens en maat uit te 
hakken. De meeste andere spechtensoorten kiezen daarvoor een al min of meer verzwakte 
stam met zachter hout. Maar de Zwarte specht is met zijn krachtige snavel in staat om zelfs 
in gezond, hard beukenhout een holte uit te hakken. Daardoor is deze soort niet meer 
afhankelijk van het natuurlijke aanbod aan holtes. Ook abelen, esdoorns en dennen komen 
in aanmerking, mits het bomen met dikke stammen zijn, want de nestholte heeft een 
doorsnede van twintig centimeter (www.vogelbescherming.nl, www.ivnvechtplassen.org). 

b. situatie in Neder/and 
In Nederland wordt het aantal broedparen thans op ca. 3.000 broedparen geschat en de 
stand is op dit moment ongeveer stabiel. De Zwarte specht was in de periode 2000-2004 in 
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Limburg met 150 tot 200 paar een vrij schaarse broedvogel, die in 11% van de 
kilometerhokken tot broeden kwam. Slechts 6% van de Limburgse Zwarte spechten broedt 
ten zuiden van Sittard. In Noord- en Midden-Limburg komt de soort als broedvogel in aile 
boscomplexen groter dan 100 hectare v~~r. De soort broedde in 1913 voor het eerst in 
Limburg en is na definitieve vestiging in de jaren '20 voortdurend in aantal aan het toenemen 
(Hustings et aI., 2006). 

21 Gewone dwergvleermuis 

a. eco/ogie 
Gedurende het hele jaar gebruiken Gewone dwergvleermuizen gebouwen als verblijfplaats. 
In het voorjaar en in de zomer (mei tot en met juli) groeperen de vrouwtjes zich in 
kraamkolonies in spouwmuren, achter daklijsten, onder dakpannen, in spleten van muren en 
in kerktorens. In de kraamkolonie worden de jongen in juni/juli geboren en grootgebracht in 
de zes navolgende weken (augustus). De grootte van een kraamkolonie kan varieren van 
enkele exemplaren tot meer dan tweehonderd dieren. In deze periode zitten de mannetjes 
apart in kleine groepjes of aileen. Gewone dwergvleermuizen gebruiken meerdere 
verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. Ze jagen hoofdzakelijk binnen een straal van circa 
twee, maar ook wei tot op vijf kilometer van de verblijfplaats. Vliegroutes liggen hoofdzakelijk 
langs lijnvormige landschapselementen, zoals heggen en lanen (Lange et aI., 1994). 

Gewone dwergvleermuizen gebruiken over het algemeen gebouwen als winterslaapplaats. 
Ze kiezen meestal de wat warmere en droge plaatsen. Ze overwinteren aileen of in grote 
groepen. De winterslaap is net als de kraamperiode een kwetsbare periode welke valt in de 
periode In West-Europa is de Gewone dwergvleermuis een standvleermuis. Oat wil zeggen 
dat de dieren geen grote afstanden afleggen tussen zomer- en wintergebied (Lange et aI., 
1994). 

De Gewone dwergvleermuis kent twee periodes wanneer de soort kwetsbaar is, namelijk de 
kraamperiode en tijdens de winterslaap. De kraamperiode valt in de periode mei tot en met 
augustus en de winterslaap vindt plaats van midden november tot en met maart. 

b. situatie in Nederland 
De Gewone dwergvleermuis staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd 
onder de Europese Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Flora- en faunawet en is opgenomen in 
tabel 3 van de AMvB. De Gewone dwergvleermuis komt in vrijwel geheel Europa voor en is 
in grate delen van West-Europa de meest voorkomende vleermuissoort. In Nederland is de 
soort weinig algemeen in de noordelijke provincies. Elders komt de soort algemeen voor 
(Lange et aI., 1994). In Limburg wordt de soort in de gehele provincie waargenomen. Zij is na 
1993 in tenminste 12,0% van de Limburgse kilometerhokken present. Zwaartepunten in de 
gekende verspreiding liggen in delen van Zuid-Limburg, ten zuiden, ten oosten en ten 
noordoosten van Roermond, rond Venray en rond Lottum (Huizenga et aI., 2005). 

22 Laatvlieger 

a. eco/ogie 
De Laatvlieger heeft zijn biotoop in open tot halfopen landschap. De soort jaagt vooral in de 
beschutting van opgaande elementen, zoals bosranden, heggen en lanen, op vijf tot tien 
meter hoogte, maar soms ook wei hoger tussen boomtoppen. De Laatvlieger vliegt meestal 
op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) graslanden en weilanden, langs kanalen 
en vaarten, in tuinen en in parken met vijvers. De Laatvlieger is een soort die vrijwel altijd in 
gebouwen verblijft. Zomerverblijven (kraamkamers) bevinden zich vaak in de nok van 
zolders, in spouwmuren en in spleten met gevelbekleding. De soort huist in gebouwen die 
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enigszins vrij staan en bijvoorbeeld grenzen aan parken en tuinen of in de randzones van 
steden naar agrarisch gebied (Lange et aI., 1994). 

Kraamkamers worden vanaf april of mei bezet. De jongen worden begin juni geboren en eind 
augustus worden de kraamkamers door zowel de jongen als de oudere dieren verlaten. In de 
paartijd, de maanden september en oktober, worden vergelijkbare verblijven gebruikt. Er 
worden dan meer verspreid Laatvliegers waargenomen dan in de zomer. De winterverblijven 
kunnen zich in hetzelfde gebouw bevinden als de zomerverblijven. In de winter zoeken 
Laatvliegers nauwe en relatief droge plaatsen op, zoals spouwmuren, spleten en scheuren in 
zolders, au de kelders en soms ook kieren dicht bij de ingang van grotten en onderaardse 
groeven. Omdat ze vaak diep weggekropen zijn is de kans dat de dieren op dergelijke 
plekken ontdekt worden relatief klein. Over de winterslaapstrategie is weinig bekend. Van 
november tot eind maart of begin april worden vrijwel geen Laatvliegers waargenomen 
(Lange et aI., 1994). 

De Laatvlieger is een standvleermuis, die zich verplaatst over enkele kilometers tot ten 
hoogste 45 kilometer. Laatvliegers zijn plaats- en gebiedstrouw en verkiezen zelden een 
andere leefomgeving. Een gebouw kan jarenlang als zomer- en winterverblijfplaats fungeren 
(Lange et aI., 1994). 

De Laatvlieger kent twee periodes wanneer de soort kwetsbaar is, namelijk de kraamperiode 
en tijdens de winterslaap. De kraamperiode valt in de periode mei tot en met half augustus 
en de winterslaap vindt plaats van midden oktober tot en met maart. 

b. situatie in Neder/and 
De Laatvlieger staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd onder de 
Europese Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 
van de AMvB. De Laatvlieger is een in heel Nederland vrij algemeen voorkomende 
vleermuissoort. De soort komt in grote delen van Europa voor, maar is in Noord-Europa, in 
lerland en in een groat deel van Groot-Brittannie afwezig (Lange et aI., 1994). In Limburg 
wordt de soort in de gehele provincie waargenomen. Zij is na 1993 in tenminste 7,2% van de 
Limburgse kilometerhokken present. Zwaartepunten in de gekende verspreiding liggen in 
delen van Zuid-Limburg, ten zuiden, ten oosten en ten noordoosten van Roermond en rond 
Venray, Lottum, Lomm en Mook (Huizenga et aI., 2005). 

23 Rosse vleermuis 

a. ee%gie 
Zowel solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen als dieren in winterslaap gebruiken 
spechtengaten, holten, stamspleten en andere openingen in bomen als onderkomen. Soms 
worden oak nestkasten gebruikt. De invliegopening heeft een diameter van ca. 6 cm en 
bevindt zich tussen €len en twintig meter hoogte. Doordat de Rosse vleermuis tamelijk 
luidruchtig is en de geluiden voor het menselijk gehoor goed te horen zijn, zijn de 
verblijfplaatsen relatief makkelijk te vinden. Een groep Rosse vleermuizen gebruikt meerdere 
bomen als verblijfplaats en wisselt vaak van boom. De afstand tussen dagrustplaats en 
jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd op een hoogte van 
honderd meter of meer. Jachtplaatsen Iiggen meestal in open terrein, waarboven de dieren 
haag in de lucht rondvliegen. De Rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige 
gebieden en jaagt oak wei bij straatverlichting en boven boomkruinen. Met behulp van 
ringonderzoek zijn in het verleden in Nederland waarnemingen gedaan die wijzen op trek. 
Anderzijds zijn er gebieden waar tijdens aile seizoenen Rosse vleermuizen gevonden 
kunnen worden (Lange et aI., 1994). 
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De Rosse vleermuis kent twee periodes wanneer de soort kwetsbaar is, namelijk de 
kraamperiode en tijdens de winterslaap. De kraamperiode valt in de periode juni tot en met 
half augustus en de winterslaap vindt plaats van midden oktober tot en met maart. 

b. situatie in Nederland 
De Rosse vleermuis staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd onder de 
Europese Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 
van de AMvB. 

Ons land is van belang voor deze soort. Over de periode 1986-1993 werd de populatie 
Rosse vleermuizen in Nederland geschat op 6.000 tot 8.000 dieren. Deze soort lijkt 
langzaam in aantal af te nemen. De so art is in een groat deel van West-Europa algemeen 
(Lange et aI., 1994). In Limburg wordt de soort in een groat deel van de provincie worden 
waargenomen. Zij is na 1993 in tenminste 5,2% van de Limburgse kilometerhokken present. 
Zwaartepunten in de gekende verspreiding liggen in en rond Maastricht, rand Geleen, rand 
Heerlen en Spekholzerheide, bij Linne, ten oosten van Roermond, rond Haelen en bij Mook 
en Plasmolen. Overigens is Limburg "slecht" onderzocht op het voorkomen van deze soort. 
In het Midden- en Noord-Limburgs zand- en veengebied zijn ten westen van de Maas maar 
weinig waarnemingen bekend (Huizenga et aI. , 2005). 

24 Das 

a. ecologie 
De Das heeft een uitgesproken nachtelijke ecologie en brengt de tijd overdag door in een 
zelf gegraven burcht. Dassen leven in groepsverband, waarbij elke groep bestaat uit een 
paartje adulten en de jongen van €len of meerdere worpen. De familie verdedigt het 
leefgebied tegen soortgenoten. Het leefgebied kan afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden in omvang varieren van 20 tot ruim 250 ha. Het leefgebied kan bestaan uit 
meerdere burchten welke onder te verdelen zijn in een hoofdburcht en een of meerdere 
bijburchten. Een bijburcht kan bestaan uit een of enkele pijpen en een hoofdburcht kan 
bestaan uit enkele pijpen of een complex van vele pijpen waarbij de oppervlakte van de 
burcht honderden vierkante meters groat kan zijn. De hoofdburcht wordt permanent 
bewoond en kan jaren of zelfs eeuwen in gebruik zijn door de Das. Een bijburcht fungeert als 
een alternatieve verblijfplaats wanneer de hoofdburcht wordt verstoord, maar kan oak 
fungeren als toekomstige burcht voor de jongen als zij zelfstandig worden. De jongen worden 
in de periode januari tot en met maart geboren, doch meestal in de eerste 3 weken van 
februari (Lange et ai, 1994). Na een week of 8 komen de jongen voor het eerst bovengronds 
en het zogen kan tot in juli voortduren waarna het vrouwtje de jongen mee het veld in 
nemen. In de winter is de Das het minst actief en blijft dan vaak in of in de omgeving van de 
burcht. De "beertjes" verlaten de burcht afhankelijk van de voedselsituatie op z'n vroegst in 
de herfst van het eerste levensjaar am een nieuw territorium te vinden, en een nieuwe burcht 
te graven. De vrouwtjes kunnen in de burcht achter blijven of trekken oak soms weg. De 
burcht wordt meestal gegraven in een beboste helling of steilrand; de taluds van een holle 
weg vormen oak een geschikte locatie. In vlakke gebieden zijn oak slootkanten, houtwallen 
en dergelijke geschikt (Lange et aI., 1994). 

De wijze waarop de Das de ruimte in de omgeving gebruikt loopt uiteen. Door Hoogerwerf et 
al. (2001) worden de volgende typen gebruiksruimte gehanteerd: 

1. Burchtlocatie, straa/50 meter. Een burcht bestaat uit meerdere gangen (pijpen) welke 
meters onder het maaiveld en vanaf de in gang doorlopen. Door een straal van 50 
meter rond de ingang van een willekeurige pijp toe aan te houden wordt rekening 
gehouden met ondergrondse uitbreidingen en het feit dat een Dassenburcht 
honderden vierkante meters groat kan zijn. 
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2. Preferente leefgebied, straal 500 meter. Oit is het favoriete leefgebied dat door de 
Oas veelvuldig wordt gebruikt. 

3. Foerageergebied, straal 800 meter. Oit gebied wordt door de Oas eveneens gebruikt 
om te foerageren. 

4. Uitloopgebied, straal 1600 meter. Oit is de globale grens van het territorium van de 
Oassenfamilie, waarbij dient te worden opgemerkt dat deze afstand een gemiddelde 
is. De werkelijke omvang van het uitloopgebied, maar ook wei van het preferente 
leefgebied en het foerageergebied, is onder meer afhankelijk van de aanwezigheid 
van andere Oassenburchten in de omgeving en de kwaliteit van het gebied als habitat 
voor de Oas. 

Burchtlocaties grenzen aan locaties met veel voedsel. Het menu bestaat met name uit 
regenwormen, maar ook uit insecten, kleine zoogdieren, fruit, granen en dergelijke. Een 
ideaal voedselgebied bevindt zich vaak in kleinschalig agrarisch gebied bestaande uit matig 
bemeste vochtige graslandpercelen (met veel regenwormen), bouwland en fruitleelt met 
lijnvormige elementen (houtwallen, hagen, graften e.d.), die de Oas de gelegenheid bieden 
om de voedselgebieden onder dekking te bereiken. Wanneer voedsel voor de Oas in de 
nabijheid van de burcht aanwezig is, is het territorium klein. De voedselrijkdom is een 
samenspel van grondsoort, grondgebruik en landschappelijke inrichting en vooral afhankelijk 
van de regenwormendichtheid. De regenwormendichtheid is het hoogste op lichte klei- en 
leemgronden op vochtige bemeste weilanden met houtwallen en/of heggen in (beweide) 
hoogsta m boomgaarden. 

b. situatie in Nederland 
De Das staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd onder de Flora- en 
faunawet (bijlage 1) en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. 

De Das komt voor in vrijwel geheel Europa en in de gematigde zones van Azie. In Nederland 
komt de soort versnipperd voor in het oosten van het land en in de provincie Utrecht. De 
soort nam van meer dan 10.000 dieren rond 1900 af tot 1200 rond 1980. Sindsdien is de 
stand dankzij publiciteit en beschermingsmaatregelen toegenomen tot ca. 1600 dieren 
(Lange et aI., 1994). 

In Limburg kan de soort in de gehele provincie worden waargenomen. Zij is na 1993 in 
tenminste 30,6% van de Limburgse kilometerhokken present. In de niet-stedelijke delen van 
Zuid-Limburg komt de soort in de meeste kilometerhokken voor; vaak ook zijn 
verblijfplaatsen aanwezig. Het gebied ten oosten en ten noorden van Roermond, tot aan 
Reuver, is voor de Das belangrijk. Ook rond Tegelen, ten oosten van Velden, bij Wanssum 
en bij Plasmolen liggen goede Dassengebieden. De gekende verspreiding in het zandgebied 
ten westen van de Maas bestaat uit meer verspreide waarnemingen (Huizenga et aI., 2005). 

Goede Dassenleefgebieden zijn aanwezig in het Mergelland (Geuldal, Gulpdal, rond 
Eckelrade e.d.) en in het Maasheggenlandschap van Noord Limburg (Ministerie van LNV, 
1993). 

Ondanks de recente toename heeft de Oas te maken met diverse bedreigingen. In 
Nederland en enkele omliggende landen is het aantal verkeersslachtoffers zeer hoog. Het 
gebruik van landbouwgif en lage grondwaterstanden beperken het aanbod aan 
regenwormen sterk (Lange et aI., 1994). Het omzetten van grasland in akkers en de afname 
van het areaal hoogstamboomgaarden zijn andere factoren die de soort bedreigen. 
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25 Eekhoorn 

a. ecologie 
De dieren zijn hoofdzakelijk overdag aetief. Van nature komt dit dier in elk bostype voor waar 
voedselbomen als Beuk, Hazelaar, Tamme kastanje, Eiken en diverse naaldbomen 
aanwezig zijn. De Eekhoorn is een eehte boombewoner die ook regelmatig op de grond 
vertoeft en dan kwetsbaar is voor roofdieren en loslopende honden. De afmetingen van het 
leefgebied varieert sterk tussen 2 en 50 ha. In loofbos is het leefgebied groter dan in 
naaldbos. Het dier bouwt afgeplatte bolvormige nesten van losse twijgen. Het nest wordt 
bekleed met repen bast, gras of mos. Er worden twee versehillende nesten gebouwd, 
namelijk een kraamnest en een aantal slaapnesten. Jaarlijks zijn er twee kraamperiodes, te 
weten van februari tot en met april en van juli tot en met augustus. In deze periode is de 
Eekhoorn het meest kwetsbaar, omdat de soort dan jongen in het nest heeft. Op een leeftijd 
van drie maanden worden de jongen door de moeder verjaagd (Lange et aI., 1994). 

b. situatie in Nederland 
De Eekhoorn staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is besehermd onder de Flora
en faunawet en is opgenomen in tabel 2 van de AMvB. 

De Eekhoorn komt op veel plaatsen in Nederland v~~r. Door huizen- en wegenbouw wordt 
het leefgebied eehter voortdurend kleiner waardoor ge'lsoleerde populaties ontstaan (Lange 
et ai., 1994). Vanwege deze versnippering is dit zoogdier in tabel 2 van de AMvB 
opgenomen. In Limburg wordt de soort in de gehele provincie waargenomen, met een 
zwaartepunten in Zuid- en Midden-Limburg (Huizenga et aI., 2005). 

26 Steenmarter 

a. eco/ogie 
Steenmarters zijn veelal in het donker aetief. Ais alleseters kunnen ze makkelijk de kost 
verzamelen in steden. Naast andere kleinere dieren eten deze marters afhankelijk van de 
besehikbaarheid fruit, menselijke etensresten en wormen. Stadsduiven vormen een 
makkelijke prooi voor deze soort die makkelijk langs muren kan klimmen. Soms knagen 
Steenmarters aan kabels van auto's hetgeen kan lijden tot flinke sehadeposten (Lange et aI., 
1994). 

De Steenmarter is ongeveer zo groot als een slanke kat. De bef is wit of roomkleurig en de 
oren zijn kort. De dieren zijn zeer behendig, klimmen goed, doen ook Pogingen om 
Eekhoorns in bomen te pakken en schuilen soms onder stilstaande auto's. Op zolders, in 
sehuren, in onderaardse kalksteengroeven en op boomstronken zijn de uitwerpselen 
makkelijk te vinden. De diehtheid varieert van minder dan 0,2 tot meer dan een Steenmarter 
per vierkante kilometer (Lange et aI., 1994). De Steenmarter past zich makkelijk aan de 
mens aan. De soort zal in het algemeen mogelijkheden zoeken om van gewijzigde 
terreineondities gebruik te maken. De soort is aileen kwetsbaar wanneer de soort jongen 
heeft, dit is in de periode maart tot en met JUIi. In maarUapril worden de jongen geboren en 
gedurende 2 maanden gezoogd. Na 3 maanden zijn de jongen zelfstandig. 

b. situatie in Nederland 
De Steenmarter staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is besehermd onder de 
Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 2 van de AMvB. 

Tot 1960 vormden dorpen en boerderijen veelal een gesehikte leefomgeving voor deze soort. 
Tegenwoordig komt dit dier vooral in Oost-Nederland veelvuldig in en nabij steden v~~r. 
Zelfs recent gebouwde huizen kunnen door deze dieren bewoond worden. In Midden- en 
Noord-Limburg vormt de Maas een barriere. De soort is ten westen van de rivier opvallend 
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schaars. Het dier wordt vaak het slachtoffer van verkeer op autowegen (Lange et aI., 1994). 
In Limburg komt de soort hoofdzakelijk in Zuid-Limburg en het zuidelijke deel van Midden
Limburg voor. Zij is na 1993 in tenminste 20,4% van de Limburgse kilometerhokken present. 
Ten westen van de Maas en in Noord-Limburg zijn nauwelijks waarnemingen bekend 
(Huizenga et aI., 2005). 

27 Heikikker 

a. ecologie 
De Heikikker bewoont tal van habitats: laagveengebieden, voedselarme tot matig 
voedselrijke vennen, beekjes en andere waterpartijen, vochtige heide, blauwgraslanden, 
broek- en ooibossen, beek- en rivierdalen, uiterwaarden en de vochtige duinen van Texel en 
Schouwen. De heikikker heeft een voorkeur voor zwak zure wateren en komt vaak samen 
voor met de nauw verwante Bruine kikker. Concurrentie tussen Heikikker en Bruine kikker 
zou in bepaalde gebieden de verspreiding kunnen be'invloeden, maar hierover bestaan 
weinig harde gegevens. Voor het afzetten van de eiklompen zijn open, ondiepe plassen 
favoriet. Na de paartijd zijn de volwassen dieren voornamelijk op het land te vinden in natte 
begroeiingen met biezen, grote zegge, lisdodden en andere hoog opschietende 
moerasplanten. De heikikker overwintert voornamelijk op het land. 

b. situatie in Nederland 
De Heikikker staat op de Nederlandse Rode lijst met de status "kwetsbaar". De soort is 
beschermd onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. In 
Nederland komt de heikikker in aile pravincies voor, met uitzondering van Flevoland. In het 
oosten liggen verspreidingskernen in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg, in het midden in Utrecht en Zuid-Holland op de overgangen van klei naar veen 
zoals in de Vijfheerenlanden. De soort ontbreekt op de Waddeneilanden, met uitzondering 
van Texel. 

De achteruitgang van de heikikker in Nederland is vooral het gevolg van de schaalvergroting 
in de landbouw, maar ook de uitbreiding van het stedelijke gebied en de infrastructuur 
dragen daartoe bij. Hierdoor raken netwerken van populaties versnipperd, wat tot het gevolg 
kan hebben dat deelpopulaties lokaal uitsterven. Voorts vormt verzuring een belangrijke 
bedreiging. Bij een te lage zuurgraad van de voortplantingswateren gaan eiklompen 
schimmelen, waardoor er in dat water geen repraductie meer plaatsvindt. Daarnaast zijn er 
andere bedreigingen zoals verdraging en vervuiling van de voortplantingswateren (poelen). 
De aanwezigheid van vissen in combinatie met weinig plantengroei als schuilmogelijkheid is 
ook schadelijk voor de heikikker. Door het dempen van wateren en het opruimen van kleine 
landschapselementen worden verblijfsplaatsen aangetast. Bovendien zijn graotschalige 
beheersmaatregelen in het kader van natuurbeheer, zoals plaggen, maaien en begrazing 
vaak nadelig voor heikikkers. (bran 
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid 
=1626). 

In Limburg komt de soort met name voor in gratere bos- en natuurterreinen, te weten de 
Maasduinen (met name op de Hamert), de Mariapeel, de Groote Moost en de Zoom, het 
Leudal, de Meinweg en de Brunssummerheide (Van der Coelen, 1993). 

28 Levendbarende hagedis 

a. ecologie 
De Levendbarende hagedis of kleine hagedis komt voor op vochtige locaties in heischrale 
graslanden, kalkgraslanden, heidevelden en bosranden. Hier zijn de dieren vaak te vinden 
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op zonnige plekken, veelal in de berm van een pad, aan bosranden en op weidepalen en 
anderszins door de zon beschenen locaties. De soort komt op wat vochtiger en minder 
warme locaties voor dan de Zandhagedis. De laatstgenoemde soort is vaker in en op open 
droge heidevelden, stuifzanden en brede zandpaden aan te treffen. De soort is kwetsbaar in 
de periode van midden juli tot en met februari. Vanaf eind juli heeft de soort jongen en van 
oktober tot en met februari trekken de dieren zich terug in hun winterverblijfplaatsen (Van der 
Coelen, 1992). 

b. situatie in Nederland 
De Levendbarende hagedis staat niet op de Nederlandse Rode lijst. De soort is beschermd 
onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 2 van de AMvB. De Levendbarende 
hagedis kan in geheel Limburg worden aangetroffen, maar er zijn duidelijke zwaartepunten in 
de verspreiding. Gebieden waar de soort relatief veel voorkomt zijn de Maasduinen, 
Griendtsveen / Helenaveen, de Meinweg, het Roerdal, de oostelijke Mijnstreek en 
halfnatuurlijke graslanden en groeven in Zuid-Limburg. In deze laatste regio is de soort 
waarschijnlijk sterk achteruit gegaan (Van der Coelen, 1992). 

29 Vinpootsalamander 

a. ecologie 
Vinpootsalamanders komen in Nederland in twee sterk uiteenlopende biotooptypen voor. Op 
de Noord-Brabantse en Limburgse zandgronden zijn vinpootsalamanders bewoners van bos
en heidecomplexen en aangrenzende cultuurlandschappen. Voor voortplanting gebruiken de 
dieren tal van typen wateren. In het Zuid-Limburgse heuvelland worden vinpootsalamanders 
gevonden in en nabij hellingbossen, waarbij strom end en stilstaand water wordt gebruikt bij 
de voortplanting. De homerange van een Vinpootsalamander strekt zich uit over een afstand 
van ongeveer 100 tot 400 meter rond een voortplantingswater. 

De soort kent een landfase en een waterfase. Vinpootsalamanders bevinden zich buiten de 
voortplantingstijd gewoonlijk op het land. Vanaf februari, soms al in het najaar, zijn de dieren 
in het water te vinden . In de waterfase voeden Vinpootsalamanders zich met allerlei 
ongewervelde waterdieren, zoals vliegenlarven, (watervlooien, mosselkreefjes en 
waterpissenbedden. Ook eieren en larven van kikkers en padden staan op het menu. De 
dieren eten alles wat in een voortplantingswater of op de oever daarvan voorhanden is. 
Larven beginnen in hun eerste levensdagen aan dierlijk plankton en stappen na verloop van 
tijd over op hetzelfde menu als volwassen salamanders. Het hoofdvoedsel van pas jonge 
salamanders wordt gevormd door mijten en springstaarten. V~~r volwassen dieren in de 
landfase zijn kleine regenwormen, naaktslakken en een uitgebreide verzameling 
zachthuidige insecten een geliefde prooi. 

De voortplantingstrek hangt af van temperatuur en vochtigheid van het water. Van april tot 
juni vindt paring en eileg plaats. Vanaf juni beginnen de salamanders het water weer te 
verlaten. De metamorfose van larf naar jonge salamander vindt plaats vanaf juli tot in 
november. Sommige larven overwinteren en metamorfoseren pas in het voorjaar. Jonge 
salamanders verblijven eerst twee tot vijf jaar op het land alvorens ze geslachtsrijp zijn en 
mee kunnen doen aan de voortplanting. 

Geschikte voortplantingswateren varieren van kleine, periodiek droogvallende plasjes, 
sloten, poelen en vennen tot zandafgravingen. De voedselrijkdom van het water en de mate 
van plantengroei kan sterk uiteenlopen. Op de Brabantse en Limburgse zandgronden zijn de 
voortplantingsplaatsen meestal zwakzure heidevennen of poelen in aangrenzend bos of 
cultuurland. In het Limburgse heuvelland worden schaduwrijke bron- en bospoeltjes, 
bronbeekjes op beboste hellingen en karrensporen op boswegen bewoond. 
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Vinpootsalamanders zijn in de landfase sterk afhankelijk van de aanwezigheid van bos. 
Geschikte voortplantingswateren liggen dan ook in, of in de directe nabijheid van eender 
welk bostype. Overdag houden de salamanders zich op onder stronken, dode bladeren, 
takken en stenen. Het bos dient voldoende vochtig te zijn met schuilplaatsen in de vorm van 
dood hout en dikke bladlagen, waar de dieren in en onder overwinteren. 

b. situatie in Nederland 
De Vinpootsalamander staat op de Nederlandse Rode lijst met de status "kwetsbaar". De 
soort is beschermd onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. 
Het verspreidingsgebied van de vinpootsalamander beperkt zich tot Noordwest-Eurapa en 
bereikt in Nederland haar noordwestgrens. In Nederland komen vinpootsalamanders voor in 
de provincies Noard-Brabant en Limburg. Belangrijke Brabantse kerngebieden en Limburg 
bestaan uit bos- en heideterreinen, zoals de Bergerheide, de Hamert, de Meinweg, de 
Schinveldse bossen en de Brunssumerheide. In Zuid-Limburg komt de soort voor in en nabij 
hellingbossen met open water. De meeste papulaties bestaan uit een klein aantal individuen. 
De soort is in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. De afname is het sterkst in het 
Zuid-Limburgse heuvelland. In Brabant lijkt de afname geringer (bron 
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nllget?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soart&sid 
=1634). 

30 Heideblauwtje 

a. ecologie 
Het Heideblauwtje is gebonden aan vochtige heide. Hoewel zowel dopheide als struikheide 
waardplant zijn voor de rupsen van het Heideblauwtje komt de soort niet voor in uitgestrekte 
monocultures struikheide. Er is altijd dopheide in het leefgebied aanwezig, bij voorkeur met 
een bedekking van minimaal 40%. Dopheide is ook de belangrijkste nectarplant vaor de 
vlinders. De rupsen zijn zeer aantrekkelijk voor mieren, met name voor de wegmier en de 
mergelmier, die de rupsen meenemen en laten verpoppen in het mierennest. Rupsen die niet 
zijn meegenomen verpoppen zich in de grond. De binding met de mieren is sterk en de 
vlinders zoeken gericht de plaatsen op waar de mierennesten aanwezig zijn. 
Een gevarieerde structuur van de vegetatie is van groot belang. Zowel de waardmieren als 
de vlinders hebben kale grond nodig, naast dop- en struikheide. Het vrouwtje heeft vaor het 
afzetten van de eitjes voorkeur voor heidepollen waar aan de zuidwestkant open grand 
aanwezig is. Dit heeft te maken met het warmere microklimaat dat er heerst. In het vaorjaar 
komt de rups tevaorschijn en eet deze van de jonge scheuten. Het heideblauwtje is niet erg 
mobiel en de meeste vlinders blijven op de vliegplaats zelf. Er zijn echter oak vlinders die 
gaan zwerven en deze kUflnen nieuwe geschikte vliegplaatsen binnen een aantal kilometers 
afstand koloniseren. Het heideblauwtje is gevoelig voor verdroging, vermesting en verzuring 
van het leefgebied daar deze factoren leiden tot vergrassing en verlies aan 
vegetatiestructuur (Akkermans et aI., 2001). 

b. situatie in Nederland 
Het Heideblauwtje staat de Nederlandse Rode lijst met de status "kwetsbaar". De soort is 
beschermd onder de Flora- en faunawet en is opgenomen in tabel 3 van de AMvB. Het 
Heideblauwtje is afgenomen door ontginning en achteruitgang van de heide. De oorzaken 
die aan de achteruitgang van het biotoop ten grondslag liggen zijn ontwatering, vermesting 
en vergrassing. Door een afname van het aantal vliegplaatsen is een deel van de resterende 
populaties ge'jsoleerd komen te liggen. Vroeger werd de soart vaoral gevonden op drage 
heide. Tegenwoordig komt ze vooral voor op vochtige heide. De soort is van haar vraegere 
biotopen in Zuid-Limburg, op de Brunssummerheide, verdwenen. In Noord-Limburg komen 
nog enkele populaties met een redelijke omvang voor in het Peelgebied en ap de 
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Maasterrassenregio ten oosten van de Maas. Het Heideblauwtje is gebonden aan gebieden 
met een vrij open tot zeer open landschappelijk karakter (Akkermans et aI., 2001). 

31 Kleine zonnedauw 

B. ecologie 
Zonnedauw is een kleine plant met een wortelrozet van lang gesteelde bladeren. De 
blaadjes kunnen groen of rood gekleurd zijn. Kenmerkend is de vorming van druppeltjes op 
"tentakels", kleine uitlopers langs de rand van de bladeren. Deze druppels verdampen niet. 
De vorming neemt juist toe bij stijgende temperaturen. Met de druppels en tentakels wordt de 
aandacht getrokken van muggen en andere kleine insecten. De nietsvermoedende dieren 
blijven door de druppels plakken aan de plant. Vervolgens scheidt de plant mierezuur en 
verteringssap uit, waarmee de prooien verder bedwelmd worden. Bovendien rolt het blad 
zich langzaam om het insect. De plant neemt voedsel op uit de insecten en laat 
onverteerbare delen met de wind weg blazen. Deze specifieke manier van 
voedselvoorziening vormt een manier om het hoofd te bieden aan de voedselschaarste in de 
arme natte heiden en venen waar de soort voorkomt. De Kleine zonnedauw groeit vooral op 
kale, natte hoogveen- en heidegrond en soms tussen hoogveenplanten. 's Zomers kunnen 
de planten oppervlakkig uitdrogen (Weed a et aI., 2003). 

b. situatie in Nederland 
De Kleine zonnedauw staat op de Nederlandse Rode lijst met de status "gevoelig". De soort 
is opgenomen in tabel 2 van de AMvB. Het hoofdverspreidingsareaal bestaat uit oostelijk 
Noord-Amerika en West- en Midden-Europa. In Nederland komt de soort relatief vaak voor in 
zand- en hoogveengebieden in het zuidoosten van het land, maar in sterk ontwaterde 
gebieden is de Kleine zonnedauw vrijwel verdwenen. Daarbuiten is de soort in ons land erg 
zeldzaam (Weeda et aI., 2003). 
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8ij1age 3 
Soortenlijst Flora en fauna 

Rode Iijst: soorten welke zijn opgenomen op de actuele Rode lijst (november 2004). De status is aangegeven. 

VR bijlage 1: soorten die beschermd zijn onder de Europese Vogelrichtlijn en opgenomen op bijlage 1 (vogelsoorten waarvoor speciale beschermingszones moeten worden 
aangewezen). 

FF-wet tabel1, 2, 3: soorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. "1": soort van tabel1 van de AMvB van september 2004 (ontheffing niet benodigd). "2": soort 
van tabel 2 van de AMvB van september 2004 (ontheffing/opstellen gedra;}scode benodigd), "3": soort van tabel 3 van de AM vB van september 2004 (ontheffing benodigd met 
uitgebreide toetsing). Daar aile broedvogels beschermd zijn middels de Europese Vogelrichtlijn en Flora- en faunawet categorie 3 is dit niet in onderstaande tabel voor deze 
soortgroep aangegeven. 

GP 2004, 05, 07: door ecologen van Groen-planning in het plangebied en de directe omgeving waargenomen soorten tijdens veldinventarisaties in 2004, 2005 en 2007. 

Provincie 2004: soorten welke door medewerkers van provincie Limburg ten behoeve van de Meetnetten Flora en Avifauna tijdens inventarisaties / tijdens de 
provinciedekkende kartering zijn waargenomen in 2002. 

Soort RodellJst VR FF-wet FF-wet FF-wet FF-wet DgA DgB Omgevlng Provincia 

bljlage1 tabel3 tabel2 tabeli vog. jaarrond 2004f05l'07GP 2004f05l'07GP 2004l'05r07GP 2004 

Broedvogels 

bonte vliegenvanger x 
boomkruiper x 
boomleeuwerik x 1 

boom pieper x x 
bosuil x 1 

buizerd 2 3 nesten 

189537/392803 

189214/392105 

188875/393263 

ekster x 
geelgors 2 

gekraagde roodstaart x 
Gele Kwikstaart I gevoelig x 
goudhaan x 
grasmus x x 
Graspieper gevoelig_ 1 

grauwe kiekendief ernstig bedreigd x 
groene seecht kwetsbaar x 

-----
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500rt Roda IIJst VR FF-wat FF-wat FF-wat FF-wat DgA DAB OmAevlnJt Provincia 

blJlaga 1 tabel3 tabel2 tabel1 vog. Jaarrond 2004f05l'07GP 2004f05l'07GP 20041'05l'07GP 2004 

Grote Bonte Specht x 188499/391982 

189098/392151 

189322/392671 

189106/393474 

grate lilster x 
grutto gevoelig global x 
havik x roep nest 00189385/391978 

heggemus x 
houlduif x 
kleine bonte soecht x 189119/392235 

kneu gevoelig x 
koekoek kwetsbaar 1 

koolmees x 
merel x 
nachtzwaluw kwetsbaar x 1 3 

roodborst x 
roodborsttapuit 1 1 1 

!;lLerwer x 189479/392047 

spreeuw x 
staartmees x 
ljlftjaf x 
Torenvalk x kast 188613/393410 

Tuinfluiter x 
Veldleeuwerik gevoelig 2 1 

vink x 
vlaamse gaai x 
wielewaal kwetsbaar 1 

wilde eend x 
winterkoning x 
witte kwikstaart x 
wulp x 
zanglijster x 
Zomertortel kwetsbaar 1 

zwarte kraai x 
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Soort Rode IIJst VR FF-wet FF-wet FF-wet FF-wet DgA DgB Omgevlng Provlncle 

billage 1 tabel3 tabel2 tabel1 vag. Jaarrond 2004f0sr07GP 2004fOsr07GP 20041'0sr07GP 2004 

zwarte mees x 
Zwarte Roodstaart x 
zwarte specht x x 1 

zwartkop x 
zoogdieren x 
egel x 
gewone dwergvleermuis x 1 foeragerend 1 foeragerend 7 foeragerend 

haas x x 
konijn x x 
mol x x 
Ree x x 
Rosse vleermuis x 2 foeragerend 

Veldmuis x x 
Vos x x 
Woelrat x x 
hepetofauna 

bastaardkikker x x x 
boomkikker bedreigd 

Bruine kikker x x x x 
Gewone pad x x x 
heikikker kwetsbaar x x 
Kleine watersalamander x x I 

Levendbarende haoedis x x 
vinpootsalamander kwetsbaar x x 
dag- en nachtvlinders I 

, 

argusvlinder x x 
Atalanta x 
Bont zandoooje x x 
boomblauwtje x 
Bruin zandoogje x x 
citroenvlinder x x 
Dagpauwoog x x 
distelvlinder x x 
geelsprietdikkopje x 
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800rt Roda IlJst VR FF-wet FF-wet FF-wat FF-wat DgA DgB Omgavlng Provincia 

bl)lage 1 tabel3 tabel2 tabel1 vog. JaarTond 2004l'05l'07GP 20041'0sr07GP 20041'0Sr07GP 2004 

heideblauwtie kwelsbaar x x 
hooibeeslje x 
Kleine vuurvlinder x 
koevinkje x x 
land kaartje x x 
Oranje zandoogje x x 
libel/en 

azuurwaterjuffer x 
bloedrode heidelibel x , 

bruinrode heidelibel x 
gewone oevertibel x 
grote kelzerfibel x 
lantaamlie x 
viervlek x 
vuurjuffer x 
watersnuffel x 
zwarte heidellbel x 
sprinkhanen 

bruine sprinkhaan x x 
krasser x x 
nEl~ertje x i 

ratelaar x x 
sikkelsorinkhaan I aevoelig x I 

fauna overig 

rode bosmier x x 
j)ianten 

dwergviftkruld I gevoelig x 
Gaspeldoom kwetsbaar 10 

\iewone brem x x I 

I gewone dophei x I 

I aewone veldbies x 
, 

heidespurrie x 
klein lasjeskruid x 
Klein warkruid x 
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800rt Rode IIIst VR FF-wet FF-wat FF-wat FF-wat DaA DaB Omgavlna Provincia 

bIJlage1 tabel3 tabel :! tabel1 vog. )aarrond 20ll4l'Osr07GP 20ll4l'Osr07GP 2004fOsr07GP 2004 
kleine leeuwenbek x 
kleine leeuwenklauw x 
Koninosvaren x x 
manneties erepriis x 
maroriet x 
melkeppe x 

moerasrolklaver x 
muizenoor x 
pllzeoae x 
struikhei x 
tandiesgras x 

tormentil x 
valse salie x 

veelbloemioe veldbies x 
zwarte zegge x 
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Bijlage 6 
Onderzoek Steenmarter en Das (Stichting Census) 

Bevlndingen Inventarisatie 

Betekenis van de beoogdeJ nieuwe locatie van het circuit 
'de Peel' te Venray voor das en steenmarter 

Opgesteld in opdracht van Groen-planning Maastricht BV 

Stichting Census 

Nijmegen, januari 2007 tichtlng Census 

Groen-planning Maastricht bv 

2843 



Inleldlng en achtergrond 
In verband met de vaststelling van de eventuele nieuwe locatie van het circuit de 
Peel te Venray is Stichting Census benaderd Informatie te verzamelen betreffende 
gabruik door en het belang van het gebied voor das en steenmarter. Deze 
rapportage sche1st een beeld van het ecologisch belang van genoemd gebied voor 
genoemde soorten en gaat op niet In op de planologische status of besluitvormlng 
belreffende het gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
Het onderzoeksgebied (zie figuur Onderzoeksgebied) is blj het Motor en 
Autocrosscircuit De Peel gesitueerd in kilometerhokken 1881189- 392/393 
(Amersfoort-coordinaten). Aan de westzijde is het begrensd door hel hekwerk van 
het vliegveld De Peel. Het terrein voor de eventuele nieuwe locatie van het circuit 
heeft aen open karakter en bestaat uit gazonland (graszoden), grasland, akker en 
boomkwekerij , 

Onderzoeksvraagstell i n9 
1. Wat is het voorkomen van de das op locatie en het omliggende gebled? 
2. Wal is hel gebruik van het gebled door de das, anders dan als woongebied? 
3. Wat is het voorkomen van de s!eenmarter op locatie en het omliggende gebled? 
4. Wat is hel gebruik van het gebied door de sleenmarter. anders dan als 

woongebied? 

Methode 
In het veld wordt gekeken naar enlg spoor van bewoning of terrelngebrulk door de 
saari. Sporen van bewoning of lerreingebruik kunnen zijn: holen, graafsporen, 
sleepsporen, voetafdrukken. vraatsporen, krabsporen, haren. ultwerpselen etc. 
Waarnemingen van derden en historische gegevens worden gebruikt om het beeld 
betreffende de actuele status van een gebled aan te vullen. lover mogelijk 7;ijn 
historlsche waarnemingen of waarnemingen van derden In hel veld geactualiseerd . 
dan wei geverifieerd. 

8evindingen 

Das 
TI)dens het veldbezoek ter plekke zi)n geen sporen van deze soort aangetroffen. 
VOlgens de meest recente gegevens bevinden zich de meest nabijgelegen 
bewoonde burchtlocaties op een afstand van resp. 1000 en 2000 meter van 
genoemd kilometerhok (zie overzichtskaart). De locatie op circa 2000 meter afstand 
is gesilueerd op hel terrein van het vliegveld De Peel. De locatie is vrij recent bekend. 
Blj het veldbezoek bleek dat het een kraamburchl betreft. 
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Steenmarter 
Tijdens het veldbezoek ter plekke zijn geen sporen van deze soo.rt aangetroffen .. 

Conclusies 

Das 

Het onderzoeksgebled maakt geen deel uit van het actuele verspreldingsgebied van 
deze soort en wordt rnomenteel evenmln als foerageergebied gebrulkt. De nieuwe 
vestiging van de das op het vtiegveld de Peel iIIustreert dat de dassenpopulatie in dit 
gebled in ontwikkeling is. Het onderzoeksgebied is tussen de twee bewoonde 
burchtlocaties gesItueerd (zie figuur overzlchtskaart). Op grand daarvan kan het 
gebled In de toekomst door de das als doortrekgebied gebruikt worden. 

Steenmart&r 

Gelet op de bevindingen in het veld en historische gegevens is de conclusie 
gerechtvaardlgd dat het onderzoeksgebled geen deel ultmaakt van het actuele 
verspreidingsgebied van deze soort en dat het evenmin gebruikt wordt als 
foerageergebied. 

2 
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Overzichtskaart meest nabije locaties das 

189 

393 

• bewoonde dassenburtht 

o niet bewoonde dnssenburcht 

C> Onderzoeksgebied 

4 
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Bijlage 7 

8eleidsregel Mitigatie en Compensatie Natuurwaarden 

Op 12 november 2002 werd met de Beleidsregel Natuurcompensatie een provinciale 
natuurcompensatieregeling van kracht voor ruimtelijke projecten in geheel Limburg 
(Provinciaal Blad van Limburg 2002/59 van GS, 12 november 2002). Met het Provinciaal 
Blad van Limburg 2005/59 (Provincie Limburg, 2005) werd de genoemde beleidsregel 
opgevolgd door de Beleidsregel Mitigatie en Compensatie Natuurwaarden. De nieuwe 
beleidsregel kent, evenals de voorgaande, het uitgangspunt dat geen nettoverlies aan 
natuurwaarden, voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang, mag optreden. 

De beleidsregel is van toepassing in geval wezenlijke kenmerken en waarden worden 
vernietigd, verstoord en/of versnipperd in een of meer van de volgende gebiedscategorieen: 

1. gebieden gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); hiervoor geldt een "nee, 
tenzij" -principe. 

2. bestaande en gerealiseerde bos-, natuur- en landschapswaarden in de Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen (POG); hiervoor geldt een ontwikkelingsgerichte 
basisbescherming. 

3. bos, landschaps- en natuurelementen (zoals poelen, houtwallen, solitaire bomen en 
waardevolle beplantingen), die in een vigerend bestemmingsplan reeds bescherming 
genieten, dan wei onder de werkingssfeer van de Boswet vallen. 

Met betrekking tot het plangebied is categorie 3 van toepassing voor de aanwezige 
beplantingen omdat deze onder de werkingssfeer van de Boswet vallen. In tegenstelling tot 
de Beleidsregel Natuurcompensatie uit 2002 legt provincie Limburg geen compensatieplicht 
op voor beschermde planten- en diersoorten. Deze verantwoordelijkheid is "doorgeschoven" 
naar het Ministerie van LNV. Deze instantie kan bij een ontheffingsaanvraag in het kader van 
de Flora- en faunawet het nemen van mitigerende en/of compenserende maatregelen 
vereisen. 

Indien een mitigatie- en compensatieplan, opgesteld op basis van een van de voorgaande 
8eleidsregels natuurcompensatie, nog niet in uitvoering is, beslist Gedeputeerde Staten of 
de 8eleidsregel natuurcompensatie van 12 november 2002 of de voorliggende Beleidsregel 
mitigatie- en natuurcompensatie van toepassing is. Indien er tussen de betrokken overheden 
v66r maart 2001 bindende afspraken gemaakt zijn over termijnen van realisatie van werken 
welke mitigatie en compensatie uiterlijk tegelijkertijd met de ingreep bemoeilijken gelden de 
regels van de Limburgse compensatieregeling van oktober 1997. 

Gedeputeerde Staten van provincie Limburg zullen een verklaring van geen bezwaar, de 
goedkeuring van een bestemmingsplan of een verlening van een vergunning (en dergelijke) 
aileen verstrekken als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• het voorziene verlies aan natuurwaarden wordt volgens een plan gecompenseerd 
en/of gemitigeerd; 

• de verantwoordelijkheden, inclusief de middelen, voor de uitvoering van het plan zijn 
vastgelegd in een overeenkomst of in een vergunning; 

• door de uitvoering van de compensatie en/of mitigatiewerken ontstaat een duurzame 
situatie; 

• het plan en de overeenkomst respectievelijk de vergunningsvoorwaarden voldoen 
aan de in de beleidsregel weergegeven criteria en richtlijnen; 
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• het plan en de overeenkomst zijn gekoppeld aan het bestemmingsplan waarin de 
compensatie wordt geregeld en dient gelijktijdig met het ter goedkeuring indienen van 
het bestemmingsplan aan Gedeputeerde Staten voorgelegd te worden. 

Voor de bepaling van de locatie van mitigatie of compensatie gelden de volgende richtlijnen: 
a. Mitigatie en/of compensatie dient - tenzij dit fysiek onmogelijk is - binnen de Provincie 

Limburg, in de directe nabijheid van de ingreep en aansluitend aan het te verstoren 
gebied uitgevoerd te worden, onder de voorwaarde dat er een duurzame situatie 
ontstaat. 

b. Mitigatie en/of compensatie dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd in de POGo 
C. Indien mitigatie en/of compensatie in de POG aantoonbaar niet mogelijk is , geldt de 

volgende voorkeursvolgorde: 
• Aansluitend aan het meest nabijgelegen deel van de EHS en POGo 
• Elders in hetzelfde stroomgebied. 
d. Compensatie binnen de EHS is niet toegestaan. 

Compenserende en mitigerende maatregelen dienen in aile gevallen ten laatste gelijktijdig 
met de ingreep gereed uitgevoerd te zijn. 

De te compenseren waarden zijn vertaald in natuurdoelen. Op basis van de vervangbaarheid 
van de te compenseren waarde is een indeling in vier categorieen gemaakt: 

• snel vervangbaar, ontwikkelingstijd < 2 jaar: de locatie dient een op sen te worden 
gecompenseerd; 

• gemakkelijk vervangbaar, ontwikkelingstijd 2 - 25 jaar: bij aantasting geldt voor 
gebieden in de EHS een compensatietoeslag van 33% en in de POG 17% bovenop 
de oorspronkelijke oppervlakte; 

• matig vervangbaar, ontwikkelingstijd 25 - 100 jaar: bij aantasting geldt voor gebieden 
in de EHS een compensatietoeslag van 66% en in de POG 33% bovenop de 
oorspronkelijke oppervlakte; 

• moeilijk of niet vervangbaar, ontwikkelingstijd > 100 jaar: bij aantasting geldt voor 
deze gebieden altijd een compensatietoeslag van meer dan 66% tot 100% op de 
oorspronkelijke oppervlakte. 
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Bijlage 8 

Gemeente Venray: Compensatie van natuurwaarden 

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Venray heeft in 1997 de nota 
Compensatie van natuurwaarden: een voorstel voor het toepassen van het 
compensatiebeginse/ in de gemeente Venray akkoord bevonden. 

De gemeentelijke compensatieregeling is gebaseerd op provinciaal beleid (Streekplan 
Noord- en Midden-Limburg) en landelijk be!leid (SGR) ten aanzien van de ruimtelijke 
ordening. 

Creativiteit speelt een belangrijke rol bij de invutting van de compenserende maatregelen, 
omdat iedere situatie uniek is. Voor de goedkeuring van het veelal ten behoeve van een 
ruimtelijke ingreep op te stetten bestemmingsplan door gemeente en provincie dienen de 
compenserende maatregelen, waaronder de bestemming van daartoe aangewezen gronden, 
aangeduid te worden in het concept bestemmingsplan. Daarbij kan gekozen worden voor 
een flexibele aanpak middels een artikel 19-procedure. Ambtelijk overleg in een vroege fase 
is hierbij vaak van (groot) belang. Tevens dient een compensatieovereenkomst tussen de 
gemeente en initiatiefnemer te worden opgesteld al dan niet samen met de toekomstige 
terreinbeheerder. 

Van belang bij de compensatie is de mate van vervangbaarheid : 
1. gemakkelijk vervangbaar, ontwikkelingstijd < 25 jaar: hiervoor geldt een 

compensatietoeslag van 0,5. 
2. matig vervangbaar, ontwikkelingstijd 25 - 100 jaar: hiervoor geldt een 

compensatietoeslag van 1,0. 
3. moeilijk of niet vervangbaar, ontwikkelingstijd > 100 jaar: hiervoor geldt een 

compensatietoeslag van 1,5. 

De genoemde toeslagen worden door de gemeente niet meer gehanteerd. Men gaat uit van 
dA provincia!e toes!agen. Dat betekent dat de teeslag veer categerie 1 33% is, vour categorie 
2 66% en voor categorie 3 meer dan 66%. In tegenstetting tot de provincie Limburg maakt 
gemeente Venray daarbij geen onderscheid in EHS, POG en overige (bos-) gebieden. 
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8ijlage4A 
Verspreidingskaart broedvogels totaaloverzicht 

o Boomleeuwerik 
o Bosull 

• Bulzerd 
• Groene specht 
• Grote bonte specht 
&. Grutto 

• Havlk o Kleine bonte specht 
• Nachtzwaluw 
(I Sperwer 

• Torenvalk 
• Zwarte specht 

Groen-planning Maastricht bv 

Status 
• Plaatstrouwe broedvogels 
• Bijlage 1 van Europese Vogelrichtlijn 
& Internationale veranlwoordelijkheid 

(Europese Rode lijst) 
Standvogels zijn vet weergegeven 

2843 



Bijlage4B . 
Verspreidingskaart broedvogels en contourlijn 42 en 47 d8(A) voor 1. Nulalternatlef (NA) 
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o Boomleeuwerik 
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• Groene specht 
• Grote bonte specht 
6. Grullo 

• Havik o Kleine bonte specht 

• Nachlzwaluw 
® Sperwer 

• Torenvalk 
• Zwarte specht 
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Bijlage 4C 
Verspreidingskaart broedvogels en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor 2. Nulaltematief historisch gezien (NAhis) 
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o Boomleeuwerik 
o Bosuil 

• Bulzerd 
(I Groene specht 
• Grote bonle specht 
A Grutto 

• Havik o Kleine bonte specht 

• Nachtzwaluw e Sperwer 

• Torenvalk 
• Zwarte specht 
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Bijlage 4D 
Verspreidingskaart broedvogels en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor 3. Basisalternatief (Va1) 
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o Boomleeuwerik 
o Bosuil 

• Bulzerd 
• Groene specht 
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® Sperwer 

• Torenvalk 
• Zwarte specht 

Groen-planning Maastricht bv 

Status 
• Plaatstrouwe broedvogels 
• Bijlage 1 van Europese Vogelrichtlijn 
... Internationale veranlwoordelijkheid 

(Europese Rode lijsl) 
Standvogels zijn vet weergegeven 

~; . 29:5 
... . / --d 

i 

, , 

2843 

289 



Bijlage 4E 
Verspreidingskaart broedvogels en contourlijn 42 en 47 'dB (A) voor 4. Meest Milieuvriendelijk Alternatief (Va6) 

o Boomleeuwerik 
o Bosuil 

• Bulzerd 
• Groene specht 
• Grote bonte specht 
8. Grutto 

• Havlk o Kleine bonte specht 

• Nachtzwaluw 
® Sperwer 

• Torenvalk 
• Zwarte specht 
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Bijlage5A 
Natuur (EHS en POG) en conteurlljn 42 en 47 dB(A) veer 1. Nulaltematief (NA) 
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9ijlage 59 
Natuur (EHS en POG) en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor 2. Nulallernatief historisch gezien (NAhis) 
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Bijlage 5C 
Natuur (EHS en POG) en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor 3. Basfsalternatief (Va1) 
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Bijlage 5D 
Natuur (EHS en POG) en contourliJn 42 en 47 dB(A) voor 4. Meest Milieuvriendelijk Altematief (Va6) 
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Flora- en faunaonderzoek Circuit De Peel, stand van zaken 

2843 

1 In- en aanleiding 

Uit recente overleggen, waarbij Maessen bv, gemeente Venray, provincie Limburg, DLG 
Tilburg, Royal Haskoning en Groen-planning bv zijn betrokken blijkt dat het ecologisch 
onderzoek in het kader van de beoogde verplaatsing en legalisering van het Circuit De Peel 
nog enige aanvullingen en wijzigingen behoeft. 

2 Stand van zaken 

De resultaten in het Natuuronderzoek MER hebben voldoende diepgang om als 
onderbouwing te dienen van het MER resp. het ontwerp bestemmingsplan voor het 
onderdeel ecologie. 

Alvorens een ontheffing op de Flora- en faunawet kan worden aangevraagd in het kader van 
de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, dient het onderzoek nog aangevuld en aangepast te 
worden. Uit overleg met DLG en de inschatting van Groen-planning blijkt dat een 
ontheffingsaanvraag aan de orde is. 

De volgende aanvullingen dienen nog te worden gedaan: 
• Het uitvoeren van aanvullende inventarisaties, met name gericht op het actualiseren 

van de verspreiding van broedvogels en vleermuizen ter plaatse van de beoogde 
locatie en flora en fauna van deze locatie (bosranden, sloot aan de westzijde van het 
terrein); 

• Het beoordelen van geluidseffecten op basis van piekwaarden in plaats van 
daggemiddelde waarden; 

• Mede op basis van de geluidseffecten bepalen van de noodzaak tot 
ontheffingaanvraag; 

• Het nader uitwerken van mitigerende en zo nodig compenserende maatregelen, dit 
laatste gericht op soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. 

• Onderscheid maken tussen tijdelijke en blijvende geluidseffecten op broedvogels; 

DLG heeft aangegeven dat eventueel te nemen compenserende maatregelen ten behoeve 
van ontheffingplichtige so orten uitgevoerd kunnen worden op de huidige locatie van het 
circuit. Vanuit de soortbescherming is de EHS-status van dit gebied verder niet belang. 
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Een aanbeveling van DLG is om een vergelijking te maken met situaties elders en de 
dichtheden van broedvogels in de bossen rond het circuit te vergelijken met die van 
soortgelijke bosgebieden. 

Bij de toetsing op flora en fauna wordt uitgegaan van de feitelijke situatie, welke reeds 
jarenlang bestaat ("bestendig gebruik"). Dat het huidige circuit een gedoogstatus heeft is 
daarbij niet van belang. Daar uit de geluidsonderzoeken blijkt dat bij het MMA het gebied 
blootgesteld aan hoge geluidsniveau's in omvang afneemt, mag in zijn algemeenheid worden 
gesteld dat de situatie voor de broedvogels verbeterd. 

3 Flora- en faunawet 

In relatie tot het aspect ecologie en het Flora- en faunaonderzoek is overleg gevoerd met 
dhr. Hunink van DLG en dhr. Van der Stappen van het Ministerie van LNV, vestiging 
Eindhoven. Tijdens het overleg is aangegeven dat het overgrote deel van aile 
ontheffingsaanvraag (99%) leidt tot de verlening van de aangevraagde ontheffing. Veelal 
vindt verlening plaats onder specifieke, locatie- en projectgebonden voorwaarden. Ais een 
ontheffing wordt afgewezen, dan is de reden daarvan niet zelden dat naar oordeel van DLG 
niet zodanige effecten op zullen treden dat een ontheffing benodigd is. Voor het project 
Circuit De Peel heeft DLG opgemerkt dat geen grote struikelblokken mogen worden 
verwacht, als een vervolledigd onderzoek wordt ingediend bij de aanvraag. De verwachting 
dat een ontheffing op de Flora- en faunawet kan worden verleend mag dan ook uitgesproken 
worden. 

4 Piekwaarde versus daggemiddelde geluidsniveau's 

Bij de beoordeling van geluidseffecten op broedvogels kan worden uitgegaan van 
daggemiddelde waarden, veroorzaakt door gebruik van het circuit. Daarbij wordt het 
geluidsniveau op ieder moment van de dag gemiddeld. Het kaartbeeld dat hierdoor ontstaat 
wordt bepaald door een middeling van: 

• tijdstippen van rust, waarbinnen de feitelijke niveau's van 47 resp. 42 dB(A) in een 
veel kleiner gebied worden overschreden, of geheel niet optreden. 

• tijdstippen met veel geluid, veroorzaakt door het gebruik van her circuit, waarbij de 
feitelijke niveau's van 47 resp. 42 dB(A) in een groot gebied worden overschreden. 

Wanneer uit wordt gegaan van piekwaarden, wordt de maximale geluidbelasting bedoelt die 
optreedt tijdens het feitelijke gebruik van het racecircuit. Het zal duidelijk zijn dat de 
oppervlakte van het gebied waarbinnen de 47 resp. 42 dB(A) worden overschreden daarbij 
veel omvangrijker is dan bij het daggemiddelde. 

In het flora- en faunaonderzoek is vooralsnog uitgegaan van waarden van een gemiddelde 
dagelijkse belasting. Daarbij is de conclusie getrokken dat wanneer gekozen wordt voor het 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief, dat de gebiedsoppervlakte die blootgesteld wordt aan 
hoge geluidsniveau's bij ingebruikname van het beoogde circuit afneemt ten opzichte van de 
huidige situatie. 

De bijgevoegde kaarten 1 A en 1 B geven een weergave van de situatie onder de 
piekwaarden in de huidige situatie (NA) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). 

Groen-planning Maastricht bv 2 
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Incidenteel treedt deze piekbelasting op gedurende trainingen en wedstrijddagen waarap 
gebruik wordt gemaakt van stockcars (autospeedway) en crossmotoren. Hiervan is 
gedurende ca. 50 dagen per jaar sprake; hoofdzakelijk buiten het broedseizoen gedurende 
maximaal3 uur per dag en aileen tussen 09:00 en 18:00 uur. 

In het flora- en faunaonderzoek wordt geconcludeerd dat de verplaatsing van het circuit op 
basis van het MMA zal leiden tot een verkleining van het gebied dat onder invloed staat van 
hoge geluidsniveau's. Oat betekent dat de situatie voor broedvogels globaal bezien 
verbetert. De rust in de omliggende bosgebieden neemt per saldo toe. Wanneer de 
omgeving wordt opgedeeld levert de vergelijking van de huidige situatie met de toekomstige 
situatie het volgende beeld op: 

• Bos zuidelijk van deelgebied A (zuidelijk deel van Kemkesberg west) en de het 
aansluitende deel van het landbouwgebied Kemkesberg; effect varieert van sterke tot 
geringe verslechtering. 

• Luchtmachtbasis de Peel ten westen en zuidwesten van deelgebied A; effect varieert 
van sterke/matige verslechtering tot sterke/matige verbetering. Dankzij behoorlijke 
geluidwerende maatregelen nemen de geluidsniveau's op enige afstand van het 
toekomstige circuit matig tot sterk af. In een zone van globaal 100 (daggemiddelde) 
tot 300 (piekwaarde) meter langs het toekomstige circuit verslechtert de situatie 
matig. Op nog kortere afstand van het circuit is deze verslechtering plaatselijk sterk, 
met name aan de zuidwestelijke zijde van het circuit, omdat dit gebied in de huidige 
situatie buiten de daggemiddelde contour van 47 dB(A) ligt. Per saldo verbetert de 
situatie in enige mate. 

• Bas oostelijk van deelgebied A (oostelijk deel van Kemkesberg west); effect varieert 
van geringe verslechtering tot matige verbetering. Aileen ten westen van de N277 
treedt een verslechtering op. In het veel gratere gebied ten oosten van de N277 zal 
de rust toenemen. 

• Noordelijk deel van deelgebied A; beperkte effectontwikkeling. De geluidsbron blijft 
op gelijke afstand van het gebied, maar wordt verplaatst naar de andere zijde van dit 
gebied. 

• Deelgebied B; (zeer) sterke verbetering in de zin dat de geluidsbron hier 
weggenomen wordt. Uitgaande van daggemiddelden raakt de 47 dB(A) contour nag 
een klein deel van deze locatie. De piekgemiddelde contour 47 dB(A) omvat het 
gebied nag geheel. 

• Vliegveldbos (bas ten noorden van de Bakelse Dijk); matige tot sterke verbetering. 
Ondanks een plaatselijk "slechts" matige verbetering van de geluidruk, wordt hier de 
een graot deel van de winst geboekt die voortvloeit uit de afgenomen omvang van het 
gebied met hoge geluidsniveau's in het MMA. De matige verbetering treedt op in 
vrijwel het gehele bosgebied op. Nu ligt bij piekwaarden het bos nog vrijwel geheel 
binnen contour 42 dB(A); bij het MMA wordt deze waarden in het westelijke deel en 
langs de oostelijke randen niet meer gehaald. Bij daggemiddelden ligt nu ca. de helft 
van het Vliegveldbos binnen 42 dB(A). Straks zal deze waarde aileen nog worden 
gehaald langs de bosranden rond het huidige circuit, alwaar de situatie sterk 
verbetert. 

In de kaarten 1 C tot en met 1 F is aangegeven waar in relatie tot de kritische 
geluidscontouren 47 dB(A) (weidevogels) en 42 dB(A) (bosvogels) verbetering, consolidatie 
(geen effect) en verslechtering optreedt, wanneer vanuit de huidige situatie het Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief wordt gerealiseerd. Zowel bij piek- als bij daggemiddelde 
waarden is sprake van een verbetering, als gekeken wordt naar de totale oppervlakte die 
blootgesteld wordt aan hoge geluidsniveau's. 
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Kaart 1A 
Broedvogels en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor Nulalternatief (NA) bij piekwaarden 
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Kaart 18 
Broedvogels en contourlijn 42 en 47 dB(A) voor Meest Milieuvriendelijk Alternatief (Va6) bij piekwaarden 
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Kaart 1 C 
Verbetering en verslechtering geluidniveau's ten opzichte van contour 47 dB(A) voor weidevogels bij piekwaarden 

Vre Verbetering en verslechteririg ge/uidsniveau's bij piekwaarden weidevogels 
Contour van toetsing : 47 dB(A) in huidige situatie (NA) en bij Meest Milieuvriendelijk Alterriatief (MMA) 
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Kaart 1 D 
Verbetering en verslechtering geluidniveau's ten opzichte van contour 42 dB(A) voor bosvogels bij piekwaarden 
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Kaart 1 E 
Verbetering en verslechtering geluidniveau's ten opzichte van contour 42 d8(A) voor weidevogels bij daggemiddelde waarden 

Verbetering en verslechtering geluidsniveau's bij daggemiddelde waarden weidevogels 
Contour van toelsing: 47 dB(A) in huidige silualie (NA) en bij Meesl Milieuvriendelijk Allernalief (MMA) 
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Kaart 1 F 
Verbetering en verslechtering geluidniveau's ten opzichte van contour 42 dB{A) voor bosvogels bij da.ggemiddelde waarden 

Verbetering en verslechtering geJuidniveau's bij daggemiddelde waarden bosvogels 
Contour van toetslng: 42,dB{A) In huidige sitiJetie (NA) en blj Meesl Mllieuvriend,efijk Alternatief (MMA) 
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1 Inleiding, onderzoekskader en objectgegevens 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 
In augustus 2006 is in opdracht van de gemeente Venray voor de locatie Bakelsedijk te Venray, door 

Synthegra Archeologie bv een bureaustudie (afbeelding 1, deelgebieden 1 en 2) en een karterend 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (afbeelding 1, deelgebied 3). 

De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt ca. 44,5 ha. De aanleiding tot het onderzoek is de 

bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de aanleg van een racecircuit en een groene zone. 

Het deelgebied ten noorden van de Bakelsedijk (afbeelding 1, deelgebied 1), met een oppervlakte van ca. 

14,5 ha, waarvan 7,7 ha ingericht is als crossbaan, is momenteel in gebruik als racecircuit (verhard, voor 

auto's en onverhard, voor motoren). Op dit perceel wi! men een natuurgebied inrichten. 

Het gebied ten zuiden van de Bakelsedijk (afbeelding 1, deelgebied 2) met een oppervlakte van ca. 19 ha, 

heeft momenteel een agrarische bestemming en dit verandert niet in de toekomst. Momenteel staan er wat 

lage struiken en ma'ls op het veld. Voor deze twee gebieden dient een bureauonderzoek uitgevoerd te worden 

(hoofdstuk 2). 

Deelgebied 3 (afbeelding 1) met een oppervlakte van ca. 11 ha, is reeds archeologisch onderzocht door 

middel van een bureauonderzoek en een booronderzoek.1 Het gaat om een akkerland waarop momenteel 

Ie lies staan. Op dit perceel zal men een nieuw racecircuit inrichten. Delen van dit terrein dienen gekarteerd te 

worden voor vindplaatsen vanaf de steentijd, aangezien op basis van het reeds uitgevoerde booronderzoek 

de archeologische verwachting hoog is om vindplaatsen uit het paleolithicum en mesolithicum aan te treffen.2 

Het gaat om een vijftal clusters met een oppervlakte van ca. 2,5 ha, waar tijdens het eerder onderzoek 

vastgesteld was dat de bodem relatief intact is.3 Voor twee clusters geldt geen onderzoeksplicht, omdat zij 

gelegen zijn in een zone met een lage archeologische verwachting. Drie clusters zu"en nader onderzocht 

worden door middel van een karterend booronderzoek met een grid van 20m op 25m. Het gaat om een 

gebied met een totale oppervlakte van ca 1, 3 ha. De resultaten van het karterend onderzoek worden 

besproken in hoofdstuk 3. 

Het bevoegde gezag, de provincie Limburg, zal de resultaten van het onderzoek toetsen. 

Afbeelding 1: Topografische kaart met daarop 

~~~~~~~~~I:£.t:i.~::::d!!!Jf!:t.~J weergegeven het plangebied (rood kader). 

1 De GrootNan dar Kuijl, 2006. 

2 De GrootNan der Kuijl, 2006, 15. 

3 De GrootNan dar Kuijl, 2006, 16. 
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1.2 Administratieve gegevens 

Plaats 

Gemeente 

Provincie 

Toponiem 

Bevoegd gezag 

Opdrachtgever 

Uitvoerende Instantie 

Datum uitvoering 

Projectnummer 

Cis-code 

Datum onderzoeksmelding 

Perceelnummer 

Grondelgenaar/beheerder 

Kaa rtb lad 

Oppervlakte 

Huidig grondgebruik 

Nleuwe situatie 

: Venray 

: Venray 

: Limburg 

: Bakelsedijk 

: Provincie Limburg 

: Gemeente Venray 

: Synthegra Archeologie bv 

: 23-08-2006 

: 176155 

: 18373 

: 01-08-2006 

: Diverse 

: Onbekend 

: 52A 

: Ca. 44,5 ha 

: Bouwland, racecircuit, grasstrook 

: Racecircuit, groene zone 

Beheer en plaats documentatie : Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek ROB, Archief Synthegra Zelhem, 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Maastricht conform de daar 

geldende richtlijnen. 

Het totale plangebied wordt oms.loten door de volgende 4 Coordlnaten: 

Unksboven 

Rechtsboven 

nechisonutir 

Linksonder 

: X: 188546, Y: 393477 

: X: 189396, Y: 393466 

: X: 189504, Y: 392354 

: X: 188590, Y: 392335 
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2 Bureauonderzoek: deelgebieden 1 en 2 

2.1 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, 

over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Dit omvat de aan- of 

afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit 

van de archeologische waarden. Aan de hand van de analyse van aile vergaarde informatie wordt een 

gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld. Op basis hiervan zal een advies gegeven worden over de te 

nemen vervolgstappen. 

Het bureauonderzoek dient zich minimaal te richten op de beantwoording van de volgende vragen: 

• Zijn er op de locatie naar verwachting archeologische waarden of vindplaatsen aanwezig? 

• Wat is (naar verwachting) de omvang, Iigging, aard en datering hiervan? 

2.2 Onderzoeksmethodiek 
Bij het bureauonderzoek zijn aile bekende gegevens verzameld die relevant zijn om een gebiedsspecifieke 

archeologische verwachting op te stellen voor het plangebied. Dit werd in eerste instantie gedaan door het 

raadplegen van voor de archeologie relevante (schriftelijke) bronnen. Het betreft met name gegevens over 

bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. Dit werd aangevuld met een historisch 

onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik werd verkregen door o.a. de analyse van historische 

kaarten. 

Om te bepalen 01, waar en uit welke periode archeologische resten verwacht kunnen worden, werden tevens 

gegevens over de landschapsgenese verzameld. Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt: 

• Geologische kaart van Nederland, 1 :50.000, blad 52 West, Venlo en bijbehorende toelichting 

• Geomorfologische kaart van Nederland 1 :50.000, blad 52 Venlo 

• Bodemkaart van Nederland 1 :50.000, blad 52 West, Venlo en bijbehorende toelichting 

• Bodemkaart uit ARCHIS II 

V~~r het historisch onderzoek zijn de volgende instanties bezocht of geraadpleegd: 

• ARCHIS II 

• Basiskaart Cultuurhistorische Waarden van de provincie Limburg 

• Gemeente Venray 

• Firma Royal Haskoning bv, dhr. B. Brorens 

• Archeologische Werkgroep Venray, dhr. R. Bloemen 

Het volgende historisch-kartogralisch materiaal is voor het onderzoek bestudeerd: 

• Minuutplan uit ca. 1832 (http://www.dewoonomgeving.nl) 

• Tranchotkaart uit ca. 1838 

2.3 Landschapsgenese 

V~~r een overzicht van de geologische perioden, zie bijlage 5. 

Volgens de geologische kaart (afbeelding 2) is het plangebied gelegen in een gebied waar dekzand 

(Laagpakket van Wierden, onderdeel van de Formatie van Boxtel) voorkomt dunner dan 2 meter, gelegen op 
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zogeheten Brabantse Leem (eveneens behorende tot de Formatie van Boxtel) (TW2). Het dekzand kent een 

minimale ouderdom die teruggaat tot het laat-Weichselien (ca. 10.000 BC). Het werd afgezet door de wind 

waardoor het relief een zwak golvend karakter kreeg. De Brabantse Leern werd al eerder, tijdens het 

pleniglaciaal, (ca. 50.000-13.000 BC) afgezet. 

Afbeelding 2: Detail van de geologische kaart van Nederland, blad 54 west Venlo. Schaal 1 :50.000. 

Op de geomorfologische kaart (afbeelding 3) worden binnen het plangebied dekzandruggen aangetroffen, al 

dan niet met een oud bouwlanddek (3L5). Het gaat om zwak welvende terrainen of complexen van kleine 

dekzandruggen die niet afzonderlijk karteerbaar zijn.4 Vrijwei overal in de gebleden die als dekzandvlakte of -

welvingen gekarteerd zijn, komen percelen voor die sporen bevatten van egallsatiewerkzaamheden, 

uitgevoerd voor de mode me landbouw. De hoekige begrenzing van de gekarteerde eenheden (bijv. 2M13) 

duidt erop dat aen deel van het oorspronkelijke relief zelfs geheel verdwenen is.5 

4 Wolfert! de Lange 1990, 17. 

5 Wolfert! de Lange 1990, 18. 
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Afbeelding 3: Detail van de geomorfologische kaart van Nederland, blad 52 Venlo. Schaal 1 : 50.000. 

Volgens de bodemkaart (afbeelding 4) bevinden zich binnen het plangebied veldpodzolgronden (code Hn21). 

De podzol is goed ontwaterd (grondwatertrap VII). In het plangebied komt een iets nattere zone voor 

(grondwatertrap VI). De veldpodzol in het noordelijke deelgebied is plaatselijk vergraven, terwijl de bodem in 

het zuidoostelijke deel van het plangebied intact zou zijn.6 

Afbeelding 4: Detail van de bodemkaart van Nederland, blad 52 west, Venlo. Schaal 1: 50.000. 

6 De GrooWan der Kuijl, 2006, 15. 

© Synthegra Archeologie bv, Watering 23, NL-6002 SM WEERT, Postadres: Postbus 10231, NL-6000 GE WEERT 8 van 22 



Project 

Kenmerk 

Bureauonderzoek, Karterend Inventariserend Veldonderzoek 

GHE/UIT/SAW/Synthegra Archeologie Rapport 176155 

2.4 Bewoningsgeschiedenis van het plangebied 

2.4.1 Inleiding 
De oudste schriftelijke melding van Merselo dateert uit de tiende eeuw, wanneer in een akte melding gemaakt 

wordt van de schenking van een boerderij, die is gelegen in villa Meresloe. Recente opgravingen tonen echter 

aan dat Merselo reeds in de Karolingische tijd bewoning kende.7 De toponymie wijst erep dat Merselo is 

gelegen in een overgangsgebied. Het eerste deel van de naam duidt namelijk op water, terwijl het 

bestanddeel 10 staat voor bos of een open plek in het bos. Het dorp is gegroeid uit twee kernen (Klein Dorp en 

Groot Dorp), bestaande uit enkele boerderijen langs de velden. Tussen de beide gehuchten stond een kapel 

die uit de late-middeleeuwen dateert.8 Het plangebied maakt echter geen deel uit van het dorp, maar ligt aan 

de rand van De Peel, een woest gebied dat in hoofdzaak bestond uit hoogveen, moerassen, open 

heidevelden, bosjes en zandruggen, slechts sporadisch door mensen bezocht. Pas als men ontdekt dat turf 

gebruikt kan worden als brandstof, begint men interesse te tonen in de Peel. In eerste instantie vindt er vooral 

aan de randen vervening plaats op kleine schaal. Ais men kort na 1800 inziet, dat er zich onder het veen een 

potentieel landbouwgebied bevindt dat men door vervening kan exploiteren, worden er allerlei plannen 

gemaakt voer het afgraven van het veen in het gebied. Het is pas in het derde kwart van de negentiende 

eeuw dat deze plannen ten uitvoer gebracht worden, als men het veen kan gaan afvoeren via de Zuid

Willemsvaart. In de omgeving van Venray vindt er met name in de jaren 1930 een zeer grootschalige 

ontginning plaats van ca. 900 hectare.9 Volgens dhr. Sioemen van de Archeologische werkgroep Venray is 

daarbij ook het plangebied ontgonnen. 

2.4.2. Archeologische vondsten (bijlage 1) 
De kernregio Venray is bekend om zijn mesolithische vindplaatsen. Deze zijn nauw verbonden met de 

geologische situatie. Een aantal clusters liggen langs de Maas, de andere vindplaatsen liggen bij de brennen 

van de beken langs de rand van de Peelvenen en bij de talrijke vennen. Merselo behoort tot dit laatste gebied. 
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Afbeelding 5: De regio Venray-Merselo en de verspreiding van de mesolithische vondsfcomplexen. 10 

7 Persoonlijke mededeling door dhr. Sioemen, d.d. OB·OB-2006. 

8 Renes 1999, 230. 

9 Henderikx 1999,36-37,104,109 en 131 en Kolen et.al. 2004, 34. 

10 VerhartlG roenendijk, 2005, fig. B.11. 
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Ten westen van het plangebied bij Gemert en Bakel zijn aanwijzingen voor menselijke activiteiten uit het 

vroeg- of midden-Paleoltihicum en betreffen een Levallois-kling uit Esdonk, een Levallois-afslag uit Eisendorp 

en een vuistbijl uit Milheeze.11 Een andere vindplaats, De Hutseberg (ook wei Stippelberg genoemd; zie 

afbeelding 6) werd vrij uitgebreid onderzocht: in 1958-1960 voerde Bohmers van het BAI. (Biologisch 

Archeologisch Instituut te Groningen) een opgraving in drie campagnes uit. Hierbij werden twee niveaus 

gedocumenteerd, Milheeze " met mesolithische vondsten en Milheeze la en Ib met een groot aantal 

Federmesserartefacten. Deze twee lagen werden gescheiden door de Allemdbodem. In de gyttja langs de 

meeroever werd verkoold hout en hout met kerf- en snijsporen aangetroffen.12 Een volgend onderzoek vond 

plaats in 1968 door Heesters en Wouters, ongeveer 150 meter ten zuidwesten van het door het BAI. 

onderzochte terrein. Directe aanleiding voor deze opgravingen waren berichten van verstoring door deflatie en 

illegale opgravingen door amateurs. Door deze praktijken was het centrale gedeelte van de concentratie reeds 

verdwenen. Het opgegraven oppervlak leverde naast een groot aantal vondsten uit de Allerl2ldbodem, ook 

enkele grondsporen op. De opgravingen en vondstmeldingen uit dit gebied hebben ertoe geleid dat het 

perceel in 1971 is geklasseerd als beschermd monument (ARCHIS monumentnr. 192 en bijbehorende 

waarnemingsnrs.).13 Deeben van het IPP legde in 1988 17 vakken van 2 bij 2 meter aan in de omgeving van 

de door Bohmers onderzochte sites. Men streefde ernaar om een inzicht te verkrijgen in de stratigrafie van de 

dekzandrug, de oeverzone en de stratigrafische posities van de vondsniveaus. Vrijwel aile vakken leverden 

vondsten op waardoor het beeld van een uitgebreide bewoning wordt bevestigd.14 In 1992 tenslolle vond er 

een uitgebreid booronderzoek plaats, gecombineerd, waar mogelijk, met een veldverkenning, uitgevoerd door 

het IPP. Bij de oppervlakteverkenning werden de vondsten verdeeld in 21 vondstiocaties. Meer dan 90 

procent van de artefacten werd aangetroffen in een gebied van beperkte groolle. Dankzij die hoge 

vondstdichtheid was het mogelijk in dit gedeelte de vondstverspreiding Ie scheiden in 15 verschillende 

vondstiocaties van verschillende omvang en dichtheid. De grotere hoeveelheid vondsten maakte het mogelijk 

een aantal vindplaatsen typologisch Ie dateren; vier in het laat-paleolithicum, een in het mesolithicum en vier 

vondstgroepen met materiaal uil beide periodes. In het verspreidingspatroon van de vondsten valt op dat ze 

vrijwel uitsluitend op de dekzandruggen gegroepeerd liggen, waarbij de rug direct langs de voormalige 

meeroever het rijkst is aan artefacten. De hoeveelheid neemt af naar gelang de afstand van de vindplaatsen 

tot het water toeneemt. 15 Daarnaast wordt vermoed dat er een grafheuvel (deel van een grater urnenveld?) 

aanwezig is op het terrein. 

Op dit monument sluiten twee monumenten aan met een hoge archeologische waarde. Het terrein ligt aan de 

rand van een depressie met veen en gyttja. Het gaat om de vindplaats Snelle Loop, ten oosten van de 

Stippelberg, met nederzettingsresten uit het laat-paleolithicum en/of mesolithicum. Uit de directe omgeving 

zijn verscheidene vondstmeldingen van vuursteen bekend. (ARCHIS monumentnr. 2960). De vindplaats De 

Peel of 'Beekse PeeldijklBakelse dijk' heeft sporen van bewoning uit het laat-paleolithicum opgeleverd. Ook 

zou er een urnenveld liggen (ARCHIS monumentnr. 2958). Waarnemingen uit de omgeving duiden erap dat 

het in feite om een groot archeologisch complex gaat. 

11 Timmers, J. 1983 en 1984 in Kuijl, E.E.A. van der et al. 1996, p. 23. 

12 Siootl van der Kroft 1995, 56. 

13 Siootl van der Kroft 1995, 57. 

14 Siootl van der Kroft 1995, 58. 

15 Siootl van der Kroft 1995, 64. 
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Afbeelding 6: Impressie van de vindplaats Stippelberg. 16 

Aan de hand van de ligging van onder andere deze sites heeft Jan Timmers de ligging van een oud wegennet 

getraceerd, mogelijk reeds daterend uit de prehistorie. De hoofdweg liep van Bakel naar Venray door de Peel, 

via de Hazenhut. Het plangebied ligt aan weerszijden van deze Bakelsedijk. Ten zuiden van Milheeze volgde 

de weg het hoogste gedeelte van de dekzandrug en vanaf Hoeven dan de rand van het oude Maasterras, dat 

ter hoogte van de Bultweg naar het noordoosten afboog om uiteindelijk via de Korenhorst de Hazenhut te 

bereiken, waar de route aansloot bij een weg vanuit Gemert naar Venray. Een deel van het trace is ten 

noordwesten van de Peeldijk nog aanwezig in de vorm van een fietspad en een zandweg. Tussen Groesvlaas 

en Bultweg kruist de oude route de huidige Peeldijk. Vanaf dit punt tot aan de Schutsboom ten westen van de 

dorpskom van Milheeze bestond de weg in feite uit een cluster van wegen waaNan er nog drie (deels) 

bestaan. De mef!st zuidelijke en olJdste is de Hcefweg die het Mnasterras voigd6. Hij sloot aan de w6sikani 

van Milheeze ter hoogte van de Schutsboom weer aan bij de noordelijke weg, de huidige Peeldijk. Tussen 

deze twee lag nog een derde variant die deels nog bestaat als zandweg vanuit de Hoeven door de bossen 

richting het oosten. In de bossen Achter de Hoeven zijn nog restanten in het terrein aanwezig van andere 

varianten van de wegenbundel. 17 

De vindplaats Zwarte Water, ca. 2 kilometer ten noorden van het plangebied, leverde een vindplaats op met 

nederzettingsresten van het laat-paleolithicum tot het mesolithicum (ARCHIS waarnemingsnr. 16148). Tijdens 

een onderzoek door Bilan op de toekomstige luchtmachtbasis, gelegen op ca. 1,5 kilometer ten noordwesten, 

werd een trapezium uit het laat-mesolithicum opgeboord (ARCHIS waarnemingsnr. 403865). Losse vondsten 

bevinden zich voornamelijk ten oosten van het plangebied. De werktuigen, in vuursteen of 

Wommersomkwartsiet, al dan niet voorkomend als een concentratie, werden veelvuldig ingezameld (ARCHIS 

waarnemingsnrs. 29685-29688). De interpretatie van mesolithische vindpiaatsen in de Peelregio is heel 

moeilijk omwille van de vele post-depositionele processen, zoals landbouwactieviteiten, bioturbatie en 

zandverstuivingen. In het algemeen lijkt er een voorkeur te zijn voor zogenaamde gradientzones, de 

overgangen tussen de hogere en drogere delen en de lagere en nattere delen. Lang is verondersteld dat de 

leefwijze van jagers-verzamelaars en daarmee ook de Midden-Steentijd, eindigde op het moment dat de 

eerste boeren zich op de lossgronden verstigden. Inmiddels is gebleken dat deze veronderstelling niet juist is. 

Op de Limburgse en Noord-Brabantse zandgronden lijken nog lange tijd daarna jagers en verzamelaars 

16 ARCH IS " Livelink. 

'7 Timmers 2004, 1-4. 
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geleefd te hebben. Er bestaan verschillende aanwijzingen dat zij contacten onderhielden met nabije 

samenlevingen van boeren 18. 

Bijlen en andere vuurstenen werktuigen uit het Neolithicum werden sporadisch teruggevonden (ARCH IS 

waarnemingsnrs. 16147, 29609). Ook vaatwerk uit het neolithicum of de metaaltijden werd aangetroffen 

(ARCHIS waarnemingsnr. 16177). Bij Testrik ligt waarschijnlijk een urnenveld (ARCHIS waarnemingsnr. 

32492). Navraag bij de Archeologische Werkgroep van Venray leverde geen extra gegevens Op.19 

2.4.3 Het plangebied op historisch kaartmateriaal 
Onderstaande kadasterkaart dateert uit de Franse periode. Het noordelijke deelgebied 1 is gelegen op het 

minuutplan van de gemeente Venray, sectie H, blad 1, Peel en het zuidelijke deelgebied 2 op het minuutplan 

van de gemeente Venray, sectie H, blad 4, Peel, beide getekend door de landmeter J.L. Reijnders. De 

Bakelsedijk vormt de scheiding tussen de twee kaartbladen. De kaarten geven de situatie van rand 1832 

weer. 

De noordwestelijke grens van het noordelijke deelgebied (afbeelding 7) wordt gevormd door een onverharde 

zandweg. Het plangebied is in gebruik als heide. Ten westen liggen enkele vennetjes. Het plangebied wordt 

doorsneden door een beekje (zijtak van de huidige Lactariabeek). 

,Bakelsedijk 

Afbeelding 7: Detail van het minuutplan van de gemeente Venray, sectie H, blad 1, Peel. 

Het rode kader duidt globaal het noordelijke plangebied aan. 

18 Berkvens & Arts 2003, 19. 

19 Persoonlijke mededeling door dhr. Sioemen, d.d. 08-08-2006. 
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Het zuidelljke deelgebied (afbeelding 8) IIgt ten zulden van de Bakelsedijk. Ook hler lopen onverharde wegen 
door het heide- en vennengebied heen. In dit gebled werden de schapen geweid, getuJge de schaapskooien 

(blauwe cirkel) die her en der voorkomen. 

o 

Afbeeldlng 8: D~tllil van het mlnuutplan van de gemeente Venray, sectie H, blad 4, Peel. 

Het rode kada. geeff globaal de I/gging va.o l)till Luideiijke plangBbiBd san. 

In de blauwe cirke/ IIgt een schaapskQoi. 
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Uit de zogenaamde Tranchotkaart (afbeelding 9) kan het grondgebruik uit die tijd afgeleid worden. De inhoud 

van deze kaart is vanuit landbouwhistorisch en historisch-geografisch oogpunt heel belangrijk, aangezien er in 

het begin van de negentiende eeuw grote ruimtelijke verschillen bestonden binnen het Limburgse 

cultuurlandschap. De daarmee gepaard gaande landschappeJijke structuren zijn goed herkenbaar op deze 

kaart. Aangezien pas vanaf 1825 sprake is van een veranderende agrarische bedrijfsvoering, kan men 

aannemen da! het landschapsbeeld van het gekarteerde gebied zich in de zestiende tot en met de achttiende 

eeuw weinig heeft gewijzigd.20 De kaart toont aan dat beide deelgebieden nog in een onontgonnen heide-en 

veengebied gelegen is. De weg 'Dijk van Bakel', die waarschijnlijk teruggaat tot de prehistorie, loopt dwars 

door beide deelgebieden. 
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Afbeelding 9: Uitsnede uit de Tranchotkaart. Deelgebieden 1 en 2 worden globaal weergegeven in het rode 

kader. 

Dhr. Bloemen beschikte over nadere informatie met betrekking tot de vennen. Deze zijn vermoedelijk 

verdwenen door perceelsverkaveling en de aanleg van het vliegveld de Peel. Ook een verlaging van de 

grondwaterstand kan aan de basis Jiggen van de verdroging van de vennen. De voormalige venn en zijn nog 

zichtbaar in het landschap als depressies.21 

20 Graatsma 1993, 6. 

21 Persoonlijke mededeling door dhr. 81oemen, d.d. 08'()8-2006. 
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2.4.4 De huidige en toekomstige situatie 
De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt ca. 44,5 ha. De aanleiding tot het onderzoek is de 

bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de aanleg van een racecircuit en een groene zone (De kaart in 

bijlage 2 is ons bezorgd door de gemeente Venray) . 

. Het deelgebied ten noorden van de Bakelsedijk (bijlage 2, lichtgroene zone), met een oppervlakte van ca. 

14,5 ha, is momenteel in gebruik als racecircuit (ca. 7,7 ha zowel verhard, voor auto's als onverhard, voor 

motoren). Aan de noord- en westrand ligt een strook gras. Op dit perceel stond vroeger een bos dat in de 

jaren 1980 gerooid is waarbij de stronken uit de grond getrokken zijn. Later heeft hier een stortplaats gelegen 

waarvan het puin over het terrein verschoven is. Langs de Bakelsedijk ligt een geluidswal. De toekomstige 

bestemming van dit deelgebied is natuurgebied. 

Het gebied ten zuiden van de Bakelsedijk (bijlage 2, kakigroene zone) met een oppervlakte van ca. 19 ha, 

heeft momenteel een agrarische bestemming en dit verandert niet in de toekomst. Momenteel staan er wat 

lage struiken en ma'is op het veld. 

Deelgebied 3 (bijlage 2, roze kleur) met een oppervlakte van ca. 11 ha, is reeds archeologisch onderzocht 

door middel van een bureauonderzoek en een booronderzoek.22 Het gaat om een akkerland waarop 

momenteel lelies staan. Hier zal het toekomstig racecircuit ingericht worden. 

2.5 De archeologische verwachting 
Volgens de IKAW geldt zowel voor deelgebied 1 als voor deelgebied 2 deels een lage en deels een 

middelhoge verwachtingswaarde (bijlage 1). 

Het plangebied is gelegen op een overgangszone van een nat gebied (de Peel) naar een droog gebied 

(dekzandruggen). Deze geomorfologische situatie is erg gunstig geweest voor prehistorische jager

verzamelaars. Verscheidene onderzoeken in de ruimere omgeving tonen dat het plangebied midden in een 

zone van laat-paleolithisdll~ en mesoiiihische vindpiaatsen gelegen is .. Er bestaat dUs een hoge kans dat er 

eveneens laat-paleolithische en/of mesolithische resten binnen het plangebied gelegen zijn. Daarenboven 

liggen er volgens de bodemkaart binnen het plangebied veldpodzolgronden. Ook het verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in deelgebied 3, toont dat het bodemtype ter plaatse (restanten van) een 

veldpodzolgrond betreft. Deze bodemsoort wordt frequent geassocieerd met vindplaatsen uit het paleolithicum 

en het mesolithicum.23 De ouderdom van de afzettingen binnen het plangebied, sluit de aanwezigheid van 

archeologische resten uit het vroeg- en midden-paleolithicum echter uit. De verwachte vindplaatsen hebben 

waarschijnlijk het karakter van kleinschalige kampementen waarvan de resten aangetroffen kunnen worden 

op de overgang van de bovenlaag naar het onverstoorde bodemprofiel. Uit de inventarisatie ten behoeve van 

de Biografie van Peelland24 van de regio Peelland blijkt ook dat het merendeel (bijna 70%) van de 369 

bekende Steentijdvindplaatsen op de dekzanden (plateau, vlakten en ruggen) te vinden is, meestal bedekt 

door een enkeerdgrond of podzolbodem (ruim 60%). Dat geldt ook voor de vindplaatsen die langs een zeer 

oude doorgaande route over een complex van dekzandruggen gelegen zijn. Het oostelijke trace van de route 

loopt in een min of meer rechte lijn - over de Bakelsedijk - vanaf Merselo en valt samen met de rand van een 

oud Maasterras. Aan weerszijden van de oude route ligt een groot aantal archeologisch-waardevolle 

22 De Groot/van der Kuijl, 2006. 

23 Groenewoudt 1994. 

24 Inventarisatieproject Biografie van Peeliand, uitgevoerd door de Vrije Universiteit, in opdracht van Archeologische 

Samenwerkingsverband gewest Helmond. 
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terreinen. Het complex van dekzandruggen is een van de weinige natuurlijke verbindingen door de Peel van 

Oost naar Weses. Ten behoeve van de biografie van Peelland is een verwachtingsmodel opgesteld (tabeI1). 

Voor vindplaatsen van landbouwsamenlevingen is de verwachting eerder laag. De nederzettingen uit de 

metaaltijden, de middeleeuwen en nieuwe tijd, lagen waarschijnlijk op de hogere en drogere dekzandruggen. 

Historisch kaartmateriaal toont aan dat het gebied rondom de Peel lange tijd in gebruik is geweest als 

heidegebied met verscheidene vennen. Deze nattere gebieden werden gebruikt om de schapen te weiden, 

getuige hiervan zijn de talrijke schaapskooien op de historische kaarten. Ook in ARCHIS en bij dhr. R. 

Bloemen zijn er geen vondsten uit de metaaltijden, de middeleeuwen of nieuwe tijd bekend in de onmiddellijke 

omgeving van het plangebied. 

Verwachtingsmodel Blografie van Peelland 

Paleolithicum • BronstlJd· Landschapseenheid op 

Landschapseenheid Neolithicum Middeleeuwen beleidsadvieskaart 

Dalvormige laagte en beekdal (2R2) middelhoog middelhoog beekdal van de Esperloop 

voormalig ven 

Rug (dekzandrug of terrasrug) (3K14, hoog hoog dekzand met esdek zonder 

3L5) podzol 

dekzand zonder esdek 

Landduinen (3L8) Laag Imiddelhoog laag uitblazingslaagten 

Plateau (inc!. horstglooiing) (4F1, 4F2, middelhoog laag dekzand op fluvio-

4F3) periglaciale afzettingen 

dekzand met veldpodzol 

Stuifzand op dekzand 

Tabel1: Verwaehtingsmodel Biografie van Peel/and. 

Ondanks de theoretische hoge verwachting voor vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum moet 

men in deelgebied 1 rekening houden met een lage verwachting. Dit heeft te maken met het feit dat in het 

noordelijk deelgebied een bos heeft gestaan waarvan de bomen gerooid zijn geweest. Hierbij werden de 

stronken met een machine eruit getrokken. Erna heeft men het terrein ingericht als racecircuit, waarbij veel 

grondverzet heeft plaatsgevonden. Aangezien het bodemtype ter plaatse veldpodzolgronden betreft, waarbij 

de archeologische resten direct onder het oppervlak verwacht worden, maakt dat voor deelgebied 1 een lage 

archeologische verwachting van toepassing is. Voor deelgebied 2 blijft de verwachting om nog 

steentijdvindplaatsen aan te treffen, hoog. 

2.6 Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat voor deelgebied 1 de verwachting om 

steentijdvindplaatsen aan te treffen laag is, terwijl voor deelgebied 2 deze verwachting hoog is. De locatie is, 

vanuit landschappelijk oogpunt, gunstig gelegen op de overgang van een nat gebied (de Peel) naar de hogere 

dekzandruggen. Deze landschappelijke situatie is erg aantrekkelijk voor jager-verzamelaars, wat 

verscheidene vondsten uit het laat-paleolithicum en hel mesolilhicum in de omgeving van het plangebied 

aantonen. Daarenboven worden de twee deelgebieden gescheiden door de Bakelsedijk, een weg die 

vermoedelijk teruggaat tot de prehistorie. Binnen de deelgebieden zijn (restanten van) veldpodzolgronden 

gelegen, waarbij archeologische resten direct onder het oppervlak verwacht kunnen worden. 

• Zijn er op de loeatie naar verwaehting areheologisehe waarden of vindplaatsen aanwezig? 

25 Kolen, J. 2004; Timmers 2004. 
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Hat bureauonderzoek heeft aangetaond dat da beida deelgebiaden in een laat-paleolithische an 

mesolithische zone gelegen zijn. Aangetien in deelgebied 1 door het rooien van een bos .en het 

aanleggen van een racecircuit reeds veel grondverzet heeft plaatsgevonden, wordt de kans om nog 

archeologische resten aan te treffen vrij klein geacht. Deelgebled 2 heeft een agrarische 

bestemming, wat in de toekomst niet varandart. Hler blij1t de verwachting hoog om vindplaatsen uit 

het laat-paleolithicum en het mesolithlcurn aan ta traffen. 

• W~t is (naar verwachting) de omvang, /igging, aard en daterlng hieNan? 

Op pasis van het bureauonderzoek kunnen hierover geen gefundeerde uitspraken gedaan worc;ten. 

© Synthegra Archeologie bv, Weterlng 23, NL-6002 SM WEERT, Postadres: Postbus 10231, NL-6000 GE WEERT 17l1an 22 



Project 

Kenmerk 

Bureauonderzoek, Karterend Inventariserend Veldonderzoek 

GHE/UIT/SAW/Synthegra Archeologie Rapport 176155 

3 Karterend inventariserend veldonderzoek: deelgebied 3 

3.1 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraagstellingen 
Het doe I van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van het archeologisch 

verwachtingsmodel. Het doel van het karterend inventariserend veldonderzoek is het systematisch 

onderzoeken van het plangebied om eventueel aanwezige archeologische resten in kaart te brengen. Op 

basis van het bureauonderzoek en het verkennend onderzoek werd vervolgonderzoek noodzakelijk geacht 

voor een drietal clusters binnen het plangebied waar de veldpodzol nog min of meer intact voorkomt. Er werd 

geadviseerd op deze plaatsen een karterend inventariserend veldonderzoek uit te voeren voor vindplaatsen 

vanaf de steentijd. 

Volgende onderzoeksvragen kunnen geformuleerd worden: 

• Op welke diepte bevinden zich archeologisch relevante bodemlagen? 

• Zijn er archeologische indicatoren of resten uit het paleolithicum of het mesolithicum aangetroffen? 

• Op welke diepte bevinden zich eventueel aanwezige archeologische resten? 

Indien er vindplaatsen zijn aangetroffen, indien mogelijk: 

• Wat kan al gezegd worden over de kenmerken van de archeologische resten (periode / datering / 

complextype)? 

• Wat is voor zover reeds duidelijk de kwaliteit (gaafheid, conservering) van de archeologische resten? 

3.2 Onderzoeksmethodiek 
Aan de hand van de gegevens uit het verkennend onderzoek werden vijf clusters onderscheiden, waar de 

veldpodzol gedeeltelijk intact voorkwam. Twee clusters lagen in de zone met de lage archeologische 

verwachting, waardoor er geen onderzoeksplicht geldt. Drie clusters lagen in een zone met een middelhoge 

verwachting. Het karterend booronderzoek van de drie clusters werd uitgevoerd in een boordichtheid van 20 

boringen per ha (richtlijnen provincie Limburg) in een verspringend grid (20 x 25 m grid) met behulp van een 

megaboor (Edelmanboor met een diameter van 15 cm). De totale oppervlakte van de drie clusters bedroeg 

ca. 1,3 ha. Voor de exacte positie van de boorpunten, zie bijlage 3. In totaal werden 28 boringen uitgevoerd; 

deze werden ingemeten met behulp van meetlinten. De boringen werden gezet tot in de C-horizont, doch 

maximaal tot 1,5 m -my. Voor de beschrijvingen van de boorprofielen, zie bijlage 4. Door middel van het zeven 

van relevante bodemlagen over een zeef met een maaswijdte van 2,8 mm, werd de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren vastgesteld. Wanneer het bodemmateriaal te plakkerig was (om wille van de 

siltigheid en het hoge humusgehalte van de bouwvoor) werd dit met de hand doorzocht. De hoogte van de 

boorpunten werd bepaald met behulp van kaartmateriaal, aangezien de hoogte van de boorpunten uit het 

verkennend onderzoek was bepaald door een erkend landmeter. De gemiddelde hoogte bedraagt ca. 29,5 m 

+ NAP. 

3.3 Resultaten van het veldwerk 
In de drie clusters werden in totaal 28 boringen uitgevoerd: in cluster 1 (oppervlakte van ca. 6.500 m2) de 

boringen 1 tot en met 13, in cluster 2 (oppervlakte van ca. 2.500 m2) boringen 14 tot en met 18 en in cluster 3 

(oppervlakte van ca. 4.200 m2) boringen 19 tot en met 28 (bijlage 3). 

Aigemeen werd in de meeste gevallen inderdaad een restant van de E- en/of B-horizont van de veldpodzol 

aangetroffen, zoals aangetoond in het verkennend onderzoek. In de meeste gevallen zijn deze horizonten niet 

meer te omschrijven als een aparte laag, maar komen zij door verploeging voor als rest ant in de A-horizont. 

Het restant van de E-horizont kon herkend worden aan de hand van het loogzand, terwijl de restant van de B-
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horizont een typische koffiebruine kleur vertoonde. Enkel in cluster 3 werd in een drietal boringen (nrs. 22, 26 

en 27) een intacte B-horizont herkend. 

Om de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen te kunnen vaststelien werden de A- en de B-horizont 

gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2,8 mm. De A-horizont was erg nat en had tevens een siltig 

en humeus karakter. Droog zeven was erg moeilijk en daarom werd in deze gevalien het bodemmateriaal met 

de hand doorzocht in de zeet. Op een enkel stukje industrieel glas in de A-horizont van boring 20 na, werden 

er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Navraag bij de landbouwer die dit perceel gebruikt, leerde 

dat hij bij het machinaal rooien van de gewassen (bloembolien) nog geen vondsten heeft gedaan, met 

uitzondering van granaatscherven. 

3.4 Conclusie 
Ais besluit kan gesteld worden dat, hoewel de bodem in meer of mindere mate intact kan genoemd worden, 

dat er in het deelgebied 3 geen aanwijzingen zijn gevonden voor archeologische vindplaatsen, met name 

nederzettingsresten uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum. 
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4 Aanbevelingen 

Naar aan/eiding van het bureauonderzoek van dee/gebieden 1 en 2: 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht voor 

deelgebied 1. De verstoring is hier dermate groot geweest (rooien van het bos, gronddepot, aanleg van het 

racecircuit) dat de bodem niet meer intact is. Op basis van de bekende gegevens zijn er ook geen 

aanwijzingen voor het voorkomen van archeologische vindplaatsen binnen dit deelgebied. 

Voor deelgebied 2 wordt een vervolgonderzoek voor de zone met de middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde wei noodzakelijk geacht. Dit terrein heeft volgens de bekende gegevens minder te lijden 

gehad van bodemverstorende activiteiten in de vorm van egalisatiewerken. Momenteel kent het deelgebied 

een agrarisch gebruik, waardoor wei rekening gehouden dient te worden met een verstoring door 

ploegactiviteiten. Het bureauonderzoek wees uit dat er binnen het plangebied nog kampementen uit het 

Mesolithicum aanwezig kunnen zijn. Aangeraden wordt om het terrein met een middelhoge 

verwachtingswaarde te onderzoeken door middel van een karterend booronderzoek voor vindplaatsen vanaf 

de Steentijd. Dat wit zeggen dat er 20 boringen per hectare gezet dienen te worden, in een grid van 20m bij 

25m.Tevens adviseren wij om een gedetailleerde veldkartering uit te voeren op onbegroeide delen van het 

deelgebied. Indien concentraties met vondsten (geen losse vondsten) aanwezig zijn, dan dient de vindplaats 

gelijk gewaardeerd te worden door middel van boringen en/of proefputjes am de aard, omvang en 

conserveringsgraad van de vindplaats vast te kunnen stellen. 

Naar aan/eiding van het karterend booronderzoek van dee/gebied 3: 

Door middel van 26 boringen werd vastgesteld dat ter plaatse van de drie clusters, waar het restant van de 

veldpodzol aanwezig was, geen archeologische vindplaatsen voorkomen. Verder archeologisch onderzoek 

wordt niel noodzakelijk geacht. 

Bovenstaande aanbeveling belreft een advies dat getoetst zal worden door het bevoegde gezag, de provincie 

Limburg. 

Mocht het bevoegd gezag besluiten dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en er worden tijdens de 

graafwerkzaamheden toch archeologische resten aangetroften, dan dient dit, conform de Monumentenwet uit 

1988, onmiddellijk gemeld te worden aan het bevoegd gezag of de gemeente. 

Het rapport werd op 25-09-2006 goedgekeurd door de provincie Limburg. Het gegeven advies voor de 

deelgebieden 1 en 3 wordt door de provinciaal archeologen onderschreven, het advies voor deelgebied 2, 

onder voorbehoud, niel. Dit heeft te maken met het feit dat de huidige agrarische bestemming van dit gebied 

binnen onderhavige aanvraag niet gewijzigd word!. Daarom adviseren de provinciaal archeologen - in 

afwijking van het rapportadvies maar onder voorbehoud - ook voor deelgebied 2 geen vervolgonderzoek. 

Zodra echter in dit deelgebied wijzigingen zullen plaatsvinden waarbij de bodem dieper dan 30 cm beneden 

maaiveld vergraven wordt, zal hier gezien de in het bureauonderzoek vastgestelde hoge verwachting voor 

archeologische waarden uit het mesolithicum alsnog een inventariserend veldonderzoek moeten plaatsvinden. 

Het betreft hier dan het deel van het plangebied dat volgens het POL een middelhoge archeologische 

verwachting heeft (het zuidoostdeel). 
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Bijlage 1: 
Combinatiekaart IKAW, AMI( en ARCHIS-waarnemingen 
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Bijlage 2: 
De toekomstige situatie 
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Bijlage 3: 
Detailkaart van het plangebied met boorpunten 
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Bijlage 4: 
Boorstaten 
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humeus. donkergrijS, A-horiZdnt 

Zand. mallg 11n. lwak sil1lp, 

~,-..:;do~n::..ke='bf:::;uIn=.I)c.:.ru:::inIle<ll=:::-.. g_evle_kt_._ \.. mel 'asIDnl B-horjzoo\ 
Zand, mnilll li n, ZWllk oMg. ZWIIk 
g,""lg, geol. Q.ho,u,ont 

Projectcode:176155 

Boring: 02 

Dalum: 25.os·2006 

Opmurklng: 

o,..,~-.....,"""..., 

Boring: 04 

Dalum: 2.5-08-2006 

Opmerlllng: 

0'-r.:-:-::,.,.,.,7:I:'= 

50- ::::::::::j , 
.. ... ........ .. ... ... .... ... .... ...... .. .. ... , ..... ..... .. ...... 

-<0 

land, maUg mn, maHg slillg, matig 
humaus, donkerg~js, A·ho~ont 

land, martp tlJn, maUg sUtig, 
sporen roest sporen houtskool, 
gamangdo laag 

Zand, maDg Iljn, zwok slillg, zwak 
g~nQ1g. geel, C-horlzont 

Zanej, maillll;;" mallRslIllQ, matlg 
humeus. donl«ltgrijo. A·horlzorl 

land, matkI lijn. malta stlllll, 
Ikmkllrll'ijs. A,horizonl. melresl nl 
E-hor~on\ 

land, mnlig fijn, mallg sJ111g, 
brufngetll-donko,g'Qs, gevlekl, met 

, reSIDnl a'horizont 

.. Zsod, INIlig fljn, twa~ slIllg, go I. 
~~~~~~~~o~n~I ____________ __ 

Datum: 25-08 .. 2006 



Boring: 05 

Dalum: 25'08·2006 

Opmerl<lng: 

O ...,....~~..,...V""'l 

60 

Boring: 07 

Datum: 2$-08·2006 

........... ::t .... .... .... ......... ... 

... .... .. ... 
50 •• ... .... .. . .. . ... ... .. .. .. 

. ... .. . .. . .. 

... 

Zend. matig lUn. matl~ ~llkJ. mallg 
h""",us. donkOlgrlis.II-horizonl 

Z<lnd. moOq lijo. zwok d Ull. 
donKOIllrijsllo.l, geme'ode leog 
lend. maUp fijo. zwak slltlg. zw~k 
lI'indlg. geol. C-horlzonf 

Zand. matlp fijn. maUQ .. ~Iq. moUQ 
hW1lOll!l. ~k grindlg. donkorgtfJo, 
A-hotl1.onl 

Zand, maOq tan. "'!ltlq 61ttlg • 
don1<erRtij., A.·herlzonl. reston! 
E·horlzonl 

Zam!. mOil R lijO. IJlllIijj sUlfA. 
brufn-donkorgrlj •• II-I1O.lzonl • 
reslanl8·hOri1.Q1\1 

.,. Zand, maUg flin. zwak slllig. geel .• 
~~~~~h~O~rIz~o~nt~ __________ _ 

Projectcode: 176155 

Boring: 06 

Datum: 25-08·2006 

Opme.king: 

O.,....--......,~ 

f :::::::::··:· 
5 

it··::····:·············· .. .. .. .. ... .. ... ....... .. .. . . .. . .... . . . ... ..... .. . 

Boring: 08 

Dalum: 25·08-2006 

Opmelklng: 

O""''''''''''''''':'r'= 

.. . ...... . ... 

land. malijj flln, "",UR ii1lip. mallp 
hu,"""s. donkorgrijs. A·ho!ilon, 

land, rruulg l.jn. lWaI< .fllip. 
.... goel·donKorg!1js. gOlllelrt, mol 
---"" re .. anl B-ho/tzonl 

". 

.so 

.,. 

7..and. mang fUn, zwok.HtIg. Geel, 
C-horlzonl 

lend. maUp fijn. moUR slnlfl. mellQ 
l\um6Ul. donl<ergrl". A·bod:zont 

land, tnaUQ flin. matip .IHip. 
gQeJo<jookorgnl •• gomongdo laaJj 

7.and. matlg fijn, ~wak .il1IQ. gODl, 
C·horizon! 

Datum: 25-08-2006 



Boring: 09 

Datum: 25-08-2006 

Opmerking: 

0...,...--...,----" 

so ........... . .... ... ... .. . 
.............. .. .. ..... .... 

Boring: 11 

Datum: 25-08·2uUo 

Opmerking: 

O''''r.':-==-:-:-:-'I<:V"I 

{{{:}}~ 

50 

100 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:§ 

..... ... .... 
........ .... ............ ... ......... 
............ 

............. 
... 

Zand, matlQ filn, mati!1 siltig, malij:J 
humeus, zwak grindig, donkergrijs, 
A-horlzont 

lan'/' maNR 'lin. zwak olllig. 
donkellJriJ$1Je"IbnJIn. g.mangde 
laag 
land. malig Illn. zwak·sllig. geel, 
e-materiasl naar boyan gobraehl 

~~~~a:ij~~:~,:~~g:~ ' .. g 

... land. matlg lijn, zwak oillig. geel. 
--. C-horizont 

& 

land. maHg lijn. matig slilig. zwak 
grindig, donkergrijs, A-horizont 

-!IS 

Zand. matig liin, malig slilig. 
brulngsal·donkergrljs, restant E-
en 8-horizont 

.,. 

.00 
land. rnolkl llin. zwak alliin •• w.~· 

-----
grindlg. oranjegtwl. B/C·norlzonl 

Zand, matlg IIjn, zwak sill19, zwak 
roesthoudand, donkergeel, 

IQ) C-horizont ---

Projectcode: 176155 

Boring: 10 

Datum: 

Opmerf<lng: 

25-08-2006 

..... .. , ..... ............. 
50 ::::::::::::. 

Boring: 12 

Datum: 25-08-2006 

Opmerklng: 

. ... .. ..... . .... .. ...... . ............ 
SO ............ . 

. .... ... .... . .. .......... .... ........ . 

............ ....... . .... . . ...... ..... . 

Zand. malig IIJn, malig sllIlQ. matlg 
humeus. donkergrijs, A-horlzont 

~ ~~U~~g~~~~~I~~~~~~ ~!I~\~'nt E-
~~.~n~B~-h~O~riz=o~n~t __________ ___ 

.,. 

... 

Zand, maUg lijn. zwak ollUg, 
lichtgeel. C-horizont 

Zand, malig f!jn, matig sillig, matig 
humeus, donkergrijs, A-horizont 

Zand, maUg fijn, zwak siltig, 
donko'llrif$1I"!'fbruln, gemengde 
Ia.g 

Zand, matiR fijn, zwak sllt/g, 
.711 donkergrljs-geelbruln, restant 
~ B-horizont 

·to 

Zand, matig fijn, zwak siUlg, geel, 
C-horizont 

Datum: 25-08-2006 



Boring: 13 

Datum: 25-{)8-2006 

Opmerklng: 

so ':::::::::::. 

.. ~ ..... .. .. . 

Boring: 15 

Datum: 25-08-2006 

Opmerking: 

o ........... . 
~ .......... . .... ..... ... 

........ ... . 

.... .......... ............ .... .......... 

-00 

... 

·IS 

land, malig fUn, matig silt~, matig 
humeus, donkergrijs, A-horizont 

Zand, matig fijn, matiQ siltiQ. 
geelbruin-donkergrIJs, gevlekt 

Zand, maUg fljn, zwak sillig, geel, 
C-horizont 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
donkergrijs, A-horizont 

land. matig fijn. matig sillig, 
donkergrJjs-geel, gemengde laag 

Zand, matiQ fljn, matig siltig, 
donkergrijs-bruin, El8-horizont 

land. matig lijn. zwak siltig. geel. 
G-horizont 

Projectcode: 176155 

Boring: 14 

Datum: 25-08-2008 

Opmerking: 

.. .. ......... ........ .... 
. ... ....... . 

Boring: 16 

Datum: 25-08-2006 

Dpmerking: 

o _ ......... .. 

50 ....... __ .. -

100-'------'''''''' 

land, matJg fijn, malig sillig, maUg 
humeus, donkergrijs, A-horizont 

lsI)!!. maUq Ilin. matig Sll1l!!. 
..."i""" donk.rg,ijs·v961. gomengdola80 

land. matlg fijn. matig siltlg, 
donl«trRn!s. restant oude 
I1l<li.8rlaog? 

land, matig run, zwak siltig, 
~ donkergrijs-geelbruin, gevlekt, 

\~re~s~t.~n~tB~-~h~or~~~o~nt~ ______ __ 

... 

... 
" GO 

Zand, matig 1ijn, zwak sillig, geel, 
C-horlzont 

Zand, matig njn, matig 5illig, 
donker-grljs, A-horlzont 

Zand, maUg 1ijn, matig sUlig, 
geel-donkergriJs, gemengde laag 

land, matig fijn, matig sillig, 
zwart-donkergrljs, A-horlzont, 
restant E-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geel, C-horizont 

Datum: 25-08-2006 



Boring: 17 

Datum: 25-08·2006 

Opmal1dn~; 

O-'---""""""r'" 

... ... .... . .. 
50 '::::::::::: :. ........... .. .. ... .. ... .. . ............. ... .. ....... 

Boring: 28 

OalUm: 

Opmer1<lng: 

50 ••••••....... 
............. 
............. .... ......... 
..... ....... . 

Zond. mo\Jg lijn, maUII slitlg. 
dookor9rijs. A-IlOfiZonl 

ZaM. ma1l!l1Gn. ZWIIk siltlQ. 
• dOC\l(org' sll,"sgoel. gemenoife 
~~~=D~ __ ~ __________ _ 

land, 'l'IIlil~ 110, zwak sllllg, 
1Ic1"grljs·gaol. C·hOftloot 

land. ma~g liin, maUg sittig, maltg 
humeus,.donRergrijs. A4lorlzont 

ZaOd. matJg lin. %WOk .RtJg. 
~ gool-ilonkorg'1Js. gomenQ<lo leeg 

.,. 

law . • nalig lijn. <Wal\ slUg. gee!. 
C-hollzont 

Projectcode: 176155 

Boring: 18 

Datum: 25·084006 

Opmerklnv. 

0,----,:'" ............ ............ .. .......... ............ 
. , ... ...... . ............ ............ 

so- :.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 

............. 

. ........... . ... .......... .. .... ... .. .. ............. 
.......... .. . 

Boring: 27 

Datum: 25-084006 

Opmerklng: 

O..,.,.,c:-:-:.,..,.,.:-:r<= 

60 

. ........... . ......... ... 
......... ... . 

100 ............ . 

............. 

land, ma1l!l1lih. m .. \Jg $Illig • 
dOnke'grfjs, A-ho~onl 

land, ma1Ig flJn,malig slnlq • 
dOnkargrfjs·geal, gerriengdelaeg 

Zeod. mallg Illn. zwak .1~1g • 
;!L... dQOko.gn'js·geel. 'KIallI E·l1orizonl 

·TO 

Zend.IT18Pg Iljn. %WOk sl"lg, oeOI, 
C-horlzonl 

Zand. malig mn. matTg .~tljl , mallg 
IIumeu • • aQAAo'oril" A·horlzonl 

Zand. modO Iljn. wak s1"'g, bruin • 
B-ho.izonl 

~ Zand. ","Ug I'ln. ZWSk . 11IIg. 
\ donko'Q.Ijs·geel. gem8l1Q<1e taag 

" ><) 

Zand. mafig llin. ZW8k sIIIlg. geel. 
C-Ilo.\zont 

Datum: 25-08-2006 



Boring: 26 

Datum: 25-08-2006 

Opmerking: 

.50H .. _':": __ " __ ~_':":_ ... __ ~_"'. ~ 

100 

............ . 

Boring: 24 

Datum: 25-08-2006 

Opmerking: 

a j'_'_ '_'_ '_" ....... ...... 
' .... .... ... . 

50 

100 

............ ............ ........... . ............ 

............ 

.. .......... 

..... .. . ..... 

Zand, matig fijn, matig silLiQ, matig 
humeus, donkergrijs, A-horizont 

Zand, matig fijn. matig siltig, 
oM bruin-donkergrijs. gemengde laag, 
~ restant 8-horizont 

... 

... 

-75 

Zand, matig fijn, zwak sillig, 
oranjebruin, B-horizont 

Zand, matig li]n, zwak silUg, geel, 
e-horlzont 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs. A-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geel-donkergrijs, gemengde laag 

Zand, matig fijn, zwak silllg, 
lichtgriJs-geeJ, C-horizont 

Projectcode: 176155 

Boring: 25 

Datum: 25-08-2006 

Opmerklng: 

50 ':::::::::::. 

Boring: 23 

Datum: 25-08-2006 

Opmarklng: 

o ........ . .. . 

. .... ..... . . 

.......... .. 

50 ........... -

. ........... . ............ ............. ............ 

... 

.,. 

Zand, matig fijn, matig siltlg, matlg 
humeus, donkergrijs, A-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruin-donkergrijs, gemengde laag, 
restant B-horizont 

Zand, matig lijn, zwak siltlg, geel, 
e-horizont 

Zand, mat/g fUn, matig siltig, 
donkergrijs, A-horizont 

Zand, mallg lijn, matig slllig, 
..40 donkergrljs, A-horlzont, restanl 
~ E-horizont 

... 
Zand, matig fUn, matig sillig, 
geel-donkergrijs, gemengde laag 

Zand, matig fljn, zwak sillig, geel, 
C-horlzont 

Datum: 25-08-2006 



Boring: 22 

Datum: 25-08-2006 

Opmerldng: 

o...,..-~~....." 

100 -::::::::::: : • 

.. ... .... ... 

Boring: 20 

ualUm: ~OIj.'lOOtS 

Opmerldng: 

50 
. ... .... .... 

............ 

.... 

... 

..'" 

· M 

- 10> 

bnd. l11II\la lijn. malillsntlg. 
don!<I3rg,lJo. A-horlzonl 

bnd. fRllllo Illn. GIOIl( sllllg. 
ornnlobruln. e ·hodlOl1l 

land, ma!la Itn. zwa~ "'lIIg, 
donkergeel. C-horllMl 

ZlInd, mallsllijn. rM\lQ 011 hR. ""'1i11 
""!"OOo. donJmrp, Ij!. A·hoIMnl. 
!lul<!e !ndu.lrleal gla. 

land. msJiQ mn. maUR sll!la, 
bnln·do!Il<cllldjs. gemengde 1a8g. ,,,,,,anI a·hortzon, 

land. malig 1IIn. 2wok s'lIlg. geel. 
C-horIzOnl 

ProJectcode: 176155 

Boring: 21 

Datum: 25-08-2008 

Opmel~lng' 

Ol.....,....---~ 

........ .... ..... ...... . 

.......... .. ......... ... . .......... . 
so- ::::::::::::_ .. ... ....... 

............ ........ .. ... .... ... ...... ... ...... .... ....... ..... ......... .... 

Boring: 19 

Datum: 2S-Q8-2006 

Opmer'dnjl: 

o' ..... =====> 

50 

100 

.... .. .. .... ..... .. .. ... 

...... ...... 
.... ... .. ... ........ ... .. ....... ..... .... ......... ............ 

..s 

. .. 

ZBnd, "",tiR tlln. maUR SIlUg. 
donkelgrljs. A-hoOt""t 

Zand. m.Ug lijn •. zwal! sII1Jg, 
geel-ilonkergl1ls, gemengde 18ag 

land. mlitig fUn. zwak slltig • 
Ilchlgrij6-geer, C-horizonl 

Zand. maUp fijn. ma!la sOUg. "'"'III 
Ilurneus. dcnk"'llrtjs. A-horlzont 

Zand. matip lijn, malig slltIp. 
bruln.<fonl<eIRrlls. g.mengd laaa. 

~'-..:;re::.:::ia::.:nt:..:E:..:- t:::IO::.:'Iz::or::.:'I'-___ _ 

.,. 

-.00 

land. maUlIllln. maUg silllg • 
dcnkergeol. BlC-horlzonl 

Datum: 25-08-2006 



Ontwerp Bestemmingsplan Circuit de Peel 

Oefinitief rapport 

- v -

000 
~o.o_ 

000 

ROYAL HASKONING 

Bijlage 5: Water en Bodem 

9S2272 .AO/R005/901268/Nijm 

2juli 2007 



Waterparagraaf Circuit de Peel 
Versie 2 juli 2007 

De bestemmingswijziging van agrarisch gebied tot circuit terrein brengt aanpassingen met 
zich mee in de waterhuishouding. In deze waterparagraaf wordt hier nader op in gegaan. 

Beschrijving huidige situatie 

Het terrein is thans in gebruik als agrarisch gebied. De bovenlaag is voornamelijk 
samengesteld uit zandgronden die goed waterdoorlatend zijn. De zandgronden geven een 
trage afvloeiing van het hemelwater. Bij overtollige waterval zijn de naastgelegen sloten 
beschikbaar voor waterberging. Er zijn twee sloten aanwezig: 

1 Sioot gelegen parallel aan de Bakelse Dijk 
1 Sioot gelegen aan de perceelsgrens met het militaire vliegveld. 

Uitgangspunten toekomstige waterhuishouding 

Door de aanleg van het circuit neemt het verharde oppervlak toe, hierdoor neemt de kans op 
overbelasting van de bestaande oppervlaktewater toe door een toegenomen snelle afvoer. 
Het gebruik van raceauto's en andere motorvoertuigen met brandstofvulling geven een kans 
op vervuiling van het hemelwater door olie en andere stoffen. Om deze nadelige gevolgen 
tegen te gaan worden er een aantal maatregelen getroffen. Het gehele terrein is onder te 
verdelen in 3 deelgebieden met ieder hun eigen watersysteem. 

1 Circuit met geluidwal (De "Arena"). 
2 De paddock / het rennerskwartier: Het parkeerterrein voor en naast het circuit. 
3 Het agrarische terrein dat bij evenementen als parkeerterrein wordt gebruikt. 

In het kader van de vrijstellingsprocedure ex. Artikel i 9 WRO van dit plan is het nodig de 
Watertoets te doorlopen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer. De resultaten van dit overleg en de benodigde 
berekeningen en onderbouwingen zijn meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan in 
ontwikkeling. 

In het kader van het beleid van zowel gemeente als waterschap wordt op het terrein een 
duurzaam waterhuishoudkundig systeem gerealiseerd. Concreet betekent dit dat er sprake 
zal zijn van gescheiden schoon en vuilwaterstromen die afzonderlijk worden verwerkt. 
Vanuit waterschap Peel en Maasvallei gelden daarbij de volgende uitgangspunten: 

1. Afkoppelen van 100 % van het verharde oppervlak, waarbij beslisboom verantwoord 
afkoppelen (Zuiveringsschap Limburg 2002) van toepassing is. 

2. De trits vasthouden-bergen-afvoeren is van toepassing, waarbij infiltratie van 
regenwater de voorkeur heeft. 

3. Verontreiniging van het water dient door bronmaatregelen voorkomen te worden. 
4. Grondwateroverlast dient voorkomen te worden. 
5. Een gelimiteerde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem is toegestaan. 

Er zijn gebieden gereserveerd voor verzamelriolen, wateropvangbuffers en sloten rondom 
het toekomstige circuitterrein. Deze kunnen worden benut v~~r de wateropvang van 
hemelwater. Het onderhoud e.d. is geregeld in het parkmanagement. 
Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
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Omdat het regenwater niet naar de riolering wordt afgevoerd, is het gewenst niet uitloogbare 
bouwmaterialen toe te passen. Hierbij is tevens de richtlijn duurzaam bouwen van 
toepassing. In groen en op verharding mag geen schadelijke chemische onkruidbestrijding 
en een minimaal gebruik van strooizout worden toegepast. 

In het document "Technische onderbouwing richtlijnen afkoppelen", Provincie Limburg 2004 
worden in overleg met het waterschap Peel en Maasvallei een aantal aanbevelingen gedaan 
voor het verantwoord afkoppelen. Ais maatgevende regenintensiteit wordt de situatie bij een 
T2, T5 en T1 0 bui als maatgevend beschouwd. Tevens wordt gevraagd inzichtelijk te maken 
wat de gevolgen zijn bij een T1 00 bui. De buien intensiteit wordt bepaald aan de hand van de 
regenduurlijnen van Buishand en Velds. Om de gevolgen van klimaatverandering mee te 
nemen tot 2050 wordt 10 % extra meegenomen in het model. De afvloeiingscoefficienten 
worden niet meegenomen: 

C hellend dak 
C plat dak 
C asfalt 
C klinkerbestrating 
C onverhard oppervlak 
C tuin en park 

= 0.95 
= 0.85 
= 0.85 
= 0.80 
= 0.15 
= 0.08 

rekenwaarde 1 .00 
rekenwaarde 1.00 
rekenwaarde 1 .00 
rekenwaarde 1.00 
rekenwaarde 1.00 
rekenwaarde 1.00 

Ais ontwerprekenwaarde voor de gronddoorlatendheid wordt de K waarde voor middelgrof 
zand gehanteerd met een reductiefactor 2 , wat neerkomt op een rekenwaarde van 3 mid. 
Ais rekenwaarde voor het GHG niveau wordt als uitgangspunt een waarde van 1.50 m - m.v. 
gehanteerd. V~~r de lediging van het systeem wordt een ledigingstijd van 24 uur 
aangehouden. 

Hemelwaterafvoersysteem circuitterrein (De "Arena") 

Op het terrein bevindt zich een aantal gebouwen en verhardingen. Het hemelwater van 
gebouwen is voldoende schoon om direct afgevoerd te kunnen worden of ge·infiltreerd. Het 
afvoerwater van verharde oppervlakten is mogelijk vervuild met olien en of brandstof. De 
risicovolle oppervlakten worden hierbij aangesloten op olieafscheiders. De asfaltoppervlakten 
van de buitenbaan en de binnenbaan worden voorzien van molgoten die uitmonden in een 
verzamelleiding. De afvoeren hiervan komen uit in een verzamelwaterbuffer (waterdicht). 
Vervolgens is er een afvoerleiding voorzien van een olieafscheider, die een gecontroleerde 
afvoer geeft op de infiltratiesloot die parallel is gesitueerd aan de perceelsgrens met het 
bestaande militaire vliegveld . Er is een overstortleiding aanwezig indien de waterbuffer vol 
raakt. Hierbij is de noodafvoerleiding voorzien van een dieper gelegen inlaatstuk waardoor 
eenzelfde werking ontstaat als bij een oliefilter. De infiltratiesloot is voorzien van een duiker 
nabij de toegangspoort, zodat het geheel is aangesloten op de bestaande sloot evenwijdig 
aan de Bakelsedijk. Indien gewenst is een gelimiteerde afvoer van de duiker op de 
bestaande sloot mogelijk. De capaciteit van de waterbuffer met de infiltratiesloot moet 
voldoende zijn om de afvoer van het circuit met de gebouwen in een T10 situatie te kunnen 
bergen waarna het gecontroleerd wordt afgevoerd. Bij een T1 00 situatie zal eerst de evt. 
overcapaciteit worden benut van het systeem, een tweede hoger gelegen noodoverlaat op 
de waterbuffer met wederom een dieper inlaatstuk kan bij deze uiterste calamiteit het 
hemelwater lozen op de onverharde delen van het circuitterrein. Voor gebouwen, geen 
woningbouw zijnde, is het acceptabel dat het grondwaterniveau tot aan maaiveld stijgt. Het 
geluidscherm is schuin geplaatst, zodat er een overkapping is van de staanplaatsen. De 
onderrand van de overkapping is direct gelegen aan de geluidwal (ca. 9m hoog) waardoor de 
afwatering en infiltratie van het hemelwater vanaf de overkapping mogelijk is direct op de 
geluidwal. Bij de overige baanstukken, de kartbaan en het motorcrossterrein is er deels 
sprake van verharding (kartbaan) echter, het risico op lekkage door aanrijding is hierbij zeer 
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gering t.o.v. de overige baanstukken. De onverharde stukken en de motorcrossbaan, 
samengesteld uit grot zand, maken een natuurlijke infiltratie mogelijk. 

Hemelwaterafvoer Paddock (parkeerterrein voor en naast het circuit) 

Bij de Paddock is er ruimte gereserveerd voor het parkeren van motorvoertuigen tijdens en 
buiten de tijden van evenementen. De opstelmogelijkheid van vrachtwagentrailers met 
raceauto's vraagt am een verhard parkeerterrein. De gebieden waar een gevaar is voor 
lekkage van olie en/of brandstoffen zijn aangesloten op een molgootstelsel met 
verzamelleidingen en vervolgens een olieafscheider voor de reiniging. Het totaal aan 
hemelwater wordt afgevoerd op een infiltratiesloot rondom de paddock op de grens met het 
evenementenparkeerterrein. Het water kan vervolgens gecontroleerd worden toegelaten op 
de sloat parallel aan de Bakelsedijk met een noodoverloop bij calamiteiten. De infiltratiesloot 
moet in staat zijn am het water van de paddock bij een T1 0 bui te bergen. Bij een T1 00 bui 
wordt allereerst de maximale capaciteit van de infiltratiesloot benut, hierna loopt het 
overtollige water via de noodoverloop in de bestaande sloot parallel aan de Bakelsedijk. Het 
overgrote deel van deze piekbelasting is reeds geborgen in de infiltratiesloot, zodat de 
overlast beperkt blijft. 

Hemelwaterafvoer van het agrarisch terrein met parkeerfunctie bij evenementen 

Dit terrein is grotendeels in gebruik als agrarisch terrein. Het hemelwater kan infiltreren in de 
bodem en vervolgens in de naastgelegen slaten parallel aan de Bakelsedijk en de sloat bij 
de Paddock. Gezien de trage afvloeiingscoefficient veroorzaakt dit geen snelle piekbelasting 
voor het gehele systeem. Het parkeerveld wordt enkel gebruikt als parkeerveld voor 
bezoekers, gezien de korte parkeerduur en het overgrote deel personenauto's wordt het 
risico op olie of brandstofvervuiling verwaarloosbaar geacht. 

Infiltratiesloten 
De infiltratiesloten worden zo aangelegd dat een bod em passage leidt tot een 
kwaliteitsverbetering van het infiltrerende water, door toepassing van organisch materiaal in 
de bodem. 

Onderhoud aan het systeem en monitoring 

Het totale systeem dient regelmatig op zijn werking te worden gecontroleerd. De 
olieafscheiders dienen regelmatig te worden ge'inspecteerd of zij niet hun maximale opvang 
hebben bereikt en geledigd moeten worden. Oak de infiltratiesloten dienen van overmatig 
slib, vuil en plantengroei gevrijwaard te worden. 

De kwaliteit van de boden in de infiltratiesloten zal geregeld worden gemonitord om na te 
gaan of er zich verontreinigingen ophopen in de bodem. Als dat het geval is zal worden 
nagegaan of verwijdering en vervanging van de bodemlaag nodig is. 

Calamiteiten 
Indien bij een ongeluk of onder andere omstandigheden grotere hoeveelheden olie of 
benzine weglekt, wordt dit met een mengsel van absorptiekorrels en cement opgezogen en 
als afval afgevoerd. 

Berekening capaciteit 
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Maaiveld hoogte 
Uitgangspunt G.H.G. 
T2 bui + 10 % 
T10 bui + 10 % 
T1 00 bui + 10 % 
Ledigingstijd 
Rekenwaarde gronddoorlatendheid 

Circuitterrein 

Oppervlakte gebouwen 
Oppervlakte verhard oppervlak 
Oppervlakte open waterberqinq 

Totaal aangesloten oppervlakte 

Benodigde capaciteit: 
T2: 2,98x10x43 mm= 1281 m3 

T10: 2,98x10x56,54mm= 1683 m3 

T100: 2,98x10x77,72mm= 2314 m3 

Capaciteit waterberging circuit 

Omtrek 
Talud 
Oppervlak max. 
Oppervlak bodem 
Oppervlak gemiddeld 
Hoogte 
Hoogte leiding inlaat overloop 
Effectieve hoogte 
Capaciteit 

30,00 m + n.a.p. 
28,50 m + n.a.p. 
43mm 
56,54 mm 
77,72 mm 
24 uur 
3 mid (reductiefactor 2) 

283 m1 
1 : 1 

1162 m2 
745 m2 
951 m2 

1,50 m 
0.25 m - m.v. 
1.25 m 

1189 m3 

5.521 m2 
23.091 m2 

1.162 m2 

29.774 m2 

Capaciteit infiltratiesloot grenzend aan vliegveld 

Lengte benodigd 
Max. te realiseren lengte 
Breedte 
Diepte 
Effectieve diepte (tot aan overstort) 
Taluds 
Inhoud 
Infiltrerend oppervlak per m1 
Totaal infiltrerend oppervlak 
Ledigingstijd 

514 m1 
715 m1 
3,50 m 
1,50 m 
1,25 m 
1 :1 
2,19 m2 x 514 m= 1125 m3 
1,77 m2 (excl. Bodemoppervlak, halve hoogte) 
910m2 (lediging<24uur) 
910x3=2730 m3/d; ca. 10 uur 
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Paddock 

Oppervlakte verhard oppervlak 

Benodigde capaciteit: 
T2: 3,96x10x43mm= 
T10: 3,96x10x56,54mm= 
T100: 3,96x10x77,72mm= 

1707 m3 
2239 m3 
3078 m3 

39.606 m2 

Capaciteit intiltratiesloot paddock grenzend aan agrarisch veld 

Lengte 
Breedte 
Diepte 
Effectieve diepte (tot aan overstort) 
Taluds 
Inhoud 
Infiltrerend oppervlak per m1 
Totaal infiltrerend oppervlak 
Ledigingstijd 

Conclusie 

533 m1 
4,50 m 
1,50 m 
1,50 m 
1 :1 
4,5 m2 x 533 m= 2399 m3 
2,12 m2 (excl. Bodemoppervlak, halve hoogte) 
1130 m2 (lediging<24uur) 
1130x3=3390 m3/d; ca. 17 uur 

Het is mogelijk om binnen het plangebied een hemelwatersysteem te realiseren zodat de 
overlast en vervuilingrisico's tot een aanvaardbaar risico worden teruggedrongen. De 
risicovolle oppervlakten van het circuit worden aangesloten op een afvoersysteem met 
olieafscheiders, de overlast van een T2 bui wordt nagenoeg volledig door de waterbuffer 
opgevangen. De overcapaciteit benodigd bij een T1 0 en zelfs bij een T1 00 bui kan gevonden 
worden bij de infiltratiesloot nabij het vliegveld. De ledigingstijd is voldoende, de overstort op 
de sloot parallel aan de Bakelse dijk maken het geheel tot een ge'integreerd systeem. De 
infiltratiesloot nabij de Paddock is voldoende om een T1 0 bui te kunnen incasseren. Een 
calamiteit bij een T1 00 bui wordt beperkt door de nabijgelegen akkervelden en de 
nabijgelegen sloot parallel aan de bakelsedijk. Ook hier is het risicovolle oppervlak 
aangesloten op een olieafscheider en is de ledigingtijd voldoende. Er is een overcapaciteit te 
verwachten in het systeem aangezien de bui intensiteit is gebaseerd op een 24 uurs 
beregening met een benodigde berging die in 24 kan worden geledigd. Tijdens de 24 uurs 
beregening is er al sprake van infiltratie waardoor de werkelijk benodigde capaciteit minder 
zal zijn. 
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_ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ Oppervlakte Circuit De Peel . . . _ _ t: 

Gebouw / Circuit Opp. m' Hoogte gebouw 
Afvloeii.ngs- Gereduceerd opp. 

coefficient hemelwaterafvoer - - - - - . - - - - - - _ . . _ ... ... _- -- . ._----- ... . - - - - --- -- - - . - - - - -
1 Entree Unit 75,00 m2 3,00 m 1 75,00 m2 

2 Roofdtribune ca. 5800 Jllaatsen / Facilitair gebouw / stalling + verkoopsruimte 3072,00 m' 12,60 m 1 3072,00 m2 

3 Kantine / Leslokaallogie's 312,50 m2 10,00 m 1 312,50 m' 
4 Verenigmgsgebouw 75,00 m2 3,00 m 1 75,00 m2 

5 Jurygebouw 13,50 m2 3,00 m 1 13,50 m2 

6 Verenigingsgebouw / EHBO / eigen brandweer 312,50 m2 6,00 m 1 312,50 m2 

7 Tribune 725,00 m2 1 725,00 
8 Verenigingsgebouw / Verkoop 90,00 m2 3,00 m 1 90,00 m2 

9 Verenigingsgebouw / Verkoop 90,00 m2 3,00 m 1 90,00 m2 

10 Technische Werkplaats / OpsJag olie + brandsto((geen Ipg) 755,00 m2 5,00 m 1 755,00 m2 

11 Mini Stockcarbaan (modelbouw) 414,00 m2 1 414,00 m2 

12 Gelui~scherm / overkapping 6050,00 m2 12,60 m 1 6050,00 m2 

13 Insentives + verkeersopleiclingen circuit en testbaan ca. 836m (I/2 mile) 14888,00 m2 1 14888,00 m' 
14 Circuit Stockcars / Kartbaan 8203,00 m2 1 8203,00 m2 

15 Kartbaan 3005,40 m" 1 3005,40 m' 
16 Toegangswegen + Parkeer terrein / Paddock 39191,78 m2 1 39191,78 m' 
17 Agrariscbe doeleinden + Parkeer terrein tijdens evenementen ca. 4000 plaatsen 81279,00 m2 

18 Water berging 1161,71 m2 

19 Infiltratie sloat Paddock 2117,43 m2 

20 Infiltratie sloot circuit 2505,74 m2 
- - -- - - --
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QUICK SCAN EXTERNE VEILIGHEID 

In deze bijlage is een quick scan uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico's op de 
voorgenomen locatie aan de Bakelse Dijk-zuid van het motorcrosscircuit 'De Peel'. 

Bij de quick scan worden de volgende bronnen, die van belang kunnen zijn bij externe 
veiligheidsrisico's, in beschouwing genomen: 

Bedrijven die onder de werkingssfeer van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
(BEVI) vallen; 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg; 
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor; 
Transport van gevaarlijke stoffen over het water; 
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
Vliegverkeer (militair). 

Nadat de relevante bronnen geselecteerd zijn, worden deze verder toegelicht. Op basis 
van de uitkomsten daarvan wordt v~~r elke locatie aangegeven of er vanuit het oogpunt 
van externe veiligheid knelpunten zijn op de voorgenomen locatie aan de Bakelse Dijk
zuid voor het motorcrosscircuit 'De Peel'. 

Quick scan 
In Tabel1.1 zijn de verschillende risicobronnen opgenomen. Voor elk van de bronnen is 
aangegeven of de externe veiligheidsrisico's een knelpunt kunnen vormen op de 
voorgenomen locatie aan de Bakelse Dijk-zuid. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
volgende toetsingscriteria: 

Criterium 1: Plaatsgebonden risicocontour van 10-6 over locatie gelegen 
In Nederland is het niet toegestaan om nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 
plaatsgebonden risicocontour van 10.6 per jaar te realiseren. Gezien het feit dat het 
motor- en autocircuit als een '(beperkt-) kwetsbaar object' beschouwd wordt, dient 
hiermee rekening gehouden te worden. Dit betreft zowel de plaatsgebonden 
risicocontour van 10.6 per jaar van bedrijven als ook van transportassen. 

Criterium 2: Invloedsgebied over locatie gelegen 
Indien het invloedsgebied van een inrichting, een transportas of een vliegveld over het 
motor- en autocircuit is gelegen, kan het groepsrisico van de inrichting of transportas 
wijzigen ten gevolge van de vestiging van het motor- en autocircuit. De maximale 
reikwijdte van de effecten wordt aangemerkt als het invloedsgebied van een inrichting of 
transportas. 

Op basis van beide criteria wordt aangegeven of de inrichtingen of transportassen een 
mogelijk knelpunt kunnen vormen voor de voorgenomen locatie. 



-
Locatie Risicobron Bran Toelichting 

" 

Huidige Bedriiven www.risicokaart.limburQ.nl Gulf Station Vredenpeel (LPG-tankstation) 

locatie WeQ Risico-atJas weQ -
Spoor Circulaire risiconormering -

vervoer gevaarlijke 

stoffen 

Water - -
Buisleidingen Gemeente Venray -. 

(belemmerin,qenkaart) 

Vliegverkeer Vllegveld 'De Peel' -
(militaiQ 

Plaatsgebonden Invloedsgebied 

~ 
risicocontour over locatie 
van 10-6 over gelegen 
locatie gelegen 
[Ja I Nee] [Ja I Nee1 

Nee Nee 

Nee .Nee 
Nee Nee 

Nee Nee 

Nee Nee 

Mogelijk .. Mogelijk "' 
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Relevant 
voor locatie 

[Ja I Nee1 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Mogelijk ... 

.. De exteme veiligheidsrisico's van het vliegveld zijn niet bekend. Gezien de mogelijke actlviteiten op het vliegveld en de locatie van het curcuit is het mogelijk dat het circuit binnen de 

plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar Is gelegen (anticiperend op nieuwe wetgeving). 

TabelO.1 Externe Veiligheidsrisico's 
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Samenvatting resultaten 

Huidige locatie 
Op de huidige locatie van het motor- en autocircuit 'De Peel' zijn er geen inrichtingen en 
transportassen gelegen die tot een knelpunt kunnen leiden vanuit het oogpunt van externe 
veiligheid. 

Door het ministerie van VROM is echter aangegeven dat het vliegveld een mogelijke 
belemmering kan vormen voor de vestiging van het motor- en autocircuit 'De Peel' op de 
voorgenomen locatie aan de Bakelse Dijk-zuid. De externe veiligheidsrisico's van het 
vliegveld zijn echter nog niet bekend. Derhalve is in een aanvullende studie (memo Royal 
Haskoning, 26 juli 2006) aangegeven worden of de externe veiligheidsrisico's van het 
vliegveld een mogelijke belemmering kunnen vormen voor het motor- en autocircuit 'De Peel' 
op de voorgenomen locatie aan de Bakelse Dijk-zuid. 

Circuit De Peel 
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8eoordeling externe veiligheidsaspecten militair 
vliegveld 'De Peel' in relatie tot circuit 'De Peel' 

In de gemeente Venray is aan de Middelpeelweg (Bakelse dijk) ter hoogte van Vliegveld de Peel 
sedert enige decennia het circuit 'De Peel' gelegen. Het circuit is omgeven door een groot 
bosgebied, het militair vliegveld 'De Peel' en een landbouwgebied. 

Het circuit is historisch gegroeid op de huidige locatie. Daarbij speelde het streven van zowel 
gemeente als provincie om lawaaisporten op een locatie te concentreren een belangrijke rol. 
Door concentratie van geluid kan de totale overlast op de omgeving beperkt worden. Ook wordt 
de overlast door wild crossen in de verschillende bosgebieden teruggedrongen. Het circuit dient 
hiermee een bepaald maatschappelijk belang. 

Alhoewel er in het verleden door de gemeente diverse besluiten zijn genomen aangaande 
aanleg van het circuit en activiteiten op het circuit, is het nooit gekomen tot een door de provincie 
goedgekeurd bestemmingsplan. Wei hebben de betreffende percelen inmiddels de status EHS 
(Ecologische hoofdstructuur) gekregen, hetgeen het alsnog bestemmen van het circuit in de weg 
staat. 

Inhoudelijk zijn er argumenten voor en tegen het behoud van het circuit op de huidige locatie aan 
te dragen. Voorstanders wijzen op het feit dat de afgelegen ligging betekent dat weinig mensen 
er last van hebben (hierbij gaat het met name om geluid). Tegenstanders wijzen op de ligging 
naast een natuurgebied met negatieve gevolgen op ecologie en rust. 

De provincie heeft de sluiting van het circuit (hand having) opgeschort tot 1 juli 2006, dit om een 
ruimte te creeren voor een onderzoek naar alternatieven. Naar aanleiding van een brief van de 
provincie Limburg aan de gemeente Venray, d.d. 7 februari 2006, is door Royal Haskoning een 
alternatievenonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe locatie. In het onderzoek zijn de volgende 
locaties in beschouwing genomen: 
• Locatie ten zuiden van de Bakelse dijk; 
• Locatie aan de Sinnestraat te Venray; 
• Locatie ten noord-oosten van de Metaalweg te Venray. 

Uit het alternatievenonderzoek is de locatie ten zuiden van de Bakelsedijk als voorkeurslocatie 
gekomen voor de nieuwe locatie van het circuit 'De Peel'. Op basis van de externe 
veiligheidsrisico's van andere militaire vliegvelden, bestaat het vermoeden dat er mogelijk 
belemmeringen zijn, ten gevolge van de externe veiligheidsaspecten van het militair vliegveld 'De 
Peel', voor de vestiging van het circuit direct naast de start- en landingsbaan. 

MILIEU 
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In deze notitie wordt eerst een beknopte toelichting gegeven op de activiteiten op het circuit en 
het militair vliegveld. Daarna wordt ingegaan op het vigerend en toekomstig beleid ten aanzien 
van militaire vliegvelden in relatie tot externe veiligheid. Vervolgens wordt beoordeeld of er 
mogelijke belemmeringen zijn voor de vestiging van het circuit in de nabijheid van het vliegveld. 

2 Beschrijving activiteiten circuit 'De Peel' en militair vliegveld 'De Peel' 

2.1 Activiteiten circuit 'De Peel' 

In de onderstaande tabel zijn de huidige activiteiten weergegeven die plaatsvinden op de huidige 
locatie en die op de toekomstige locatie zullen gaan plaatsvinden. 

Tabel2.1 Beschrilvlng onderdelen circuit 'De Peel ' 

Actlviteiten Trainen Wedstrijden 

TrainlngstlJden Aantai Aantal Tljdstip Gebruiks- Opper-

wedstrijden dagen wedstrijden periode vlakte 

per Jaar 

Karten Zat 13.00-17.00 4 4 Zat/zon Dag 3.9 ha 

Zon 13.00-17.00 12.00-18.00 

Autospeedway Geen trainingen 8 9 Zat I zon Dag Idem 

10.00-18.00 karten 

Crossmotoren Zaterdag 13.00-17.00 2 3 Zat I zon Dag 4 ha 

10.00-18.00 

Ministockcar Wo 17.00-19.00 8 8 Zat I zon Dag O,2ha 

racen Zan 10.00-13.00 12.00-18.00 

NevenacHvltelten 

- Trainingen nooddiensten: maximaal 20 dagen per jaar vinden trainingen van nooddiensten plaats (door de week 

overdag van 9.00 tot maximaal18.00 uur). Het gaat per keer om maximaal 50 personen met ongeveer 5 voertuigen. 

- Incentive dagen: maximaal 2 keer per maand, activiteiten voor bedrijven (door de week overdag van 9.00 tot maximaal 

18.00 uur). 
. Gehandicaplen: activiteiten voor gehandicaplen 

Overige nevenactiviteiten: Sleutelen aan voertuigen, (biD vullen van olie- en brandstoftanks van voertuigen, opslag van 

materialen en olie, beperkte horeca-activiteiten, cultuur- en civieltechnische activiteilen tijdens de bouw, aanleg, uitbreiding 

of wilziginQ van de circuits. Qebouwen, tribunes, Qeluidwallen en andere bouwsels. 

Het seizoen waarin het terrein gebruikt wordt, loopt van maart tot november. De wedstrijden zijn 
in lokaal, (boven)regionaal, nationaal en internationaal verband. In totaal wordt maximaal24 uur 
per week gebruik gemaakt van het circuit. 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van het aantal bezoekers dat bij evenementen van de 
verschillende activiteiten te verwachten is. 

T b 122 a e B k ezoe ers en b d' d k . t b" eno Ilge e par eerrulm e I evenemen en 

Activlteit Aantallen bezoekers per evenement Benodlgde parkeerrulmte 

Karten Maximaal 1.000 Maximaal 1,25 ha 

Autospeedway . 1.000-10.000 Maximaal 12.5 ha 

Crossmoloren 200·500 Maximaal 1 ha 

Ministockcar racen 20 tot 100 Maximaal 0.5 ha 
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Parkeren vindt tijdens trainingen plaats op een daarvoor bestemd terrein. Tijdens evenementen 
wordt gebruik gemaakt van aangrenzende graslanden. 

2.2 Militair vliegveld 'De Peel' 

Het militaire luchtvaartterrein 'De Peel' is een op basis van de Luchtvaartwet (L VW) aangewezen 
als militair luchtvaartterrein. De functies en taken van het luchtvaartterrein staan aangegeven in 
het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2). Hierin is aangegeven dat het militair vliegveld 
De Peel nodig is voor het goed kunnen functioneren van het bestand aan vliegtuigen, helikopters 
en geleide wapens. Civiel medegebruik is mogelijk. 

Opgemerkt wordt dat het militair vliegveld 'De Peel' op dit moment is gedeactiveerd. Dit houdt in 
dat op dit moment geen (vlieg)activiteiten plaatsvinden. 

Recentelijk is een rekenmethodiek ontwikkeld waarmee de externe veiligheidsrisico's van 
militaire vliegvelden berekend kunnen worden. 

3 Vigerend en toekomstig beleid voor militaire vliegvelden 

3.1 Vigerend beleid 

Militaire v/iegve/den 
Op dit moment is geen wettelijk toetsingskader ten aanzien van externe veiligheidsaspecten voor 
regionale, kleine burgerluchthavens en militaire luchtvaartterreinen beschikbaar. Derhalve is er 
geen wettelijke verplichting om bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van 
luchtvaartterreinen externe veiligheid te beschouwen. Hierbij wordt opgemerkt dat andere 
milieuaspecten (bijvoorbeeld geluid) wei beperkingen kunnen opleggen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen bij militaire vliegvelden. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in een brief dd. 28/11/2005 de colleges van GS 
gevraagd een interimbeleid te voeren op het gebied van EV. De provincie Limburg hanteert dit 
interimbeleid momenteel als richtlijn, in afwachtingvan toekomstige regelgeving . 

Schipho/ 
Voor Schiphol is het beleid ten aanzien van externe veiligheidsrisico's vastgelegd in het 
'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'. In dit besluit is het volgende aangegeven: 
• Binnen de veiligheidssloopzone (die overeenkomt met de plaatsgebonden risicocontour van 

10-5 per jaar) zijn geen gebouwen toegestaan tenzij deze er al staan en volgens de 
bestemming worden gebruikt. Wat betreft woningen in de sloopzone is, mede ter uitvoering 
van de motie Hofstra, bepaald dat degenen die er wonen op het moment van 
inwerkingtreding van het luchthavenindelingbesluit, niet tegen hun wit kunnen worden 
gedwongen de bewoning te beeindigen; 

• Nieuwbouw van gebouwen binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-5 per jaar is niet 
toegestaan, tenzij daarvoor (door de VROM-Inspectie) een verklaring van geen bezwaar is 
afgegeven. 
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In het 'Luchthavenverkeerbesluit Schiphol' is naast bovengenoemde normen een grenswaarde 
opgenomen voor het totale risicogewicht. Het totale risicogewicht (TRG) is een maat die het 
totale externe veiligheidsrisico dat door het vliegverkeer wordt veraorzaakt weergeeft. Het TRG 
heeft geen ruimtelijke uitwerking. 

Door de overheid is aangegeven dat het Schipholbeleid als uitgangspunt genomen zal worden bij 
het opstellen van beleid voor de (regionale) burgerluchthavens en militaire luchthavens. In de 
volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op het toekomstige beleid. 

3.2 Toekomstig beleid ten aanzien van militaire luchthavens 

In de 'Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor 
burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor 
burgerluchthavens naar het pravinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en mil ita ire 
luchthavens)' (i.c. voorstel tot wet) (april 2006) wordt aangegeven op welke wijze de overheid het 
externe veiligheidsbeleid vorm wit gaan geven. In de toelichting op het voorstel tot wet wordt een 
nadere verduidelijking gegeven. 

In het voorstel tot wet wordt aangegeven dat in het luchthavenbesluit voor militaire luchthavens 
een mogelijkheid opgenomen zal worden om een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 
vast te stellen. In het voorstel tot wet wordt deze grenswaarde echter (nog) niet weergegeven 
voor militaire vliegvelden. 1 

In het voorstel tot wet wordt het beleid ten aanzien van burgerluchtvaarthavens wei weergegeven 
op basis waarvan het ruimtegebruik binnen de externe veiligheidscontouren gereguleerd kan 
worden. In de onderhavige studie wordt, bij het ontbreken van een toetsingskader voor militaire 
vliegevelden, het toetsingskader voor burgerluchtvaarthavens als uitgangspunt genomen voor 
het toetsingskader voor militaire vliegvelden. 

De in het voorstel tot wet op_~enomen bepalingen voor burgerluchtvaarthavens zijn: 

• Woningen binnen de 10 veiligheidscontour moeten in principe aan de woonbestemming 
-5 

worden onttrakken. Bewoners van woningen binnen de 10 -contour hebben echter een 
blijfrecht, conform de motie Hofstra; 

-6 
• Binnen de 10 veiligheidscontour geldt een nieuwbouwverbod van woningen en andere 

kwetsbare bestemmingen en van kantoren tenzij een verklaring van geen bezwaar door het 
bevoegd gezag is gegeven . In het Besluit burgerluchthavens zal worden omschreven in 
welke gevallen voor woningen en andere kwetsbare gebouwen door het bevoegde gezag 
een verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Voor kantoren kan het bevoegde 
gezag zelf de criteria ontwikkelen. Ook voor externe veiligheid kunnen pravinciale staten 
extra regels stellen of het nieuwbouwverbod in grater gebied afkondigen dan op grand van 
het Besluit burgerluchthavens noodzakelijk is.2 

1 De voorstellen ten aanzien van grenswaarden voor burgerluchthavens en militaire luchthavens 
worden naar verwachting in twee separate besluiten vastgelegd. Oit betreft het Besluit 
Burgerluchthavens en het Besluit militaire luchthavens. 
2 In de toelichting op het voorstel tot wet wordt in paragraaf 4.2.3 tevens gesproken over een 
nieuwbouwverbod binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. In het verdere vervolg 
van paragraaf 4.2.3 wordt aangegeven dat binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar 
aileen een verbod voor het realiseren van kwetsbare objecten van toepassing is. In de onderhavige 
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In het kader van het voorstel tot wet wordt geen graepsrisiconorm voorgeschreven. Wei zal op 
·6 

grond van het Besluit burgerluchthavens binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10 per 
jaar een nieuwbouwverbod gelden, waarmee ook de vestiging van arbeidsintensieve 
bedrijvigheid kan worden beperkt. De wettelijke systematiek biedt pravincies de mogelijkheid in 
de een of andere vorm een groepsrisicobeleid te voeren. 

4 Beoordeling voorgenomen vestiging van circuit 'De Peel' in relatie tot de externe 
veiligheidsrisico's van het militair vliegveld 'De Peel' 

4.1 Berekende externe veiligheidsrisico's militair vliegveld 'De Peel' 

Recentelijk zijn door Oefensie de berekende externe veiligheidsrisico's van militair vliegveld 'De 
Peel' ter beschikking gesteld. Oeze zijn berekend door het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Door Oefensie is aangegeven dat de berekende externe 
veiligheidsrisico's wei gebruikt mogen worden maar echter niet (grafisch) gereproduceerd. 

Op basis van de berekende externe veiligheidsrisico's (Planalternatief incl. meteotoeslag, Militair 
luchtvaartterrein De Peel, NLR berekeningsnr. 05062112, februari 2007) blijkt dat circuit 'De 
Peel' gedeeltelijk binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10.6 per jaar is gelegen maar 
buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10.5 per jaar. 

4.2 Toetsing vigerend beleid 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 is er op dit moment geen beleid ten aanzien van externe 
veiligheidsrisico's random militaire luchtvaartterreinen. Oerhalve kan worden gesteld dat er geen 
belemmeringen zijn voor de vestiging van circuit 'De Peel' ten aanzien van externe veiligheid op 
de voorgenomen locatie. 

4.3 Toetsing toekomstig beleid 

Het toekomstige beleid ten aanzien van externe veiligheidsrisico's random militaire vliegvelden is 
nog niet concreet uitgewerkt in het voorstel tot wet zoals is beschreven in paragraaf 3.1. Wei 
wordt in het voorstel tot wet het beleid ten aanzien van externe veiligheidsrisico's verder 
uitgewerkt voor burgerluchthavens. Oit beleid sluit aan bij het bestaande Schipholbeleid. Bij de 
toetsing van de externe veiligheidsrisico's van het militaire vliegveld 'De Peel' aan het 
toekomstige beleid wordt van het toetsingskader voor burgerluchthavens uitgegaan. 

In het toekomstige beleid wordt gebruik gemaakt van de begrippen 'woning', 'kwetsbare 
bestemmingen' en 'kantoren'. De begrippen woning en kantoor spreken voor zich. Opgemerkt 
wordt dat onder kwetsbare bestemmingen in het voorstel tot wet gebouwen met een 
onderwijsfunctie of een gebouw met een gezondheidsfunctie worden verstaan. 

notitie wordt uitgegaan van de situatie waarbij een verbod geldt op het realiseren van kwetsbare 
bestemmingen. Voor militair luchtvaartterrein Eindhoven geldt een interimbeleid ten aanzien van 
externe veiligheid sinds 11 december 2006. In dit beleid is ook een toetsingskader opgenomen ten 
aanzien van beperkt-kwetsbare bestemmingen. 
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Gezien het feit dat het circuit 'De Peel' niet als woning, kwetsbare bestemming of als kantoor 
aangemerkt kan worden, wordt op basis van het toetsingskader voor burgerluchthavens geen 
knelpunt voorzien ten aanzien van het plaatsgebonden risico. 

Ten aanzien van het groepsrisico wordt opgemerkt dat dit vooralsnog geen onderdeel uitmaakt 
van het voorstel tot wet. Gezien de mogelijke aanwezigheid van een groot aantal personen bij 
evenementen op het terrein van het circuit 'De Peel' kunnen deze mogelijk de omvang van de 
groepsrisico be"invloeden. Hierbij wordt apgemerkt dat bij de bepaling van het groepsrisico ook 
het tijdstip waarop person en aanwezig zijn en het tijdstip waarop activiteiten op het militaire 
vliegveld 'De Peel' plaatsvinden, betrokken worden 3

. 

5 Beschouwing resultaten 

5.1 Leemten in kennis 

Bij het opstellen van de onderhavige notitie is gebruik gemaakt van beschikbare open bare 
informatie. Daarnaast heeft vooroverleg plaatsgevonden met onder andere de Inspectie van het 
ministerie van VROM (regio Zuid) en het ministerie van Defensie. De valgende leemten in kennis 
zijn overgebleven: 
• Op dit moment is geen wetgeving ten aanzien van externe veiligheidsrisico's van militaire 

vliegvelden van kracht. In de 'Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de 
regelgeving voor burgerJuchthavens en militaire Juchthavens en de decentraJisatie van 
bevoegdheden voor burgerJuchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving 
burgerluchthavens en militaire luchthavens)' (april 2006) wordt het toekomstige beleid ten 
aanzien van burgerluchthavens weergegeven. Gezien het feit dat dit een voorstel tot wet is 
kunnen er nog wijzigingen in het voorstel tot wet aangebracht worden. Bij het ontbreken van 
een toetsingskader ten aanzien van externe veiligheidsrisico' voor militaire vliegvelden wordt 
uitgegaan van het toetsingskader ten aanzien van externe veiligheidsrisico's voar 
burgerJuchtvaarthavens. 

5.2 Beoordeling activiteiten circuit 'De Peel' 

Bij het beoordelen van de vaorgenomen vestiging van circuit 'De Peel' in relatie tot de externe 
veiligheidsrisico's is de typering van de activiteiten op het circuit 'De Peel' van belang. In de 
onderhavige notitie is uitgegaan van de definitie zoals die is opgenomen in het voorstel tot wet 
waarbij aileen een nieuwbouwverbod van toepassing is op kwetsbare objecten waaronder 
woningen, scholen, etc. Gezien het feit dat de activiteiten op het circuit 'De Peel' hier niet onder 
vallen, kan gesteld worden dat de vestiging van het circuit direct naast het militair vliegveld geen 
knelpunt oplevert vanuit het oogpunt de externe veiligheidsrisico's van het militaire vliegveld 'De 
Peel'. 

Indien echter bij wetgeving op het gebied van externe veiligheid voar inrichtingen (het 'Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI)) aangesloten wordt, voor wat betreft de karakterisering 
van de activiteiten en de beoordeling van de toelaatbaarheid van de activiteiten, dan dienen de 

3 Voor afweging van groepsrisico is het van belang dat de gemeente contact zoekt met de militaire 
operationele lijn om na te gaan of er activiteiten zijn gepland op het militaire luchtvaartterrein 'De Peel' 
(in dit geval de Commandant der Strijdkrachten in Den Haag). 
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activiteiten op het circuit 'De Peel' aangemerkt te worden als een 'beperkt-kwetsbaar object' 4. 

De vestiging van beperkt-kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 

per jaar is in beginsel niet toegestaan. Echter, bij zwaarwegende belangen (economisch, 
ruimtelijke ordening, etc.) kan de vestiging van objecten worden toegestaan. Gezien het feit dat 
het BEVI van toepassing is op inrichtingen en het militair vliegveld niet onder de werkingssfeer 
van het BEVI valt, kunnen de activiteiten op het circuit 'De Peel' niet, conform het BEVI, als een 
'beperkt-kwetsbaar object' worden beoordeeld . Opgemerkt wordt dat in een onderzoek naar de 
externe veiligheid bij 'Industrieterrein Habraken' 5 is aangesloten op de definities zoals die zijn 
opgenomen in het BEVI. Dit onderzoek is echter uitgevoerd voordat het voorstel tot wet 
gepubliceerd is. 

6 Conclusie 

In de onderhavige notitie is beoordeeld of er knelpunten zijn vanuit het oogpunt van externe 
veiligheid voor de vestiging van circuit 'De Peel' op de voorgenomen locatie in de nabijheid van 
het militair vliegveld 'De Peel'. Gezien het feit dat er op dit moment geen wettelijk toetsingskader 
is ten aanzien van militaire vliegvelden wordt gesteld dat er geen belemmeringen zijn voor de 
vestiging van circuit 'De Peel' op de voorgenomen locatie ten aanzien van externe veiligheid. 

In het voorstel tot wet van de Wet luchtvaart is het toekomstig beleid ten aanzien van externe 
veiligheidsrisico's rondom vliegvelden opgenomen. Echter aileen voor burgerluchtvaarthavens en 
niet voor militaire vliegvelden. Indien wordt uitgegaan van het toetsingskader ten aanzien van 
externe veiligheid voor burgerluchtvaarthavens en gebruik wordt gemaakt van representatiove 
externe veiligheidsrisico's voor vliegveld 'De Peel' , die op basis van vergelijkbare militaire 
vliegvelden in kaart zijn gebracht, kan gesteld worden dat de voorgenomen vestiging van circuit 
'De Peel' niet tot knelpunten zalleiden. Ten aanzien van het groepsrisico wordt opgemerkt dat dit 
vooralsnog geen onderdeel uitmaakt van het voorstel tot wet. Gezien de mogelijke aanwezigheid 
van een groot aantal personen bij evenementen op het terrein van het circuit 'De Peel' is de 
gelijktijdigheid van activiteiten op het militair vliegveld 'De Peel' en het circuit 'De Peel' niet 
wenselijk. Voorgesteld wordt om afstemming te laten plaatsvinden tussen beide partijen over de 
planning van activiteiten voor zover mogelijk. 

4 Conform het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) worden terreinen die bestemd zijn voor 
recreatieve doeleinden (niet bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende 
meerdere aaneengesloten dagen) als 'beperkt-kwetsbaar' gedefinieerd (artikel 1.1 .aJ). 
5 Externe veiligheid industrieterrein Habraken, mei 2005 
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Het huidige circuit De Peel, aan de Bakelsedijk in Venray, is sinds 1977 als motorcross
oefenterrein in gebruik. Na 1990 wordt het terrein uitgebreid en geschikt gemaakt voor 
meerdere autosportvormen. Nieuwe gebruikers van het circuit zijn de beoefenaars van 
autospeedway en karting. Daarnaast biedt het circuit plaats aan het racen met 
ministockcars. Na de uitbreiding in 1990 verschuift de benutting van het circuit van 
hoofdzakelijk motorcross naar evenementen op het gebied van autospeedway en 
stockcar racen. 

De gemeente Venray is voornemens circuit De Peel te verplaatsen naar een locatie ten 
westen van Venray. Deze locatie wordt omsloten door natuurgebied, akkerland en het 
vliegveld De Peel. Ten gevolge van de activiteiten op circuit De Peel kunnen emissie 
van verontreinigende componenten naar de lucht plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in 
de luchtkwaliteit in de directe omgeving van circuit De Peel zal het aspect luchtkwaliteit 
nader bekeken worden. 

Om verslechtering van de luchtkwaliteit tegen te gaan zijn in het Besluit luchtkwaliteit 
2005 (verder Blk 2005) grenswaarde opgenomen voor diverse componenten in de 
buitenlucht. Het Blk bevat grenswaarden voor de componenten zwaveldioxide (502), 

stikstofdioxide (N02) , fijn stot (PM 10), koolmonoxide (CO), benzeen en lood (Pb), 
waaraan de concentraties in de lucht moeten voldoen. Tevens geeft het Blk aan op 
welke termijn de gestelde normen gehaald moeten worden. Toetsing van concentraties 
in de omgeving vindt plaats door de bijdrage ten gevolge van de activiteiten van circuit 
de Peel op te tellen bij de reeds heersende achtergrondconcentratie. Vervolgens wordt 
deze som vergeleken met de geldende grenswaarde. Daarnaast zal ook de 
verkeersaantrekkende werking van circuit de Peel in beschouwing worden genomen. 

De activiteiten van circuit De Peel zullen voor de componenten N02 en fijn stof getoetst 
worden aan het Blk 2005. De toetsing zal enkel plaatsvinden voor deze componenten 
aangezien fijn stot en N02 in Nederland worden gezien als de twee meest kritische en 
belangrijkste componenten ten aanzien van luchtkwaliteit. Dit komt omdat voor beide 
componenten in delen van Nederland overschrijdingen van de grenswaarden worden 
berekend. 
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2 RELEVANTE EMISSIES 

2.1 Emissiebronnen circuit De Peel 

De luchtkwaliteit in het betreffende plangebied wordt bepaald door de heersende 
achtergrondconcentraties en de emissies die optreden ten gevolge van de relevante 
activiteiten. De heersende achtergrondconcentraties worden vastgesteld door het RIVM 
op basis van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML). De invloed ten gevolge van de 
diverse activiteiten dient nader onderzocht te worden. 

De relevante emissiebronnen bij circuit De Peel bestaan uit: 
• Motorcross; 
• Karting; 
• Autospeedway; 
• De verkeersaantrekkende werking. 

De ministockcarraces worden in dit luchtonderzoek niet meegenomen vanwege de lage 
emissievracht ten opzichte van de totale emissievracht van de overige activiteiten. 
Gesteld kan worden dat de emissies van de ministockcarraces zijn verdisconteerd in de 
totale emissievracht. De overige activiteiten zoals trainingen van hulpdiensten, incentive 
dagen en het testen van voertuigen vinden incidenteel en met een gering aantal 
voertuigen plaats. Derhalve zullen de emissies die hierbij optreden nagenoeg niet 
bijdragen aan de luchtkwaliteit en zijn deze derhalve niet in dit onderzoek in 
beschouwing genomen. 

De motorcross en kartingactiviteiten vinden plaats op diverse dagen en zijn onder te 
verdelen in trainingen en wedstrijden. De motorcrosstrainingen vinden plaats gedurende 
elke zaterdag van het jaar. De motorcrosswedstrijden vinden 1 maal per jaar plaats in 
de maanden april tim oktober. De karttrainingen vinden elke zaterdag en zondag van 
het jaar plaats en de kartwedstrijden 4 maal per jaar in de maanden maart tim oktober. 
De autospeedwayactiviteiten bestaan uit trainingen en wedstrijden. Er vinden 4 maal per 
jaar trainingen plaats en in totaal 11 wedstrijden gedurende het gehele jaar. In tabel 2.1 
is de emissieduur van de diverse activiteiten weergegeven. 

Tabel2 1 Emissieduur actlvlteilen 

Activiteiten Trainen WedstrlJden 

Trainingstijden Aantal Aantal Tijdstip Gebruiks-

(za = zaterdag wedstrijden per dagen wedstrijden periode 

zo = zondag) jaar 

Karten za : 10.00 - 18.00 4 4 za I zon Dag 

zon: 10.00 - 18.00 09.00 -18.00 

Autospeedway 4x per jaar 10 11 za I zon Dag 

(stockcar) za: 10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 

Crossmotoren za: 10.00 - 18.00 1 1 za I zon Dag 

09.00 - 18.00 

2.2 Emissiefactoren 

Bij de luchtverontreiniging als gevolg van de motorcross-, kart- en 
autospeedwayactiviteiten spelen N02 en tijn stot een belangrijke rol. Om 
verspreidingsberekeningen uit te kunnen voeren is het van belang de N02 en tijn stot 
emissie te berekenen aan de hand van emissietactoren. 
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Een aantal van deze emissiefactoren is afgeleid uit een rapport van TNO betreffende 
verkeer over onverharde wegen. Middels dit TNO rapport is een emissiefactor voor fijn 
stof ten gevolge van rijden door quads afgeleid. Voor circuit De Peel wordt voor 
crossmotoren dezelfde emissiefactor voor fijn stof gebruikt. Dit zal echter een 
overschatting geven aangezien een quad vier wielen heeft en crossmotoren twee 
waardoor de opwerveling van fijn stof bij quads hoger zalliggen dan bij crossmotoren. 

Bij de emissie van fijn stof door het rijden van crossmotoren op een onverharde baan is 
er van uitgegaan dat 100% van de tijd wordt gereden op een droge baan . Dit geeft 
echter een overschatting van de emissies aan fijn stof aangezien er ook een gedeelte 
van de tijd zal worden gereden op een vochtige baan, waardoor minder fijn stof emissie 
optreedt. Wanneer deze situatie echter niet leidt tot overschrijdingen van de eisen uit het 
Blk zal de werkelijke situatie ook voldoen aan het Blk. 

De emissiefactoren van karts zijn gebaseerd op het vermogen en het aantal pk van een 
kart. Hierbij is uitgegaan van een vermogen van 6 pk. 

De emissiefactoren van racewagens zijn gebaseerd op de emissiefactoren van 
personenauto zoals vermeld in het CAR II (versie 6.0) rekenmodel. Door de 
emissiefactoren van personenauto's op te schalen met een factor 4 (berekend aan de 
hand van het brandstofverbruik) zijn de emissiefactoren van racewagens bepaald. In 
tabel 2.2 zijn de emissiefactoren van de diverse emissiebronnen weergegeven. 

Tabel 2 2 Emiss lefactoren 

Emlssiebron Stoffen Emissiekental Emlssiekental Bron 

ra/vkml [g/kWhl em Issiekental 

Motorcross NO. 0,32 - TNO' 

PM IO 0,038 - CAR 112 

PM,o 1) 3,2 · TN0 3 

Karten NO. . 6 Honda' 

PM,o 0038 · CAR 112 

Autospeedway NO. 1.132 · CAR 115 

PM,o 0.196 - CAR 115 
.. 

1) Emissle len gevolgen van het rlJden op een onverharde droge baan . 

Aan de hand van de emissieduur en de emissiefactoren kunnen de emissies van de 
diverse bronnen berekend worden. In tabel 2.3 staan de emissies van de diverse 
bronnen weergegeven. Een meer gedetailleerd overzicht is toegevoegd als bijlage 1. 

1 K.J. van Steensel, 'Inspection report on a motorcycle equipped with a positive-ignition engine with regard to the 

emission of gaseous pollutants by the engine', 04.KR.KE.2197.1/KVS, April 2004, TNO rapport 

2 TOV Kraftfahrt GmbH. Test report NO: 84-2002/24-00333/05, 77-333e5.rdw 

3 Emissiefactoren verkeer over onverharde wegen , Grensmaasplan, TNO-rapport 

4 Honda motor Europe (North), 'EU 2002/88IEC Emissions certification data by engine family' email November 2005 

5 S. Jonkers, S. Teeuwisse, 'Handleiding CAR II versie 6.0, TNO-rapport 2007-A-R039418, april 2007, TNO 
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Tabel 2.3 Emissies 

Emissiebron Situatie 

Motorcross Trainingen 

Wedstriiden 

Karten Trainingen 

Wedstrijden 

Au!ospeedway Trainingen 

Weds!riiden 

000 
oeD 
obo 

ROVAL HA.KONING 

Emissievrachten [kg/laar] 

NOx (als N02) PM1D 

100 1.0101
) 

6 592) 

222 16 

38 3 

55 10 

152 26 

1) De emissievrach! bestaa! uit 12 kgljaar als emissie ui! de verbrandingsmotor en 998 kgljaar door rijden op 

droge baan. 

2) De emissievrach! bestaat uit 1 kg/jaar als emissie uit de verbrandingsmo!or en 58 kg~aar door rijden op droge 

baan. 

2.3 Verkeersaantrekkende bewegingen 

Naast de effecten van de activiteiten op circuit de Peel dient in het kader van het Besluit 
luchtkwaliteit tevens de verkeersaantrekkende beweging in beschouwing te worden 
genomen. De voorgenomen activiteiten leiden ertoe dat er een verkeersaantrekkende 
werking plaatsvindt van extra voertuigbewegingen. Gedurende evenementen zullen 
maximaal 10.000 bezoekers aanwezig zijn. Dit komt overeen met 5.000 voertuigen. 
Tijdens een evenement bestaat de verkeersaantrekkende beweging dus uit maximaal 
10.000 voertuigen per etmaal. Gedurende trainingen zijn gemiddeld 80 bezoekers 
aanwezig . Dit komt overeen met 40 motorvoertuigen ofwel 80 motorvoertuigen per 
etmaal. Deze voertuigen rijden over de voornaamste aan- en afvoerroute, de 'Peelweg', 
naar het circuit. De verkeersintensiteit op de Peelweg bedraagt gemiddeld 6.000 
motorvoertuigen per etmaal. 

Omdat enkel gedurende evenementen sprake is van een substantiele toename van het 
verkeer door de bezoekers is er sprake van een piek in de verkeersemissies. Om inzicht 
te krijgen in de invloed van deze pieken op de jaargemiddelde concentratie N02 en 
PM10 zijn berekeningen uitgevoerd met het maximale aantal verkeersbewegingen van 
10.000 motorvoertuigen per etmaal. Wanneer in de situatie met 10.000 extra voertuigen 
wordt voldaan aan de eisen uit het Blk zal ook op de overige dagen, wanneer het 
bezoekersaantal en dus ook de verkeersaantrekkende werking lager is gelegen dan 
10.000 extra voertuigen, ook aan de eisen van het Blk worden voldaan. De bevindingen 
van de berekeningen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

Luchtkwaliteitsonderzoek circuit De Peel te Venray 

Definitief rapport - 4 -

9S2272.AO/ROO@@IPVDE/Nijm 

25 mei 2007 



3 TOETSINGSKADER 

3.1 Besluit luchtkwaliteit 

CICIO 
_OeD 

ODCI 

ROYAL HASKONING 

In Europees verband zijn normen vastgelegd voor de maximum concentratie van een 
aantal stoffen in de buitenlucht. Deze normen zijn voor de Nederlandse situatie sinds 19 
juli 2001 vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit (ministerie van VROM, 2001). Het 
Besluit luchtkwaliteit bevat luchtkwaliteitsnormen voor ondermeer de stoffen 
zwaveldioxide (S02)' stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM1o), koolmonoxide (CO) en 
benzeen. Het besluit geeft bovendien aan op welke termijn aan de gestelde normen 
moeten worden voldaan en welke bestuursorganen verantwoordelijkheden hebben bij 
het realiseren van de normen. De normen zijn gebaseerd op recente inzichten van de 
WHO (World Health Organisation) in de mogelijke effecten van luchtverontreinigingen 
op de gezondheid van de mens. Voor 2010 zijn voor bovengenoemde vijt stoffen 
grenswaarden geformuleerd. 

Op 23 juni is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gepubliceerd, welke begin augustus in 
werking is getreden (met terugwerkende kracht). Nieuw hierin is de correctie voor 
zwevende deeltjes (zeezout), die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk 
zijn voor de gezondheid van de mens. Dit betekent voor de toetsing dat de jaarlijkse tijn 
stof concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 
verminderd mogen worden met de correctie voor de bijdrage van natuurlijke bronnen. 
Voor circuit De Peel, gemeente Venray bedraagt deze correctie voor zwevende deeltjes 
3 !-I9/m3 op de jaargemiddelde achtergrond concentratie. Daarnaast staat de 
meetregeling ook een aftrek toe van zes dagen voor de 24-uursgemiddelde 
grenswaarde van tijn stof. Met deze aftrek mag het aantal overschrijdingsdagen van de 
24-uursgemiddelde grenswaarde overal in Nederland met 6 dagen worden verlaagd 

In Nederland zijn er eigenlijk twee stoffen van de eerder genoemde stoffen die 
problemen kunnen opleveren met betrekking tot overschrijding van de grenswaarden. 
Het betreft hierbij N02 en tijn stot. Fijn stot wordt beTnvloed door grote industriele 
bronnen (met name uit het buitenland), diffuse bronnen zoals het totale wagenpark, 
natuurlijke bronnen en in mindere mate door lokale bronnen. Het nemen van 
maatregelen om de fijn stofconcentratie te reduceren, valt onder het rijksbeleid. N02 
wordt voornamelijk beTnvloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). De 
grenswaarden voor beide componenten zijn opgenomen in de onderstaande tabel 3.1 

Tabel 3.1 Grenswaarden voor de concentratie fijn stof en N02 

Component Can centra tie Status Omschrijving 

[llg/m 3
] 

Fijn stof 40 Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 

(PM10) vanaf2005 

50 Grenswaarde 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden 

vanaf2005 overschreden 

N02 40 Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 

vanaf 2010 

200 Grenswaarde Uurgemiddelde da! 18 keer per jaar mag worden 

vanaf2010 overschreden 
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De berekeningen voor N02 zijn uitgevoerd met als referentiejaar 2010 en de 
berekeningen voor PM10 met als referentiejaar 2007. Voor N02 is 2010 als referentiejaar 
gehanteerd omdat vanaf het jaar 2010 aan deze grenswaarde dient te worden voldaan . 
Voor PM10 wordt 2007 als referentiejaar gehanteerd omdat dit als toetsingsjaar geldt in 
het Blk 2005. 
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VERSPREIDINGSBEREKENINGEN 

Middels verspreidingsberekeningen wordt de invloed van de in hoofdstuk 2 beschreven 
emissies op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt en vindt toetsing plaats aan de 
grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. De berekeningen zijn uitgevoerd middels het 
Nieuwe Nationaal Model, zoals toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks 
programmapakket (versie 6.3.0, update mei 2006). Middels dit Stacks rekenmodel 
worden de berekende emissie in kg/uur omgerekend naar immissies in J,Jg/m3 met 
daarbij onder andere rekening houdend met de heersende meteocondities in het gebied. 
In tabel4.1 zijn de gehanteerde algemene uitgangspunten voor de berekeningen 
weergegeven. In tabel4.2 staan de invoergegevens vermeld . In bijlage 1 zijn de 
complete invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. De scenariobestanden van 
de berekeningen zijn opgenomen als bijlage 3. 

Tabel4.1 Aigemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Eindhoven zijn representatief voor de omgeving. 

Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan 

het Besluit luchtkwaliteit Qebruikelijk is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

ReceptorhooQte Voor de receptorhooQte is 1,5 meter Qehanteerd. 

RuwheidlenQte De ruwheidlengte bedraaQt Qezien het Qebied 0,5 meter. 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

zijfl ; 2.000 bij 2.000 meter. 

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee gerekend wordt bedraagt 1.681 

Tabel4.2 Invoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt 

Emissiepunt Emissieduur Effectieve Emlssie-vracht X,Y Diameter 

[uur/jaar] emlssiehoogte [kg/uur] coordinaat bron1
) 

[m] NOx PM10 [m,ml [m] 

Karlen trainingen 832 1,5 0.27 0.02 188990; 392620 30 

Karlen wedstrijden 36 1,5 1.07 0,08 188990; 392620 30 

Motorcross trainingen 416 1,5 0,24 0,03 188990; 392620 30 

verbranding 

Motorcross trainingen 416 1,5 - 2,4 188990;392620 30 

opwerveling 

Motorcross wedstrijden 9 1,5 0,64 0,08 188990; 392620 30 

verbranding 

Motorcross wedstrijden 9 1,5 - 6,4 188990; 392620 30 

opwervelinQ 

Autospeedway 32 1,5 1,72 0,30 188990;392620 30 

traininQen 

Autospeedway 99 1,5 1,53 0,27 188990;392620 30 

wedstrijden 

1) De bronnen karlen, motorcross en autospeedway zijn modelmatig ingevoerd als zijnde puntbronnen met een 

fictieve diameter van 30 meter. Dit heeft te maken met het feit dat de locatie waar de diverse bronnen zich 

kunnen bevinden varieerl, aangezien de voertuigen zich verplaatsen over het banen. 
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De resultaten van de verspreidingsberekeningen staan weergegeven in tabel 5.1. In 
tabel 5.1 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen bestaande uit gegevens 
over de jaargemiddelde concentratie zander het circuit, de jaargemiddelde bronbijdrage 
van het circuit en de jaargemiddelde concentratie zander het circuit plus de 
jaargemiddelde bronbijdrage van het circuit. 

De jaargemiddelde concentratie zander circuit wordt oak wei de jaargemiddelde 
achtergrondconcentratie genoemd. Dit geeft de concentratie van de luchtverontreinigde 
stoffen NOx en tijn stqt weer die van nature in de lucht aanwezig zijn. De jaargemiddelde 
bronbijdrage van het circuit geeft de concentratie aan de luchtverontreinigde stoffen NOx 
en fijn stat weer ten gevolge van de activiteiten op het circuit. De sam van de 
achtergrondconcentratie en bronbijdrage geeft de jaargemiddelde concentratie aan NOx 

en tijn stat weer, met andere woorden, de concentratie aan NOx en tijn stat die aanwezig 
is zonder het circuit plus de jaargemiddelde bronbijdrage aan NOx en tijn stof 
veroorzaakt door de activiteiten op het circuit. 

Tabel5.1 Gemlddelde immissieconcentraties 

Component Grenswaarde Jaargemlddelde Jaargemlddelde Jaargemlddelde concentratle 

Blk concentratie bronbijdrage circuit (concentratie zonder circuit + 

[j,lg/m1 zonder circuir) [Jlg/m3] bronblJdrage) 

jj,lg/m3
] [~g/m31 

NO~ 40 16.40 003 16,43 

Fijn stof1) 40 26.90 0,08 26 ,98 

1) In het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregellng luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dat een cerrectie voor de 

bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan worden toegepast. Deze 

correctie is met name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn stof concentratie. In de Meet

regeling luchtkwaliteit 2005 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden zijn daarom inclusief 

de correctie voor zeezout (-3 (Jg/m 3 voor gemeente Venray). 

2) Recentelijk (medio april) zijn de Grootschalige Concentraties Nederland (GCN-waarden) door het Rijksinstituut 

voer Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geactualiseerd. De GCN-waarden worden als heersende 

achergrondconcentraties gehanteerd. Het huidige Stacks programmapakket maakt nog geen gebruik van de 

nieuwste GCN-waarden. In het CAR II 6.0 rekenmodel zijn deze nieuwe GCN waarden echter al wei 

opgenomen. Derhalve zijn de GCN waarden uit het CAR II 6.0 model gebruikt bij de toetsing aan het Blk 2005. 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn in tiguur 5.1 en 5.2 weergegeven. 
In tiguur 5.1 is de contour van de jaargemiddelde bronbijdrage van het circuit voor de 
component NOz weergegeven. In tabel 5.2 is de contour van de jaargemiddelde 
bronbijdrage van het circuit voor de component tijn stat weergegeven. 
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Figuur 5.1 Jaargemlddelde bronbijdrage circuit aan N02 gehalte in jJg/m3. 

De heersende achtergrondconcentratie bedraagt 16,4jJg/m3
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Figuur 5.2 Jaargemiddelde bronbijdrage circuit aan fijn stof gehalte in jJg/m3. 

De heersende achtergrondconcentratie bedraagt 26,9 jJg/m3. 
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In tabel 5.2 zijn de resultaten weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de 
grenswaarde. Deze geeft aan hoeveel dagen per jaar de grenswaarde van een 
bepaalde luchtverontreinigende component wordt overschreden. Deze is opgesplitst 
naar het aantal overschrijdingen van de grenswaarde zonder de aanwezigheid van 
circuit De Peel (aantal overschrijdingen ten gevolge van de reeds heersende 
achtergrondconcentratie) en het aantal overschrijdingen van de grenswaarde inclusief 
de activiteit op circuit De Peel. 

Tabel 5.2 Gemiddelde overschrijding grenswaarde 

Component Maximaal toelaatbaar Gemiddeld aantal overschrijdingen grenswaarde 

aantal overschrlJdlngen [aantal ~ er jaar] 

Overschrijdlngen t.g.v. de Overschrijdlngen 

achter!lrondconcentratie t.!I.v. activitelten 

NO~ 18 0 0 

Fijn stof1) 35 24 24 

1) In het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dat een correctie voor 

het aantal overschrijdingen voor de 24-uursgemiddelde grenswaarde van fijn stof mag worden toegepast. In de 

Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is deze correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden voor het aantal 

overschrijdingen van de grenswaarde zijn daarom inclusief een verlaging van het aantal overschrijdingsdagen 

met 6 dagen. 

Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen, zoals weergegeven in de tabel 5.1 
en 5.2, blijkt dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit ten gevolge van de activiteiten voor 
N02 en fijn stof klein is. Voor geen van deze componenten is sprake van een 
zogenaamd overschrijdingsgebied. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat geen 
overschrijdingen plaatsvinden van de jaargemiddelde grenswaarde als gevolg van de 
optredende emissies. Het gemiddelde aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor 
fijn stot bedraagt 24 en is gelegen onder de toelaatbare waarde van 35 
overschrijdingen. Resumerend kan worden gesteld dat wordt voldaan aan de eisen uit 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

De luchtkwaliteit in de omgeving van circuit De Peel is enkel doorgerekend voor 1 jaartal 
(N02: 2010, fijn stof: 2007). Middels de resultaten van de verspreidingsberekeningen 
kan echter aangegeven worden hoe de luchtkwaliteit zich in de toekomst zal gedragen. 
De bijdrage van de activiteiten op circuit De Peel aan de concentratie 
luchtverontreinigende stoffen N02 en fijn stof in de lucht zal in de toekomst gelijk blijven 
aangezien er geen uitbreidingen van de activiteiten worden verwacht. Daarnaast neemt 
de heersende achtergrondconcentratie at en zullen de motoren in de toekomst steeds 
schoner worden. Derhalve kan worden gesteld dat ook in de toekomst zal worden 
voldaan aan de eisen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

5.1 Toetsing verkeersaantrekkende bewegingen 

Om de invloed van de verkeersaantrekkende bewegingen en de invloed van de 
activiteiten op het terrein ter hoogte van de belangrijkste aan- en afvoerweg 'de 
Peelweg' te bepalen zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd middels het daartoe 
geeigende CAR II Model versie 6.0 (update april 2007). De luchtkwaliteit is berekend ter 
hoogte van de Peelweg inclusiet de bronbijdrage van circuit De Peel en de extra 
verkeersbewegingen voor het jaar 2010. Het bepalen van de luchtkwaliteit voor enkel 
het jaar 2010 is afdoende. De luchtkwaliteit zal in de toekomst naar verwachting niet 
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verslechteren aangezien het circuit geen uitbreidingsplannen heeft, de motoren schoner 
worden en de achtergrondconcentratie aan luchtverontreinigende stoffen afneemt. 

De bronbijdrage van circuit De Peel bedraagt ter hoogte van de Peelweg 0,04 I-Ig/m3 

voor N02 en 0,10 I-Ig/m3 voor fijn stof. De extra verkeersbewegingen bestaan uit 10.000 
motorvoertuigen per etmaal welke zich voordoen op de drukst bezochte dag. Naast de 
berekeningen van de luchtkwaliteit inclusiet bronbijdrage en verkeersbewegingen zijn 
berekeningen uitgevoerd voor autonome situatie. De autonome situatie geeft de 
concentratie aan de luchtverontreinigde stoffen N02 en tijn stot weer die van nature 
aanwezig zijn inclusief de gevolgen van de reeds aanwezige motorvoertuigen op de 
Peelweg. 

De resultaten van de berekeningen op 5 meter afstand van de wegas zijn weergegeven 
in tabel 5.3. Het invoerbestand voor de verspreidingsberekeningen is toegevoegd als 
bijlage 2. 

label 5.3 Resultaten verspreidingsberekenlngen 

Componenten Eenheld Toelaatbare 2010 

waarde 

Autonome Inclusief 

situatie bronbljdrage en 

verkeer 

N02 Jaargemiddelde achtergrond fjJg/m3
] 40 16.5 16.5 

(2010) Jaargemiddelde fjJg/m3
] 40 206 25.8 

Aanlal overschrijdingen faantal] 16 0 0 

grenswaarde (uurgemiddelde) 

Aanlal overschrijdingen faantal] 16 0 0 

plandrempel 

PM10
1) Jaargemiddelde achtergrond [llg/m3

] 40 24.6 24,6 

(2005) Jaargemiddelde [llg/m3
] 40 26.1 288 

Aantal overschrijdingen faantal] 35 21 32 

grenswaarde (daggemiddelde) 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd vaar de bijdrage van zeezaut voar de gemeente 

Venray (Meetregeling Besluit luchtkwaliteit 2005): 

• jaargemiddelde achtergrand cancenlralie: -3 jJg/m3
; 

• aantal averschrijdingen daggemiddelde cancentratie: -6 averschrijdingen; 

Op basis van berekeningen met CAR II, inclusief de bronbijdrage van het circuit op de 
Peelweg en de extra motorvoertuigen kan toetsing plaatsvinden aan de grenswaarden 
uit het Besluit luchtkwaliteit. Uit de resultaten van de berekeningen (weergegeven in 
tabel 5.3) komt naar voren dat de jaargemiddelde concentraties aan N02 en PM10 en het 
aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 ter hoogte van 
de Peelweg toenemen door de extra verkeersbewegingen en de bronbijdrage van de 
inrichting. Ondanks deze toenamen worden echter nergens de grenswaarde uit het Blk 
overschreden. Dit betekent dat ook op de overige dagen, wanneer er minder dan het 
maximale aantal van 10.000 bezoekers het circuit aandoen, wordt voldaan aan aile 
eisen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. 
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6 BESCHOUWING EN CONCLUSIE 

6.1 Beschouwing 

000 
~o.o 

060 

ROVAL HASKONING 

De gemeente Venray is voornemens circuit De Peel te verplaatsen naar een locatie ten 
westen van Venray. De locatie wordt omsloten door natuurgebied, akkerland en het 
vliegveld De Peel. Ten gevolge van de activiteiten op circuit De Peel kunnen emissie 
van verontreinigende componenten naar de lucht plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in 
de luchtkwaliteit in de directe omgeving van circuit De Peel is het aspect luchtkwaliteit 
nader bekeken. 

Middels verspreidingsberekeningen is de invloed van de emissies op de luchtkwaliteit 
inzichtelijk gemaakt en vindt toetsing plaats aan de grenswaarden uit het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. De berekeningen zijn uitgevoerd middels het Nieuwe Nationaal 
Model, zoals toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket 
(versie 6.3.0, update mei 2006). De berekeningen van de verkeersaantrekkende 
werking zijn uitgevoerd middels het CAR II model (versie 6.0 april 2007). De activiteiten 
van circuit De Peel en de verkeersaantrekkende werking zijn voor de componenten N02 

en tijn stot getoetst aan het Blk 2005. 

6.2 Conclusie 

6.2.1 Activiteiten circuit De Peel 

De activiteiten van circuit De Peel kunnen leiden tot beTnvloeding van de luchtkwaliteit. 
Ais gevolg van de activiteiten op het circuit treed N02-emissie op evenals emissie aan 
fijn stot. Uit berekeningen komt naar voren dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit als 
gevolg van de voorgenomen activiteiten zeer klein is. De bijdrage aan jaargemiddelde 
N02 concentratie bedraagt 0,03 \-Ig/m3 en de bijdrage aan jaargemiddelde fijn stot 
concentratie bedraagt 0,08 \-Ig/m3

. De berekeningen tonen aan dat met deze bijdrage de 
grenswaarden uit het besluit luchtkwaliteit niet worden overschreden . 

Daarnaast tonen de berekeningen aan dat de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 en 
de daggemiddelde grenswaarde voor tijn stof niet worden overschreden waardoor in 
ruime mate wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit luchtkwaliteit. 

6.2.2 Verkeersaantrekkende beweging 

De voorgenomen activiteiten leiden ertoe dat een verkeersaantrekkende werking 
plaatsvindt van maximaal 10.000 extra voertuigen per etmaal. Deze hoeveelheid doet 
zich echter enkel voor tijdens wedstrijden gedurende 16 dagen per jaar. Op de overige 
dagen is het aantal voertuigen aanzienlijk lager gelegen. Deze extra 
voertuigbewegingen kunnen invloed hebben op de luchtkwaliteit ter hoogte van de aan
en afvoerweg de Peelweg. Uit de berekeningen komt naar voren dat de 
verkeersaantrekkende bewegingen, inclusiet de bronbijdrage van de voorgenomen 
activiteiten, leiden tot een toename aan de jaargemiddelde N02 en tijn stot concentratie 
ter hoogte van de Peelweg. Ondanks deze toename worden nergens de grenswaarde 
uit het Blk overschreden. 
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Daarnaast tonen de berekeningen aan dat het aantal overschrijdingen van de 
daggemiddelde concentratie voar fijn stof toe neernt met 11 extra overschrijding ter 
hoagte van de Peelweg. Het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie 
N02 blijft O. Ondanks de toename aan overschrijdingen van de daggemiddelde 
grenswaarde voor fijn stof worden de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit niet 
overschreden. Hierdoor wordt zowel op de druktste dag als op de overige minder drukke 
dagen voldaan aan de eisen uit het Besluit luchtkwaliteit. 
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Bijlage 1 
Invoerbestand verspreidingsberekeningen 
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Bran Emisslekenlal Emissiekental 

ActMIEit Omschrijving fgNKMJ fQlkWhJ 
Karren TraininQen NOx - 6 

PM10 0,038 , 

Wedstrliden NOx , 6 
PMlo 0038 · 

Bran Emissiekental Emissiekental 

ActMteit Omschrijving [gNKMJ [Q/k'Nh) 

Motorcro~ TrainingeTl NOx 032 · 
PM 10 0.038 
PMlO: droog 3.2 -

Wedstriiden NOx 032 · 
PMlo 0038 
PM10: draog 32 , 

Bron Eml~iekental Emissiekental 

ActMteit Omsch~jvin!l [gNKMJ [g/k\foIh1 
Autl)spee~ Traininoen NOx 1.132 -

PM10 0196 , 

Autospeedway Wedstriiden NOx 1.132 " 

PM10 0,196 I -
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emissiekental 

Honda 
CARli 
Honda 
CARli 
Bran 

emissiekental 

TNO 
CARli 
TNO 
TNO 
CARli 
TNO 
Bran 

emissiekental 

CARli 
CARli 
CARli 
CARli 
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Lengle baan Gemiddelde Vermogen 
snelheid karts karts bH 50 

kmluur 
[mJ !l<mIuurJ [kWJ 

1085 50 4,44 
1085 50 -
1.085 50 4,44 
1,085 50 , 

Lengle baan Gemiddelde 
snelheid 
motoren 

[m) !l<mIuurl 
1,500 50 
1.500 50 
1.500 50 
1.500 50 
1500 50 
1.500 50 

Lengle baan Gemiddelde 
snelheid auto's 

[ml !l<mIuurl 
1.085 100 
1085 100 
1.085 100 
1085 100 
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T~dsduur 

per dag 

[uur/daQ1 
B 
8 
9 
9 

Tijdsduur 
per dag 

[uur/daQl 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

T~dsduur 
per dag 

[uur/daQ1 
8 
8 
9 
9 

Aantal TOlale Aantal Aantal km Aantal Emissie 
dagen per emissieduur karts k'Nh 

Jaar 
dawiaarJ [urenliaarJ [aantaR [kmIjaarJ fk\NhIlaar /ldlaar1 

104 832 10 , 36.941 222 
104 832 10 416.000 . 16 
4 36 40 , 6.394 38 
4 36 40 72.000 - 3 

Aantal Totale aantal aantal km Emissie 
dagen per emissieduur motoren 

faar 
daw iaar) [urenliaar) [aantan Ikm/iaarl !l<Q/iaarj 

52 416 15 312.000 100 
52 416 15 312000 12 
52 416 15 312.000 998 
1 9 40 18.000 6 
1 9 40 18000 1 
1 9 40 18.000 58 

Aantal Totale aantal aantal km Emissie 
dagen per emissieduur auto's 

jaar 
I [daw iaarl [urenliaarl [aantan ll<mIiaarl lkQ/iaarl 

4 32 75 48825 55 
4 32 75 48.825 10 
11 99 75 134.269 152 
11 99 7~ 134 269 26 --
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BiJlage 2 
Invoerbestand CAR II berekeningen 

Autonome situatie en na realisatie 
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Bijlage 3 
Scenariobestanden verspteidingsberekeningen 
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KEMA-STACKS VERSIE 2006 
Release 2006, 22 augustus 2006 

starttijd: 13:21:31 
datum/tijd journaa1 bestand: 24-5-2007 13:54 : 2 6 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Stof-ide ntificatie: N02 

Meteologie-bestand: D:\KEMA Stacks 62\input\eindhoven19952005.bin 
opgegeven emissie-bestand D:\KEMA Stacks 62\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebru i kt: 
Gerekend is met het MNP scenario van 2006 (nieuwe scenario) 

Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 22-03-02 van 

van 
van 
van 
van 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten : (m) 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

22-03-02 
22-03-02 
22-03-02 
22-03-02 
188989 . 5 392619.5 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 43800 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag (mm) N02 03 

1 (-15- 15) : 2345.0 5 . 4 2.9 95 . 40 17.2 53 . 8 
2 ( 15- 45) : 2929 . 0 6 . 7 3.1 82 . 20 17.6 48.8 
3 ( 45- 75) : 3647.0 8 . 3 3.6 96 . 55 19.9 45.6 
4 ( 75-105) : 2175.0 5 . 0 3.1 80.50 24.6 40 . 2 
5 (105-135) : 2778.0 6.3 2.8 189.90 27.0 32.6 
6 (135-165) : 2994.0 6 . 8 2.7 280 . 45 24.2 29.9 
7 (165-195) : 4338.0 9 . 9 3.7 553 . 95 18.0 39 . 4 
8 (195-225) : 7145.0 16 . 3 4.4 983.10 17.1 42 . 4 
9 (225-255) : 6070.0 13 . 9 4.3 844.10 17 .3 45.0 

10 (255-285) : 4179.0 9 . 5 3.7 398 . 20 16.1 52.2 
11 (285-315) : 2674.0 6 . 1 3.2 162.90 16.7 53 . 3 
12 (315-345) : 2526 . 0 5.8 3.2 144 . 75 16.2 53.2 
gemiddeld/som: 43800.0 3.6 3912.10 18.8 44.4 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemidde1de concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoevee1 uur(blokken) 
de percentie1waarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

1681 

(ug/m3) 

Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m) 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie 
Hoogte berekende concentraties [m) 

0.5000 
windrichtingsafhanke1ijk genomen 

1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] : 18 . 82607 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 19.41045 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 368 . 47501 

Coordinaten (x,y) : 188990, 392570 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) 1996 6 6 22 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron 1 
** PUNTBRON ** Karten_ Trainingen 

x-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) 0 . 00 
Temperatuur rookgassen (K) 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 . 00 
Aantal bedrijfsuren : 4147 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000074 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0 . 0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285 . 0 
N02 fraktie in het rookgas [%]: 5 . 00 

0 00 
_ OeD 

oBo 
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cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.000074 

.**** *~ Brongegevens van bron 2 
** PUNTBRON ** Motorcross_Trainingen 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsure n (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 2056 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]: 5.00 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

0.000067 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.000141 

********* Brongegevens van bron 3 
** PUNTBRON ** Autospeedway_ Trainingen 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorste enhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 143 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 

Luchtkwaliteitsonderzoek circuit De Peel te Venray 
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N02 fraktie in het rookgas [%]: 5.00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 4 
** PUNTBRON ** Karten_ Wedstrijden 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 172 

0.000621 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000296 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]: 5.00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000917 

********* Brongegevens van bron 5 
** PUNTBRON ** Motorcross_ Wedstrijden 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren : 49 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000178 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]: 5.00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 6 
** PUNTBRON ** Autospeedway_Wedstrijden 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 481 

0.001094 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000427 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]: 5.00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.001521 
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KEMA-STACKS VERSIE 2006 
Release 2006, 22 augustus 2006 

starttijd: 12:44:33 
datum!tijd journaal bestand: 24-5-2007 13:16:53 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 
jaargemiddelde is gecorrigeerd v~~r zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMI0 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
PMI0-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 4 voor harmonisatie met CAR 

Meteologie-bestand: D:\KEMA Stacks 62\input\eindhoven19952005.bin 
opgegeven emissie-bestand D:\KEMA Stacks 62\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerekend is met het MNP scenario van 2006 (nieuwe scenario) 

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 188989.5 392619.5 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2007 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum!tijd 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 2345.0 5.4 2.9 95.40 28.3 
2 ( 15- 45) : 2929.0 6.7 3.1 82.20 29.6 
3 ( 45- 75) : 3647.0 8.3 3.6 96.55 34.0 
4 ( 75-105) : 2175.0 5.0 3.1 80.50 37.3 
5 (105-135) : 2778.0 6.3 2.8 189.90 33.5 
6 (135-165) : 2994.0 6.8 2.7 280.45 30.3 
7 (165-195) : 4338.0 9.9 3.7 553.95 25.6 
8 (195-225) : 7145.0 16.3 4.4 983.10 25.8 
9 (225-255) : 6070.0 13.9 4.3 844.10 25.8 

10 (255-285) : 4179.0 9.5 3.7 398.20 24.2 
11 (285-315) : 2674.0 6.1 3.2 162.90 24.1 
12 (315-345) : 2526.0 5.8 3.2 144.75 23.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.6 3912.10 27.9 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 

1681 
0.5000 

Luchtkwaliteitsonderzoek circuit De Peel te Venray 
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Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 24.93024 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 27.19270 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1646.65490 

Coordinaten (x, y) : 189040, 392620 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) 1999 3 10 

Aanta1 bronnen 8 

********* Brongegevens van bron 1 
** PUNTBRON ** Karten_Trainingen 

x-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 30.00 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aanta1 bedrijfsuren : 4267 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 

cumu1atieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.000005 

********* Brongegevens van bran 2 
** PUNTBRON ** Motorcross_Trainingen 

x-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aanta1 bedrijfsuren : 2049 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] : 285.0 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

0.000667 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.000672 

********* Brongegevens van bron 3 
** PUNTBRON ** Autospeedway trainingen 

x-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bron [m] : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aanta1 bedrijfsuren : 180 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/ s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 

Luchlkwalileilsonderzoek circuit De Peel te Venray 
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Rookgas-temperatuur [K) : 285.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 4 
** PUNTBRON ** Karten_Wedstrijden 

X-positie van de bron [m) : 188990 
Y-positie van de bron [m) : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m) 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 164 

0.000755 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) : 285.0 

curnulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 5 
** PUNTBRON ** Motorcross_Wedstrijden 

X-positie van de bron [m] : 188990 
Y-positie van de bran [m) : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [m) 1.5 
row. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 43 

0.000776 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001778 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) : 285.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.002554 

********* Brongegevens van bron 6 
** PUNTBRON ** Motorcross_Trainingen_Verbranding 

X-positie van de bron [m) : 188990 
Y-positie van de bron [m) : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 2096 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) : 285.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.002562 

********* Brongegevens van bron 7 
** PUNTBRON ** Motorcross_Wedstrijden_Verbranding 

000 
oeo 
000 

ROYAL HAIKONING 

Luchtkwaliteitsonderzoek circuit De Peel te Venray 

Definitief rapport - b6. -

9S2272.AO/ROO@@/PVDE/Nijm 

25 mei 2007 



X-positie van de bron em) : 188990 
Y-posi tie van de bran 1m) : 392620 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {mJ 1.5 
low. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bed'rij fsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 51 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

000 
_ O . D _ 

COD 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (~g/s) 0 . 000021 
Warmte output- schoorsteen [MW) : 0.0 
R00kgasdeb~et [normaal m3/s) : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen (m/s) 0.0 
Rookqas-temperatuur [K) : 285.0 

cumula.tieve emissie over aile voorgaande bronnen: 

~****~*** Bronqegevens van bron 8 
" PUNTBRON * Autospeedway Wedstrijden 

X- positie van de bron em) : 188990 
Y-positie van de bron [m) : 392620 
Schoorsteenhooqte (tov maaiveld) em] 1.5 
l nw. scboorsteendiameter (top): 29.50 
Uicw . schoorsteendiameter (top): 30.00 
Gem . volumef.lux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . uitrree snelheid over bedrij£suren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emiss1e over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : q64 

0.002583 

0 . 05 
0.00 

285.00 
0 . 00 

(Bedrij£suren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedxijfsuren : (kg/s) 0.000074 
Warmte output - schoorsteen (MW] : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) : 0 . 1 
Uitlree snelheid rookgassen (m/s1 0.0 
Rookgas-remperatuur [K) : 285.0 

cumulatieve emissie over alle voorqaande cronnen : 

Luchtkwalitei1sonderzoek clrcuit De Peel te Venrl'lY 
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Bijlage 4 
Resultaten CAR II berekeningen 

Autonome situatie en na realisatie 
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1 INLEIDING 

In deze bljlage' is aandacht besteed aan de uitgangspunten waarop de berekenihgen 
van de geluidcontouren random het circuit zijn gebaseerd. Daarnaast zijn de in 
beschouwing genomen geluidvarianten beschreven en de rekenresultaten onderling 
vergeleken. 

In hoofdstuk 2 wordt de bedrijfsvoering behandeld. In hoofdstuk 3 zijn de 
geluidrnetingen vermeld en hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de berekeningen. 
Tenslotte worden geluidreducerende maatregelen in hoofdstuk 5 beschreven. 
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2 BEDRIJFSGEGEVENS 

2.1 Aigemeen 

Ten behoeve van het onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de navolgende gegevens: 
• bedrijfsvoeringgegevens volgens opgave door Maessen 8edrijven; 
• voar de lay-out van het terrein gaan we uit van de tekening van 

Architectenbureau Olieslagers. 

2.2 Representatieve bedrijfssituatie 

Uitgangspunt van het onderzoek is dat de wedstrijdactiviteiten op de huidige locatie en 
de toekomstige locatie qua tijdsduur met elkaar overeenkomen: vergelijkbaar wat betreft 
rijtijden, aantal voertuigen, soort voertuigen e.d .. Wat wei wijzigt is bijvoorbeeld de 
geluidemissie of de mate van afscherming. 

Tabel 2.1 Tijdsduur activiteiten zowel voor de huidige sltuatie als bij uitvoering van het voornemen. 

Activitelten Tralnen Wedstrijden 

Trainingstijden Aantal Aantal Tijdstip wedstrijden Gebruiks-

(za = zaterdag 
wedstrijden dagen 

periode 
per jaar 

zo = zondag) 

Karten za: 10.00-18.00 4 4 za I zon Dag 

zon: 10.00-18.00 09.00-18.00 

Autoraces 4x per jaar 10 11 za I zon Dag 

za: 10.00 - 18.00 09.00-18.00 

Crossmotoren za: 10.00-18.00 1 1 za I zon Dag 

09.00-18.00 

Ministockcar woe: 17.00-19.00 8 8 za I zon Dag 

zon: 10.00-18.00 09.00-18.00 

Nevenactiviteiten 

Opper-

vlakte 

3.9 ha 

Idem 

karten 

4ha 

0,2 ha 

Trainingen nooddiensten: maximaal 20 dagen per jaar vinden trainingen van nooddiensten plaats (door de week overdag van 

9.00 tot maximaal18.00 uur). Het gaat per keer om maximaal 50 personen met ongeveer 5 voertuigen. 

Incentive dagen: maximaal2 keer per maand gedurende het he Ie jaar, activiteiten voor bedrijven (door de week overdag van 

9.00 tot maximaal18.00 uur). 

Verkeersopleidingen: het hele jaar van 09.00 tot 18.00. Testen van nieuwe motorvoertuigen: het hele jaar van 09.00 tot 18.00 

Gehandicapten: activiteiten voor gehandicapten 

Overige nevenactiviteiten: Sleutelen aan voertulgen, (bij) vullen van olie- en brandstoftanks van voertuigen, opslag van 

materialen en olie, beperkte circuit gerelateerde horeca- en idem detailhandelactiviteiten, cultuur- en civieltechnische 

activiteiten tijdens de bouw, aanleg, uitbreiding of wijziging van de circuits, gebouwen, tribunes, geluidwallen en andere 

bouwsels. 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport - 2-

9S2272.01/R0001/Nijm 

31 mei 2007 



DOD 
_0.0 ___ 

~OD 

.OYAL "A'KONING 

Het circuit is daarmee meer dan 8 uur per week opengesteld. Er is dan sprake van een 
geluidgezoneerd terre in in het kader van de Wet geluidhinder. 

Onderstaand voigt een nadere beschrijving van de genoemde activiteiten en de 
bijbehorende bronsterkten: 

Autorace/ stockcars wedstrijd 
De bronsterkte op basis van onze metingen van een stockcar (formule 1) is 117 dB(A), 
voor de overige klassen gedurende de wedstrijddag namelijk de Hotrods en de 
stockcars formule 2 is eveneens ca. 117 dB(A) gemeten. Autorace vindt plaats op de 
grote oval, de stockcars rijden op de kleine oval. De wedstrijdduur is vijf uur gelijk 
verdeeld over beide banen. Mede op basis van de te verwachten spreiding in de 
bronsterkte van de verschillende voertuigen ten opzichte van de gemeten waarde aan 1 
voertuig en de grotere oval (en de daarmee gepaard gaande hogere rijsnelheid) gaan 
we uitsluitend bij de autorace uit van een bronsterkte op de grote oval van 120 dB(A) 
(zie ook hoofdstuk 5). 

Grossmotoren wedstrijd 
Voor de wedstrijden met crossmotoren is uitgegaan van een bronsterkte van 118 dB(A), 
deze bronsterkte kan bereikt worden na toe passing van geluiddempers. Tijdens 
wedstrijden zijn 40 motoren in de baan tussen 10.00 en 18.00 uur met een effectieve 
rijtijd van 67% per motor. Tijdens trainingen zijn 20 motoren in de baan. 

Karls 
De geluidemissie vanwege karts tijdens training en wedstrijd is akoestisch gelijkwaardig. 
Tijdens trainingen zijn 20 karts gedurende 6 uur op de baan met een bronsterkte van 
110 dB(A). De bronsterkte van 110 dB(A) wordt bereikt na toe passing van een verplicht 
gestelde uitlaatgeluiddemper. 

Radiografische auto's 
10 mini-stockcars zijn gelijktijdig op de baan gedurende 3 uur in de dag met een 
bronsterkte van 106 dB(A). Tijdens wedstrijden zijn geen 10 maar 6 auto's in de baan, 
de effectieve rijtijd is dan 50%. Om deze redenen is de geluidimmissie vanwege 
wedstrijden geringer dan tijdens normale (trainings-)omstandigheden. 

Productieauto's en ambulancetraining 
Maximaal zijn 6 auto's in de baan gedurende 6 uur, de gehanteerde bronsterkte is 120 
dB(A) per auto. Dit is exclusief een geluidreducerende voorziening . 

2.3 Tonale toeslag 

Aile bovengenoemde activiteiten vinden plaats in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 
uur. In het kader van vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer vallen aile 
genoemde activiteiten onder de aangevraagde situatie, de zogenaamde representatieve 
bedrijfssituatie. Onder andere op grond van de uitspraak van de Raad van State nr. 
200509908/1 d.d. 4 oktober 2006 (MeG Boxmeer) kunnen wedstrijden niet gezien 
worden als incidentele bedrijfssituaties maar moeten wedstrijden beschouwd worden als 
representatieve bedrijfssituaties. Van tonaal geluid is op enige afstand van de baan 
tijdens het rijden van karts en crossmotoren, beide inclusief geluiddempers, geen sprake 
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meer, zie ook rapport RA 857-1 d.d. 12 december 2006 (pag. 30-33) 'Onderzoek met 
betrekking tot de geluidimmissie van motorcrossrnotoren en motorcrossterreinen' van 
Peutz in opdracht van KNMV te Arnhem. De bepalende (grootste) geluidcontour 
vanwege een wedstrijddag 'autorace/ stockcars' bevat wei een tonale component. 

In overleg met de proYlncie is besloten om de zonegrens te berekenen exclusief een 
tonale toeslag. Uiteraard wordt bij de vergunnlngverlening Wm de tonale toe51ag wei in 
rekening gebracht. 
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D.d. 16 maart 2007 zijn door Royal Haskoning geluidmetingen verricht aan verschillende 
typen raceauto's op het terrein van circuit De Peel. De geluidmetingen zijn uitgevoerd 
aan diverse raceauto's en een kart. De geluidmetingen zijn uitgevoerd aan een: 

• Stockcar V6; 
• Stockcar formule 1 V8; 
• Stockcar formule 2; 
• Hotrod; 
• Quad YFZ 450; 
• Kart 125cc. 

Aile raceauto's beschikten over een uitlaatdemper. De kart was uitgevoerd met een 
'dubbele' uitlaatdemper. De Hotrod beschikte verder over een geluidabsorberend 
uitgevoerd motorcompartiment. 

De systematiek van de geluidmetingen is onderstaand opgenomen. 

Aile voertuigen zijn aan 4 zijden gemeten op een afstand van 5 m (hoogte microfoon 1,5 
m). Deze geluidmetingen betroffen stilstaande voertuigen waarbij de motor draaide met 
een toerental van 5000 tot 5500 toeren per minuut. Dit toerental is gangbaar tijdens 
wedstrijden. 

Tevens zijn per voertuig een aantal passages gemeten op tenminste 7,5 m afstand. De 
afstand tussen het rijdend voertuig en de vaste microfoonpositie op een hoogte van 2 m 
was op het wegdek gemarkeerd. In de praktijk vonden passages ook op enigszins 
grotere afstand dan 7,5 m plaats, uiteraard is de meetafstand dan aangepast. Het 
toerental tijdens passages was eveneens 5000 tot 5500 toeren per minuut. Ter bepaling 
van de bronsterkten is per passage het equivalente geluidniveau gemeten over een 
afstand van ca. 15 m aan weerszijden van de microfoon. Hierdoor bestond gezien vanuit 
de microfoon eveneens zieht op de achterzijde (uitlaatzijde) van de voertuigen. 

3.2 Methoden 

De gehanteerde meet- en rekenmethoden luiden als voigt: 

• Methode 11-2, Geconcentreerde bronnen, ter bepaling van bronsterkten van 
puntbronnen; 

• Methode 11-8, Berekening overdracht, ter bepaling van de geluidsniveaus in de 
omgeving. 

Deze methoden zijn vastgelegd in de Handleiding Meten en rekenen industrielawaai 
(HMRI) van 1999. 
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3.3 Apparatuur 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur: 
• real time frequency analyzer, type B&K 2260 met microfoon en voorversterker; 
• sound level calibrator, type B&K 4230. 

De gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd, gekalibreerd en 
gecertificeerd door een door de Nederlandse Calibratie Organisatie erkende organisatie. 

Voor de aanvang van de metingen en na de metingen werd het gehele meetsysteem 
gekalibreerd voor de geluiddruk. 

Tijdens de metingen was de meetmicrofoon steeds voorzien van een windbol. De 
windsnelheid was niet van invloed op de uitgevoerde metingen. 

3.4 Geluidmetingen 

Op basis van de gemeten equivalente geluidniveaus zijn de diverse bronsterkten 
(bronvermogenniveaus ref 10-12 W) berekend en in de onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel 1: Bronsterkte (LWR) in dB(A) op basis van geluidmetingen 

Voertulg Bronsterkte LWR In dB(A) 

O.b.v Gemiddeld O.b.v. passage 

meting over 4 zijden 

Links Rechts Voor Achter Rijdend 

StockcarV6 115 106 106 106 110 117 
Stockcar F1 VB 113 115 116 113 114 117 
Stockcar F2 10B 112 114 107 111 116 
Hotrod 111 114 113 120 116 115 

Quad 450cc 110 110 112 106 110 112 

Kart 125cc 105 110 102 110 10B 110 

Rijdende voertuigen leveren doorgaans hogere bronsterkten op dan stilstaande 
voertuigen uitgaande van gelijke toerentallen. 

We hanteren in de rekenmodellen de bronsterkten voor de verschillende categorieen 
zoals ze in de bovenstaande tabel vetgedrukt zijn opgenomen. 

De in de tabel vermelde bronsterkten behoren aile bij voertuigen die voorzien zijn van 
ten minste een uitlaatdemper. De bronsterkten van stockcars en hotrods zijn dan lager 
dan de waarden die hiervoor destijds in akoestische onderzoeken gebruikt werden. 
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4 BEREKENINGEN 

4.1 Inleiding 

De geluidimmissie in de omgeving van het circuit is berekend met behulp van het 
computerprogramma Geonoise VS.31. De werkwijze van de programmatuur is conform 
methode 11.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) van 1999. 
De gebruikte invoergegevens staan vermeld in bijlage 1 van dit geluidrapport. 

De verschillen in geluidimmissie lopen per raceactiviteit sterk uiteen. Voor het MER is 
nagegaan bij welke activiteit de geluidimmissie het sterkst is. Deze situatie is vervolgens 
maatgevend voor de uitgevoerde berekeningen inzake de in beschouwing genomen 
geluidvarianten. Dit betekent dat met de rekenresultaten de slechtst denkbare situatie 
voor het milieu wordt weergegeven. De vaststelling van de maatgevende geluidemissie 
is verder toegelicht in 4.2. 

In totaal zijn zes geluidvarianten beschreven en doorgerekend (zie 4.3). Hierbij is 
onderzocht welke vorm van geluidafscherming het meest effectief is. Het betreft 
varianten gebaseerd op de volgende keuzes: 

• Gebruikte materialen: geluidwal of scherm; 
• Bijplaatsing van extra schermen. 
• Verschillen in de hoogte van de geluidafscherming. 

De rekenresultaten zijn op kaarten weergegeven (zie bijlage 2) en in 4.4 beschreven. In 
4.5 zijn de resultaten geevalueerd en is aangegeven hoe hier in het MER mee is 
omgegaan. 

4.2 Maatgevende bronemissie 

Gelet op de gemeten bronsterktes en de duur waarop de omgeving hieraan wordt 
blootgesteld hebben de volgende sportactiviteiten de meeste invloed op de omgeving: 

• Motorcross tijdens wedstrijddagen met 40 motoren gedurende zes uur; 
• Autoraces tijdens wedstrijddagen met 25 voertuigen gedurende vijf uur 

De overige activiteiten (trainingen, andere voertuigen) hebben ten opzichte van deze 
wedstrijdvormen een relatief beperkte invloed omdat of minder voertuigen aanwezig zijn 
of omdat de bronsterkte beduidend lager is. 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante invoergegevens per wedstrijddag 
samengevat (zie tabel 4.1 ). 

label 4.1. Invoergegevens per wedstrijddag voor autoraces of motorcross 

WedstrlJd Duur Bronsterkte Aantal voertuigen Ligging circuit 

Autoraces 2 x 2,5 uur 120 en 117 25 Combinatie van groot en klein circuit 

Motorcross 6 uur 118 40 Klein circuit 

Een motorcrosswedstrijd speelt zich op het crosscircuit af: een zandbaan die het 
noordelijk deel van het binnenterrein in beslag neemt. Voor de racewedstrijden van 
auto's wordt een enkele maal per jaar gebruik gemaakt van een combinatie aan 
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baanmogelijkheden: de grote ovale baan samen met het stockcarcircuit. V~~r de 
berekening is uitgegaan van een gebruiksduur van 2,5 uur per baan. 

De bronemissies zijn gebaseerd op een beperkt aantal metingen bij snelheden die 
oplopen tot honderd kilometer per uur. Daarom is voor het gebruik van de grote oval 
waarbij de snelheid kan oplopen tot ongeveer 150 km/uur uitgegaan van een 
bronsterkte van 120 dB(A). 

Gelet op de inrichting van het circuit is uitgegaan van het voornemen. Dit wil zeggen dat 
de racebanen aan drie zijden zijn omgeven door een geluidwal van tien meter hoog en 
aan de vierde zijde worden afgeschermd door een tribune van twaalf meter hoog. 
Tussen tribune en geluidwalliggen openingen waarlangs de banen bereikbaar zijn. 

De berekende geluidimmissie van de hiervoor genoemde wedstrijdvormen zijn op kaart 
1 en 2 weergegeven. Hieruit blijkt dat omgeving het sterkst te maken heeft met het 
geluid van autoraces op het gecombineerde circuit. Het ruimtebeslag van 50 dB(A) 
contour is in deze situatie het grootste, ongeveer 3 maal groter de vergelijkbare contour 
in geval van een motorcrosswedstrijd. 

Conelusie 
Ais maatgevende bronemissie is in het MER een wedstrijddag voor autoraces 
aangehouden waarbij de wagens gedurende vijf uur zowel gebruik maken van de grote 
oval als van het kleinere stockcarcircuit. 

4.3 Geluidvarianten 

De verandering in geluidbelasting is voor meerdere varianten uitgewerkt waarbij 
verschillende uitgangspunten voor de geluidafscherming zijn gehanteerd. De volgende 
varianten zijn in beschouwing genomen: 

Geluidvariant 1 (Va1) 
In deze variant is uitgegaan van een tien meter hoge geluidwal die niet gesloten is, dat 
wil zeggen tussen de tribune en de geluidwal aan de westzijde van het circuit liggen 
openingen. Deze inrichting is conform de voorstellen van het voornemen. De berekende 
geluidimmissie is weergegeven op kaart 5 (zie bijlage 2). 

Geluidvariant 2 (Va2) 
In plaats van een wal is in deze variant is in plaats van een wal rekening gehouden met 
een scherm van 10 meter, niet gesloten (zie kaart 6). 

Geluidvariante 3 (Va3) 
In deze variant is uitgegaan van een tien meter hoge geluidwal, maar dan gesloten. In 
de openingen tussen de wal en de tribune zijn verrijdbare geluidschermen van vijf meter 
hoog geplaatst. De berekende geluidimmissie is weergegeven op kaart 7. 

Geluidvariant 4 (Va4) 
In deze variant is uitgegaan van een tien meter hoge geluidwal op dezelfde wijze 
gesloten als in variant 3. Tevens zijn aan twee zijden van het stockcarcircuit extra 
schermen van vijf meter hoog geplaatst. De berekende geluidimmissie is weergegeven 
op kaart 8. 
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In afwijking van de vorige varianten is in dit geval uitgegaan van een verhoogde 
geluidwal(scherm) tot 15 meter. Deze geluidafscherming heeft een aarden voet van 8,5 
meter hoog waarop een vertikaal scherm van 6,5 meter wordt geplaatst. Verder zijn de 
condities vergelijkbaar met variant 3. In de openingen tussen de wal en de tribune zijn 
verrijdbare schermen van vijf meter geplaatst. De berekende geluidimmissie is 
weergegeven op kaart 9 

Geluidvariant 6 (Va6) 
In deze laatste geluidvariant is de inrichting van de geluidwal(scherm) verder 
geoptimaliseerd op basis van de rekenresultaten van vorige varianten. In deze variant 
wordt uitgegaan van gekanteld scherm op een geluidwal van 8,5 meter hoog. De totale 
hoogte is 12,6 m. Dit scherm sluit aan beide kanten aan op de hoofdtribune en komt qua 
vorm overeen met het afdak van de hoofdtribune. Het overhellende scherm eindigt in 
het horizontale vlak op 4 m afstand van de grote oval. De binnenkant van het scherm is 
bekleed met geluidabsorberend materiaal. De berekende geluidimmissie is 
weergegeven op kaart 10 (zie bijlage 2). 

Samengevat 
In de eerste vier varianten wordt uitgegaan van een geluidwal (-scherm) van tien meter 
hoog. Hiermee wordt onder meer duidelijk hoe groot het verschil in geluidimmissie is bij 
gebruikmaking van verschillende materialen: aarden wal en een scherm (variant 1 en 2). 
Met de varianten 3 en 4 wordt vastgesteld hoe groot de bijdrage is van verrijdbare 
schermen en het plaatsen van extra schermen rond het stockcarcircuit. Met variant 5 
tensloUe wordt nagegaan wat het effect is als de geluidafscherming substantieel wordt 
verhoogd tot 15 meter. En met de laatste variant is de geluidafscherming verder 
geoptimaliseerd door het scherm te kantelen en in hoogte aan te laten sluiten op de 
tribune. 

4.4 Rekenresultaten 

Zoals hiervoor vermeld zijn de rekenresultaten op kaart weergegeven (zie bijlage 2). Het 
betreft twee immissiecontouren waarbij al dan niet rekening is gehouden met een tonale 
toeslag van 5 d8(A). In onderstaande tabel is het ruimtebeslag van deze contouren 
weergegeven en is tevens aangegeven of er woningen binnen de respectievelijke 
contouren vallen . 

Tabel 7.2. Effecten geluidimmissie 

Beoordellngsaspect Voorkeursgrenswaarde Va1 Va2 Va3 Va4 VaS Va6 

Geluidsbelasl > met toeslag 536 536 526 526 360 253 

op~ervlak (ha) > zonder toesl~g_ 200 200 194 195 99 60 

Aanlal geluidsbelaste > met toes lag 10 10 10 10 5 3 

woningen > zonder loeslag 3 3 3 3 2 2 

In rekenposities bij woningen zijn de te verwachten maximale geluidsniveaus (LAmax) in 
d8(A) berekend. Op basis van de verrichte geluidmetingen en ervaringsgegevens 
verkregen bij onderzoeken naar circuits elders blijkt dat tijdens autoraces (stockcars, 
speedway, e.d.) de maximale geluidniveaus (4 tot) 5 d8(A) hoger zijn dan de 
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equivalente geluidniveaus. Bij de twee dichtbij gelegen woningen leidt dit tot maximale 
geluidniveaus van ca. 60 dB(A), bij de overige woningen zoals aan de overzijde van de 
N277 zullen maximale geluidniveaus van ten hoogste 55 dB(A) optreden. 

4.5 Evaluatie effecten geluidemissie 

Het verschil in schermhoogte (10 meter of 15 meter) laat een aanzienlijke reductie in de 
geluidbelasting van de omgeving zien. In variant 5 (Va5) neemt in vergelijking met de 
eerste vier varianten (Va1 tim Va4) de geluidbelaste oppervlakte (>50 dB(A) zonder 
toeslag) met ruim honderd hectare af. Oat wil zeggen 50% minder in vergelijking met 
geluidbelast oppervlak bij een schermhoogte van 10 meter. 

Het verschil in schermhoogte en vorm is ook goed zichtbaar in de contourenplaatjes die 
berekend zijn voor de varianten met een geluidwal van 10 meter (Va1 tim Va4). De 
tribune aan de oostzijde is 12 meter hoog. Hierdoor va It de hinder aan de oostzijde 
sterker terug dan aan de andere zijden (zie kaart 5 tim 8). 

Uit de vergelijking van Va1 en Va2 wordt duidelijk dat het onderscheid in toegepaste 
materialen (wal of scherm) minimaal is (zie kaart 5 en 6). De effecten zijn vergelijkbaar 
groot. 

Het plaatsen van verrijdbare schermen (vijf meter hoog) waarmee de geluidwal rand de 
arena geheel sluitend wordt gemaakt en de extra schermen rond het autospeedway 
circuit laten slechts in negatieve zin verschillen zien. Het geluidbelaste oppervlak neemt 
hierdoor licht toe. Deze toename wordt veroorzaakt door de reflectie van het geluid op 
de aanwezige schermen. 

Verreweg de beste resultaten biedt de inrichting volgens geluidvariant 6, waarin is 
uitgegaan van een gekanteld scherm met een maximale hoogte 12,6 meter. Dit hangt 
vooral samen met gesloten constructie, de toepassing van geluidabsorberend materiaal 
aan de binnenkant van het scherm en de gekantelde ligging. In vergelijking met variant 5 
neemt de geluidbelaste oppervlakte (>50 dB(A) zonder toeslag) nog verder af, namelijk 
met ruim honderd hectare. Oat wil zeggen 50% minder in vergelijking met geluidbelast 
oppervlak bij een schermhoogte van 10 meter. Bij geen enkele woning wordt de waarde 
van 50 dB(A) exclusief toeslag overschreden. 
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5 GELUIDREDUCERENDE VOORZIENINGEN 

5.1 Geluidreducerende maatregelenl BBT 

Maatregelen aan de geluidbronnen betreffen het toepassen van geluiddempers op de 
uitlaatsystemen van crossmotoren, karts en stockcars. Het betreft hier niet slechts een 
theoretische reductie, voor aile genoemde categorieen zijn passende geluiddempers 
verkrijgbaar met een effect op de totale geluidemissie van de voertuigen van globaal 2 
tot 7 dB. Verder is een organisatorische maatregel voorzien, bestaande uit het uitsluiten 
van activiteiten in de avondperiode. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen: 
• Met het tonale karakter van het geluid is tijdens het rijden van stockcars rekening 

gehouden. Het rekenmodel bevat de werkelijke bronsterkten, de tonale straffactor 
wordt in een later stadium na berekening van de geluidniveaus toegepast. De op 
kaart gepresenteerde 45 en 50 dB(A) contouren exclusief toeslag zijn identiek aan 
de contouren 50 inclusief en 50 dB(A) exclusief toeslag. 

• Voor de berekening van de 42 en 47 dB(A) contour ten behoeve van de beschrijving 
van de effecten op natuur is geen rekening gehouden met de tonale toeslag. 

• De voertuigen waaraan geluidmetingen plaatsvonden zijn stiller dan op dit moment 
gangbaar is. Volgens de initiatiefnemer zullen aile voertuigen die van het nieuwe 
circuit gebruik maken, aan deze verplichting moeten voldoen . De gemeten waarden 
zijn daarmee representatief. 

• In de berekeningen is verder rekening gehouden met het feit dat verschillende 
klassen gelijktijdig kunnen rijden. Karts en motorcross kunnen gelijktijdig optreden. 
Tijdens autospeedway is er verder geen sprake van overige race- of 
crossactiviteiten. 

• Cumulatie is vooralsnog niet beschouwd, in de omgeving van het circuit bevinden 
zich geen bedrijven of infrastructuur met een significante en continue 
geluidimmissie. 

• Productieauto's (bijvoorbeeld porsches) kunnen zonder een grote uitlaatdemper, 
zoals aangetroffen ten tijde van de geluidmetingen, een bronsterkte bezitten van 
120 dB(A). Door het beperkte aantal van maximaal 6 gelijktijdig rijdende 
productieauto's zal de bijbehorende geluidimmissie lager zijn dan tijdens wedstrijden 
met circa 25 stockcars. 
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OVERZICHT KAARTEN EN 
UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN 

WOON EN LEEFMILlEU: Voorkellrsgrenswaarde (50 dB(A) met en zonder tonale 
toeslag 
Nr Titel 
Kaart 1 Voornemen: geluidimmissie autoracewedstrijd 

Kaart 2 Voornemen: geluidimmissie motorcrosswedstrijd 

Kaart 3 Nulaltamatief (NA) 

Kaart 4 Nulalternatief, historisch (NAhis) 

Kaart 5 Geluidvariant 1 (Val) 

Kaart 6 Geluidvariant 2 (Va2) 

Kaart 7 Geluidvariant 3 (Va3) 

Kaart 8 Geluidvariant 4 (Va4) 

Kaart 9 Geluidvariant 5 (Va5) 

Kaart 10 Geluidvariant 6 (Va6) 

NATUUR: 42 en 47 dB(A) 
Kaart 11 Nulaltamatief (NA) gelet op natuur 
Kaart 12 Nulallernatief historisch gezien (NAhis) gelet op 

natuur 
Kaart 13 Geluidvariant 1 (Va1) gelet op natuur 
Kaart 14 Geluidvariant 6 (Va6) gelet op natuur 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

Type activiteit 
autoracewedstrijd 

motorcrosswedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

autoracewedstrijd 

zie kaart 3 
zie kaart4 

zie kaart 5 
zie kaart 10 

000 
_0.0.--

000 

ROYAL HASKONING 

Geluidwerende voorziening 
geluidwal 10 meter, niet gesloten 

geluidwal10 meter, niet gesloten 

geluidwal4 meter, niet gesloten 

geluidwal 4 meter, niet gesloten 

geluidwal10 meter, niet gesloten 

geluidscherm 10 meter, niet gesloten 

geluidwal10 meter, geheel gesloten 

geluidwall0 meter, geheel gesloten, extra scherme 

geluidwal(scherm) 15 meter, geheel gesloten 

geluidwal(scherm) 12,6 meter, overhellend, geheel 
gesloten 

9S2272.01/R0001/Nijm 

31 mei 2007 

Huidig 

circuit 

5 uur 117 
dB(A) 

5 uur 124 
dB(A) 

Circuit 
Nieuw circuit Nieuw circuit 

Grote Oval Kleine oval 
2,5 uur 120 2,5 uur 117 

dB(A) dS(A) 
6 uur 118 

dB{A) 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A) dB(A) 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A) dB(A) 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A) dB(A) 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A} dB(A} 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A} dB(A} 

2,5 uur 120 2,5 uur 117 
dB(A) dB(A) 



lnvoergegevens rekenmodel 

Model :Hoogte geluld8cher~ 12.6 ~ - racesuto ' s gro1Oel1201 
Groep :grotet kleine-ovs l 
Lljs t van Puntbronnen. voor r .. ken .... U.ode Industrlelawul 

Omschrtjving 

'" autospeedw~Y!8 tockcar 

02' autospeedway!stockcar 

'" autospeed~~y/stockc~r 

'" ~utospe .. dw~y/stockcar 

'" aUloapeed~ay/stockcar 

'" au t ospeedway/a t ockcar 

'" autospoedw~y/stockcar 

02. autospeedway!s t ockca[ 
0'-9 autospeecway/stoekcar 

'" autospeed~ay/stoekca . 

'" raeeauto (grote oval) 

'" rac .. auto (grOte oval) 

'" .aceauto ("I rote oval) 

'" .IIeelluto ("I r ote oVIII) 

'" .IIeeauto Igrote oVIII) 

'" .IIcea ... to Igrote oval) 

'" ra<,e."~o Igroee ovel) 

'" .II<,e;,uto Igrote ovall 

'" raeea ... to Igrote o va ll 

'" r ace .... to (grote oval) 

'n rllcea"to Igrote oval I 

'" raeeauto Igrote ovall 

Geonoise V5 . 31 

Heine oval (1 171 

Pb(u) (D) Pb(ll) (A) Pb( u) (N) 

6.191 189009.11 
6.197 tn012.17 
6. 197 188984.09 
6.197 188943 . 30 
6.191 168935 .16 

6.197 198929.87 
6.191 188928.79 
6.197 188950.56 
6.\97 188989.68 
6.19'/ 189004 . 18 

5 . 202 199057.18 
5 . 202 199031 . 49 
5.202 188956.08 
5 . 202 IU919.07 
5.20" 188910.23 

5 . 202 188900.71 
5 . 202 188911. 76 
5.202 188941.81 
5.202 188998.03 
5.202 18903 4.98 

5 . 20" 189048.37 
5.202 189065.29 

Bijlage 1 
952272 

392458.8 1 1.00 
392H8.10 1.00 
392381 .81 1.00 
39'2396 . 86 1.00 
392441 . 26 1.00 

392478.00 1.00 
392516 . 26 1.00 
392545.07 1.00 
392538.38 1.00 
39250) . 93 1.00 

392507.97 1.00 
392362.80 1.00 
392360 . 96 1.00 
392424.78 1.00 
392504 . n 1. 00 

3925&1.65 1.00 
392652.89 1.00 
3926B I .04 1.00 
J92680.52 1. 00 
392650.24 l.00 

392584. 64 I. 00 
392428.60 1. 00 

6-6-2001 15:20:36 



Invoergegevens rekenmodel Bijlage 1 
9$2272 

Model,Hoogte geluid,~her. 12 . 6 m + r,c •• uto's grote!120) kleioe ov.llll1 ) 
Gf04lp ' grote ' k I.in.·ov. I 
L1j.t .. " P"ntbrcnnon, --, rek ..... thodo I nd,,'triel ... ul " 
" Hulv.ld Bront~ Fb(\) (D) FbI'I (AI Fb(\) (NI L"r 31 L" r U Lv. 12~ L"r 250 L"r 500 Lvr Ik Lvr 2k ... _._--.. _ ... _._-_ .. _._._----_ .. _-_.+. __ .. _----+-_ ._--+-----------------_._._._._----_ ... _-_._ .. _-_ .. _-----------_.+ ... -
'" 0.00 Nor ..... 1 ~1 . 542 2!>.00 83.60 105.00 106.80 10'.30 110.80 110. 40 

'" 0.00 No ...... 1 51.642 2~ . 00 83 . 60 10S.00 106 .80 10'.30 lIO.BO 110.40 
on 0.00 NO .... 81 5l. 642 25.00 13 . 60 105.00 1\16.80 109.30 llO.BO 110.40 ." 0.00 Normaa1 51 .U2 25.00 83 . 60 105.00 106.110 10'.30 11 0 .80 110 .4 0 

"" 0.00 NorM. 1 51.642 25 . 00 83 . 60 105.00 106.80 109.10 110.80 110.40 

." 0.00 Nonual 51.642 2~ . 00 13.60 105.00 106.80 109.30 110.80 110.40 ." 0.00 Nor ... at 51.642 25.00 13.60 105.00 106.80 109.30 110.80 110.40 

"" 0.00 Nor ..... l 51.642 25.00 U.60 105.00 106.80 109.30 110.80 110. 40 

"" 0.00 Nor .... 1 51. 641 25.00 13.60 105.00 106.80 109.30 110.80 11 0.40 

"'" 0.00 Nor .... l 51.642 25.00 13.60 105.00 106.80 109.30 110.80 110.40 

." 0.00 No . .... '1 41.351 21 .50 100.00 1\6. 60 11 2.20 III. '0 110 . 00 \ 05.10 

"" 0.00 Nor ..... 1 tl.1SI 21.50 100.00 1\6 .60 112.20 111. 90 110 .00 105.10 

"" 0 . 00 NorrGfl.1 43.351 27.50 100.00 116.60 112.20 Ill. 90 110.00 105.10 ." 0 . 00 No[",aai 43.351 21.50 100.00 116.60 112 .20 Ill. 90 110.00 105.10 

"" 0 . 00 No r .... al 43.351 27.50 100.00 116 .60 lt2.20 Ill. 90 ltO.OO 105.10 

." 0.00 No ..... 1 n.35\ 21 . 50 100.00 116.60 112.20 111.90 110.00 105.10 

"" 0.00 NOrMal 43.351 21.50 100.00 116.60 112.20 111. 90 110.00 105.1C1 

"" 0.00 Nor ... al n.35\ 21.50 100.00 116.60 1I2.2C1 111. 90 110.00 105.10 

"" O.ClO 110 ...... 1 43.3!>l 21.50 100.00 1\6.60 112.20 Ill. 90 110.00 105.10 ... O.ClO Nor ... a l n.351 21.50 100.00 116 . 60 112 . 20 111.90 IlO. GO 105.7C1 ... 0.00 Nonu.l 43.35 1 27 . 50 100.00 116 . 60 112.20 111 .90 110.00 10S.1C1 ." 0.00 NOno.!oai 43.351 27.50 lC10.0Cl 116 .6C1 112.20 111. 90 1I0.CICI 105 . 70 

Geonoise V5 . )1 6-6-2007 15 , 20 : ) 6 



Invoergegevens rekenmodel 

ModeI:Koog~e geluld.eh.r~ 12.6 • - r~ce.uto'l gro~e11201 
G(oep:grote'klelne-ovel 
LJjlt ven PUntbronnen. vOOt tekena.thode fndu.trlelawa~l 

lMr 4k Lwr 81t Lwr Tot~~l Groep 

'" I08.CICI 102.20 IU.1& stockcau 
,>2 IOe.ClO 102.20 116.15 Ilocltcau 
on 108.00 102.20 116.16 ItOCkCIIU 

'" 108.00 102.20 116.16 Itockc~n 

'" 108.00 102.20 116.16 stoekcan 

'" lC18.00 102.20 116.76 Itockcars 

'" 108.ClO 102.20 116 . 15 stockcars 

'" 108.ClO 102.2C1 116.16 sleckoau 

'" 108.00 102.20 116.76 stockcars 

'" lCl8.00 102.20 116.16 stockcans 

on 98.20 93.ClO U9 . 10 raceauto 
on 98.20 93.00 119.70 raceauto 

'" 98.20 93.00 119 . 70 ra""auto ,,. 98.20 93.00 \19.10 r"",,"ulo 

'" 98.20 93.00 119.70 raeeaUlO 

'" 98.20 93.00 119.1(1 rac,,"ulo 

'" 98.20 93.00 119. 7 0 raceaulo 
on 98.20 93.00 119.70 ra"eaUtO 

'" 98.20 93.00 119.70 raeeautO 
,<0 98 . 20 93.ClO 119.10 raceauto 

'"' 98.20 93.ClO IIt.ICl raceauto 

'"' 98.20 93.00 119.10 rateiOuto 

Geonoise VS . 31 

It)eJl\o ovallll11 

( .. rote OVIII 
Igrote ovall 
(lirOte ov"l) 
I!rrote o val I 
("tote OVIII) 

('I,ote oval) 
(grota oval I 
(groto ovd) 
,,,rote oval) 
(grou ova ll 

(grot. ovall 
("rote o val I 

1D groep 

, , , , , 
, , , , , 
• • • • 
• • • • • 
• • 

Bijlage 1 
952272 

Itc!~ fO 

1864 
1880 
1881 
1882 
1883 

1884 
1885 
1886 
1881 
1888 

186~ 
1869 
1870 
1811 
1812 

1813 
1874 
1875 
1116 
1811 

1118 
1879 

6-6- 2007 15 : 20 : )6 
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Kaart 2 
Voomemen: geluidimrnissie motorcrosswedstrijd 

Indus.tri.laweaJ • IL, .2001238 1ST - MEA onderzoek (Raster Mens) - Hoogte gelulctw.1 10 meier - ras1er 5 meter {O:IFrankI9RS87S\PeIlL30-:3-07\modeL9R887S\9R8S75.AO\I . Geonols. VS 31 

schaal I: 15000 
50 dB(A) geluidcontour inc! (groen) en excl (blauw) toeslag 



Kaan3 
Nulaltemalief (NA) 

Industrielaw.al . Il. 2001238.1ST· MER ondefZoak (Raster Mens) • Nuloltemsliel· 5 meter rasler [D:\FnmkISRBB75\P •• L30-3-OTlrnodBL9RB875\9ABB7S Ao\! , GeonoislI V5 31 

schaal I: 15000 
50 dB(A) geluidcontour inel (groen) en excl (blauw) toeslag 



Kaart4 
Nulaltematief. histarisch (NAhis) 

Industrie\awu,i . IL, 200123B.lST - MER o~oek (Raster Mtlns) - L.w-124dB(A) NuI.llemeU.1,. histor gezlen . 5 [D:\FTank\9Rsa75\Pe.&_30-3.(j7\modI!lC9R8a75\9R8875.AO~ , Geonoi511 V5.31 

schaal 1:17500 
50 dB(A) geluidcantaur inel (graen) en excl (bJauw) toeslag 



Kaart5 
Geluidvariant I (Val) 

187000 1BBOOO 

Indu&trielawuJ - IL, 20012SS.lST - MER Qf1d,rzo,k (Rastllf Mens) - Hoogte geluldWel 10 mater - raster 5 m8ter [D:\Frank\9A8875\PeeL30-3..Q7\model_9ABB7S\9R8875.AO\] I Geanclse V5.31 

schaal 1:15000 
50 dB(A) geluidccntour incl (groen) en excl (blauw) toeslag 



Kaart 6 
Ge1uidvariant 2 (Va2) 

Industrialawaai ·IL. 2001238.IST· MEA onderztJek (RutIN" Mllns)· HooglII ~Iuidscherm 10 maier - rast&!' 5 ",",I~ ID:l.Fr:;mk\9A887S\~L30-3-o7\mod.LiR8875\9R8875.AO\l. GltOooisa V5 ,31 

schaal 1: 15000 
50 dB(A) geluidcontour incl (groen) en excl (blauw) toeslag 



Kaart7 
Geluidvariant 3 (Va3) 

Industrielaw .. , ·IL, 2001238JST· MEA cmder:zoek (Raster ~nc)· Hoogte geluidwal10 mlltar (gahlllel gftlalan) · (D:\F,ank\9R8B75\PeaL3D-3-07lrnodel_9ABB7S\SIRS875.AO\j ,Geanols. VS 31 

scbaall:15000 
50 dB(A) ge\u.idconlour incl (groen) en excl (bl.uw) toeslag 







Kaartl O 
Geluidvariant 6 (Va6) 

Industrial.wa.1 • IL, 2oo1238. IST - MER oncMn:oak (Rasler Mens) - Hoagie geluldwel 12.6 m - stockcars grole(120 rO:\Frllnk'l9RB87S\PeeL30-3-01'vnodeL9A887S\9A8B75 AO\) , Geonol •• VS.31 

schaal I : 15000 
SO dB(A) geluidcontour incl (groen) en excl (blauw) toeslag 



Kaart II 
NuJaltematief (NA) gelet ap aaNur 

IndtJlltri.lawaai · IL, 2D01238.IST - MER onct.rzoek (Flu1l1!1r Natuur) - Nul.lternatiM - 0 5 mlrir.t tB!lter ID;\FrankI9R8875\Pellum.3-Q7\modeL9R887S\9R8875 AO\), GeonoislI VS.31 

schaal I : 15000 
47 dB(A) eo 42 dB(A) geluidcaotour 



Kaart 12 
Nulaltematiefhistorisch gezien (NAbis) gelet op natuur 

!ndus1r1.lllw .. i ·IL, 2001238,JST· MER OI'ICI..-zoek (Raster N~LlUr) ' Lw-124dB(ALNuI.lte,,,.tillf histor ;ezlen · O. ID:\Frank\9R887S\P •• UW-3-Q7\model_9RB87S\9Aa87S.ADIJ , GlKlnoise V531 

schaal 1:17500 
47 dB(A) en 42 dB(A) contour 



Kaart 13 
Geluidvariant I (Val) gelel op natuur 

InctuctrielaWilai • IL, 2001238.IST· MEA ooder:za.k (Raster Natuur) • Hoogi. geluldwell 0 meter· raster C 5 meter IO:\Ffllnk\9R8S7S\P •• L3Q-3-07\modeUIAS87S\9A8875 AD\j , Geonoise V5.31 

schaal 1:15000 
47 dB(A) en 42 dB(A) geluidoontour 



kaart 14 - Geluidvariant 6, Va6 
raceauto (gr-<Jval) + stoekears (kl-oval), schaal 1:15000 

Induslri.lawaal • IL, 2001238.1ST - MER onde!zoek (Ruter Natuur) - HoogllII geluldwall2.6 m -~ca ... grote(l20 10:\Fnank\9RIl87S\P .. ,,-30-3-o7\mod"_9RB87S'.9R887S.AO\j , G.onolse VS.31 

Scherm 12.6 meter gcheel gesloteo 
47 dB(A) eo 42 dB(A) contour 



DOD 
_D.D~ 

DOD 
ROYAL HAIKONING 

Bijlage 9: Inspraak en advies PCGP 

Ontwerp Bestemmingsplan Circuit de Peel 

Delinitiel rapport 

-Ix - 9S2272.AO/ROOS/90 1268/Nijm 

2 juli 2007 



Nummer Soort Organlsatie Naam /l4res Postcode Namens Onderwerp Van loepasslng Samenvatting reaclle Antwoord gemeente op 
plaals op onderdeel Inspraakreaclie 

VOBP 

la Adviesbureau Arva6s Advies lng, J,M,M.E nelen WiIflelmTnasingel25 6041 Familie Van Dijck, Peelweg 39, Bouwblok Plankaart begrenzing van het bouwb!ok zoals Bouwblok wordt in overleg tussen gemeente en 
CHRoennond 6813 AD IJsselsleijn voo'llesleld in hel VOBP komi niel eigenaar aangepast. 

IJvereen met de begrenzing zoals deze 
wordt voorgesteld in de herzienlng van 
het BP Builengebied, Verzoek om 
aanslui~ng bij herziening BP 
BUitengebied. 

Ib Adviesbureau Arvalis AcMes lng, J.M,M,E, Tielen Wilhelminasingel25 6041 CH Familie Van ilIjck, Peelweg 39, WI"¢ging van Plank.art Dubbeling met BP Buitengebied, De bestemming WOldt gehandhaafd in verband 
Roennond 5813 AD IJsselsteijn plangebied wrzoek om gedeelle van VOBP CdP met de aanwijzing van een deel van het gebled als 

met besteITlTling agrarische dooleinden parkeerterrein 'IOOr evenementen, de Wllziging van 
.~ pIaogebied Ie laten vervallen de beuwbiokken en he! aanpassen van de 

rnogeIijkheid tot uilDelenen van een intensieve 
.... ehoud"'~. 

Ie AcMesooreau Arvals AcMes Ing. J,M.M.E, T.,1er1 [Wi1helminasingel25 6041 CH Farnlie Van Dijck. PeeIWeg 39, Natuur Voo"C/lIiften verzoek tot schrappeo naluurwaarde MI~"""':jeSdnptOll)lloI llei 
Roermond 5813 AD Usselsleljn 1eefgebied weidevogels' lartikel5, lid " akkerbouwgebied betreft en geen leefgebied is 

sub e) voor weidevogels, 

ld Adviesbureau Arvalis Advies Ing. J.M.M,E nelen Wilhelminasingel25 6041 CH Familie Van Dijck, PeelWeg 39, Bouwblok Plankaart, verzoek te VOllrzjen in een agrarisch 8ouwblok wortH in overleg tussen gemeente en 
Roermond 5813AD IJsselsleijn toefiehting, bouwblok dat gekoppeld is aan de elgenaar aangepast 

voo"chnften 17) Peelweg 39, verzoek aansluiting te 
~oeken bij Iopende herziening van het 
Vigerende bestemminsplan buitengebied 

2 Overheid- Waterschap Peel mr.W.J.M,Evers Postbus 3390 5902 RJ Watersct1ap Peel en Maasvallei Water Walerparagraaf verzoek om meer inzicht te bieden in de Zie de waterparagraaf in bj~age water, deze is 
waterschap en Maasvallei ~.H.A. van Venlo bestemmingsplan lnhoud van de infiltratievoorziening en toegezonden aan het waterschap in het kader van 

Alderwegen; dit te verwerken in de waterparagraaf de watertoetsprocedure. 
behandeld door van !leI bestemmingsplan 
L Ooslerom 

3 Be<injfsleven· Kamer van .... ing. J.H.G.M van POSIbUS 1910 5900 BXVento Kamer van Kooph.ndei Linburg Bedor- Plankaart Instemming met de verpJaat5tmg van Geen reactie no<fig 
Kamer van /<oophandef dePort NOOfd. afdeling Regioslimulerin9 TCircuit de Peef' naar f1Umjen aan de 
Koophandei Lirrl>trg-Noord zuidkanl van de Bakelse Dijk 

4 OVerheid- I<ijkswal ... laat H.A.A.H.'Mnlen Postbus 25 6200 MA Rijkswal ... la.t Limbu'll Geen directe belangen mel betrekkilg Geen reactie nodig 

Minlsterie van Urrborg Maastricht tol haar beleids- en beheertaken 

Verkeeren 
Waterstaat 

5'a Belangen- Stiehling ie, J,H.Heijnen; Godsweerderstraat 2 8041 GH Stichting MBleu(ederalie l eefgomgevingf Plankaart, Verzoek tot diepgaander onderzoek over Ten behoeve van dit inlZcht IS Inmiddels een 
organisatie Milieufedera~e behandeld door Roennond Limburg, Staatsbosbeheer Regi Natuur Toelichling. de elfecten van 'Circuit de Peel'op de mmeueffectrapportage uitgevoerd. 

Umburg T,Wuls Zuid, Vereniging l'Oo",chnften 17) leefomgeving en natuur( in de venn van 
Natuurmonumenten, Werkgroep een MER en Slraleg~ch MER) 
behoud de Peel, 
~aturi5tenvereniging Vrij--uit 
Venray en diverse bewoner.:; uil 

I V.nr.~ 
5b Belangen- SlicI1ling k'. J,H.Heijnen; Gcdsweerd ... traat 2 6041 GH Stic210ng Mmeufederatie ftnanciele Kosten· P~nkaart verzoek tot gedegen kosten· De gemeenteraad heeft op basis van de 

organisatie Milieufederalie behandeld door !<oermood LJmbu'll. Slaatsbosbeheer Reg. patenanalyse batenana/yse met daam de iusten en altematievenstudie het besluit genomen het circuit 
Urnbull r.wuls Zuid, VI!f1!f1iging laslen voor de gemeenschap en op deze plek moge~k Ie wilen maken. ln dOle 

Natuulll1Ol1trnenten. Werl<gnoep ilwon"", van Ve«ay studie is aandachl besleed aan de 
behoud de Peel, maalschaPlleijke baten. 
N.turistenvere~ging Vlii-uit 
Venray en dive~e beWoners uit 
Iv" .. v 

5e 8elangerJ- Stichting Ir, J,H,Heijnen; Godsweerderstraat 2 6041 GH Stiditfng Milieufederafie Handllaving Plankaart Verzoek tot handhaving illegale situatie Oit bestemrningsplan betreft de nleuwe locatie 
organisatie Mjlieufedera~e behandeld door Roermond limburg, SIll.lsbesbeheer Regie 'Cireu. de Peel' voor CdP en niet de huidige, I 

limbu'll T,Wuts Zuld, Vereniging 
Natuurmonumenten, Werkgroep 
behoud de Peel, 
Naturistenvereniging Vri}-uit 

l~::~ en diverse bewoners uit 



5d l\elangen.. 5li<tttilg Ir. J.H~; ~1r.IaI2 1JO.:1GH SiJdlIi19 Molll111111d<!n5e Ngemeen V_IQlIIIa ... ...oere~ pe_nl!ml<!~ee1thotbeslud genomen het 
oryanisatie MilIeu,.".,..1Io behandel<lcfcor Roennan! Unlug. Slaaisllasbeheer R. c:ircun op deza plek mogelljl< Ie WIllen mal<en, 

~ T,Wuts Ztild.v~ 
I 

Na~Ien.WO!lqjroep 

behcMI do Peel. 
I'IaI>ssIen~ViIj-uil 

~=!"'dw.."_~"1 
6 Vereniglng ACC'lVeule T.SWlnkels P~13 58t3Ar I.J>dooACCtvelllo ilquwblok PIaMaM Veaoelilot'~n9~lndo Autocro's maaklgeen 0I1de!dee1 uK vande 

Yssololoyn pnIQ!dute "'~ acliviteileit die de gemOen!e op ~elocatie 
~COaJ!tcl<Pt!ll ... moge~k wlllIlaken, 
!1lOde....,.".~orncl< __ yoor 
""" r.oncIc:Imsbaan mee Ie __ in 

hetOlltWe<Jl 

7 Belallgen. S!ict11iog T.Zeg." G<ootdotp 91 5815 AN BuIyoIl fdenIlIo lllgerneen Plankaart Sj>mf<onbedentingen u;t. In he! mmeuellacil8ppon wortit ingegaan op 
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VERZONDEN t 7 AUG, 2D05 

Het bovenvermelde bestemmingsplan is behandeld middets een schriftelijke vergaderronde in 

juli/augustus 2006. 

Als resultaat van de behandeling delen wij u het volgende mee. 

1. Aigemene beleidsaspecten 

In paragraaf 1.6 wordt op onderdelen een vergelijking gemaakt tussen de diverse potentiele locaties. Er 

wordt echter geconstateerd dat deze vergelijking{en) niet in lijn zijn met datgene wat in het PCGP-advies 

gevraagd is. U wordt verzocht am op basis van het PCGP-advies de onderbouwing nogmaals op 

compleetheid na te lopen. 

Voorts is een aantal beoordelingen disc uta bel te noemen. 20 wordt bijvoorbeeld aangegeven dat aileen 

met het vervatlen van de status stiltegebied mogelijkheden zouden kunnen ontstaan voor de reaJisering 

van het circuit op de locatie Metaalweg. Uit de laatste berekeningen bleek echter dat de betreffende 

geluidcontour slechts over een randje van het stiltegebied kwam te Jiggen. Deze nuancering komt in het 

voorliggende stuk niet terug. Onder het kopje bedrijfsterreinen wordt slechts ingegaan op de negatieve 

effecten van een vestiging op een bedrijventerrein. Aspecten als poortfunctie en het "saneren" van 'een 

rommelig bestaand terrein worden in de overwegingen niet genoemd. Ook komt een argument als 

zwerfvuil zwak en gezocht over, temeer als het alternatief om dit tegen te gaan een circuit in de POG 

betreft. Met betrekking tot geluid wordt telkenmale verwezen naar de bestaande vliegbasis de Peel. 

Nergens wordt vermeld dat het hier gaat am een gedeactiveerde vliegbasis. Het beheer van het vliegve/d 

is er op gericht om onder bijzondere omstandigheden als reservebasis te activeren. Aile zonering 

benodigd voor een actieve vliegbasis gelden daarom oak va or vliegbasis De PeeL daarnaast vindt er 

beheer plaats op behoud van de aanwezige natuvrwaarden. 
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U wordt verzocht de beoordelingen van de diverse locatil~s op de verschillende aspecten op basis van de 

juiste gegevens te onderboLiwen, waarbij aile relevante informatie zal worden betrokken. 

In paragraaf 3.3.2 wordt gesproken over de Ontwerp POL herziening op hoofdlijnen EHS. Provinciale 
Staten heeft dit beleidsdocument reeds op 14 oktober 2005 vastgesteld. Daarmee dient dit beleid als 

vigerend te worden bestempeld en kan de gebruikte PES-terminologie geschrapt worden. 

2. Planologisch-juridische sltuatie 

In de toelichting op pagina 2 wordt gerefereerd aan het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld op 

17 mei 2005) waarin wordt aangegeven dat het huidige plangebied daarin aangewezen is als "Agrarisch 

gebied". Niet onbelangrijk te vermelden is dat de locatie van het circuit aan de noordzijde van de Bakelse 

Oijk in datzelfde plan "Buitengebied" de bestemming "Oagrecreatieve Ooeleinden (DR3)" heeft gekregen 

en waaraan Gedeputeerde Staten in hetzelfde besluit van 13 december 2005 de goedkeuring heeft 
onthouden en waar momenteel beroep tegen aanhangig is. Dezelfde opmerking geldt voor paragraaf 

3.4.2 . 

3. Flora en Fauna 

V~~r het bepalen van de natuurwaarden is ef geen veldt,ezoek uitgevoerd. Ook is de omgeving van het 

beoogde terrein niet op aanwezige natuurwaarden gernventariseerd. Hierdoor is het niet mogelijk om de 

effecten van de ultstraling van geluid in te schatten I te beoordelen. 

In zijn algemeenheid is het discutabel om aan de hand van een bureaustudie conclusies te trekken over 
een bestemmingsplan. Jammer is het daarbij dat in het vQorontwerpbestemmingsplan geen gebruik is 

gemaakt van de beschikbare gegevens bij Defensie, die een groot deel van de gronden, direct rakend 
aan de voorgestelde locatie, bezitten. 

Deze laten namelijk een beeld zien van een hogere natuurwaarde dan wordt verondersteld in het 

bestemmingsplan. Zonder nu te zeer in details te treden, zijn wij van mening dat rekening dient te worden 

gehouden (mltigatie, danwel compensatie) met extra waarden in het gebied als het gaat om: 

broedvogels; er dient met name voldoende aandacht te worden besteed aan het voor Limburg 

unieke ornitilologisch kerngebied voor de grutto op het vliegveldterrein -naast de in het gebied 

broedende vefdleeuwerik, geelgor5 en Wufp; 

op het terrein grenzend aan het crossterrein zijn poe len waar de heikikker en de levendbarende 

hagedis voorkomt. Deze beschermde soorten hebben een actieradius tot in het voorgestelde 

gebled. Het risico dat door de aanleg van het circuit en tijdens de activiteiten deze soorten 

gedood worden is in het kader van de FF wet ni€!t toelaatbaar. Het lijkt dus onjuist om te steffen 

dat 'er geen negatieve effecten op deze soortgroepen optreden'. De problematiek rondom 

amfibieen dient derhalve in de paragraaf "mitigerende of compenserende maatregelen" een 

plaats te krijgen. 

Tenslatte een opmerking over de verstorende effecten van het nleuwe circuit. In het plan is aangegeven 

dat er waarschijnlijk verstorende effeden zijn bij gebruik van het nieuwe circuit. Het advies in het 

bestemmingsplan luidt dat nader onderzoek nodig is. Aangezien er tevens discussies lopen over de 
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ingrijpl3ndheid van de effecten van incidentele verstoring versus continue verstoring en de 

initiatiefnemer/gemeente inmiddels de realisatie van het terrein een jaar naar achteren heeft verschoven, 

achten wij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek zeer gewenst. 

4. POG 

Het moge duidelijk zijn dat bij de realisatie van een racecircuit binnen de POG geen sprake kan zijn van 

een kwalitatieve en kwantita!ieve versterking van de ecologische structuur in Limburg zoals in de 

planb3lichting (pagina 7) word! gesteld. In feite gaat met het toestaan van het circuit in POG-gebied het 

betreffende areaal POG verloren. De POG omvat vooral landbouwgronden als buffer rond de EHS. Het 

beoogde circuit is een inbreuk in de buffer en daarmee op de natuurwaarden en natuurbeleving van de 

EHS. 

Hierml=e kan aileen worden ingestemd indien hiervoor bijzondere omstandigheden kunnen worden 

aangehaald die een afwijking van het provinciaal beleid met betrekking tot de POG rechtvaardigen. De 
plantoelichting dient in deze omstandigheden gemotiveerd inzicht te bieden en dient daarom te worden 

aangepast. Dit blijkt nog onvoldoende. De afspraak om een garantieregeling tussen provincie en 

gemeE!nte af te spreken voor herstel van de bestaande locatie naar een EHS-waardige invutling dient 
nader in het bestemmingsplan uitgewerkt te worden met daarbij vaststefling van een opleverdatum van 

de herstelde EHS. 

Op pagina 6 wordt aangegeven dat de POG status een beduidend lichtere status is dan die van de EHS. 

Het woord beduidend geeft wekt hier een verkeerde indruk van de POGo In onze ogen heeft de POG een 

lichten:! status dan de EHS. U wordt verzocht de tekst overeenkomstig aan te passen. 

Op pagina 6/7 wordt gesteld dat "Gebieden met een POG-status geen bestaande natuurgebieden 

betreffen, maar locaties waar in ontwikkeling van nieuwe natuur is voorzien". Deze bewering is onjuist. De 

EHS kan namelijk oak nieuwe natuur betreffen. Hierin onderscheiden de EHS en de POG zich niet. U 

dient cle tekst hierop aan te passen. 

Op pagina 7 van de toelichting wordt het volgende gesteld: "De toekenning van de status aan het 

voorli~lgende perceel kan aileen gebeurd zijn op basis van een voorziene bufferwerking tussen het 

vliegvHld De Peel en de EHS .. ... aanmerking" 

Dit is onjuist. De bufferwerking is er een van algemene aard, niet aileen voor het vliegveld. Dit moge 

onderrneer blijken uit het feit dat het vliegveld zeit ook als POG is aangewezen. 

5. Archeologie 

Geble<en is dat het archeologisch onderzoek niet correct is uitgevoerd en dat de conclusie dat er geen 

vervol]onderzoek noodzakelijk is, door de provincie niet onderschreven kan worden. Op basis van de 

verkregen gegevens wordt vervolgonderzoek wei noodzakelijk geacht. De provincia Ie archeologe zal 

zowel het archeologisch adviesbureau als de gemeente hierover schriftelijk op de hoogte stellen. Wellicht 

ten overvloede wordt opgemerkt dat v66r de vaststelling van het bestemmingsplan aile archeologische 

onderzoeken dienen te zijn afgerond. 
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6. Geurhinder 

Op pagina 30 van de toelichting wordt verwezen naar bijlage 1 alwaar de stankcontouren van de twee 

intensieve veehouderijen op ingetekend zouden staan. Het is van belang am van beide veehouderijen de 

geurhindercirkel in het concept voorontwerpbestemmingsplan op te nemen. Het is namelijk niet 

vanzelfsprekend dat de dichtstbijzijnd gelegen veehouderij mogelijk de beperkingen in het plangebied 

leveren. Het is denkbaar dat de geurhindercirkel van het andere veehouderijbedrijf grater is en daarmee 

een groter deel van plangebied overlapt 

Er is een contour getrokken van rand van de bouwkavel van sen van de IV-bedrijven. Binnen deze 

contour mogen geen geurgevoelige zaken worden opgericht zoals kantine, tribunes of horeca. 

Bij het bepalen van de contour is uitgegaan van de Wet Stankemissies Veehouderijen 

landbouwontwikkelings- en Verwevingsgebieden (Wse) en van categorie Ill. 

In de Wse staat het volgende: 

Categorie II: objecten voar dagrecreatie 

Categorie Ill: verspreid liggende niet -agrarische bebouwing die aan hat betreffende buitengebied een 

overwegende woon- of recreatiefunctie verlenen. 

Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel geurhinder en veehouderij blijkt dat de reikwijdte van 

het begrip geurgevoelig object en de mate van bescherming in het algemeen bepaald wordt door een 
drietal criteria: 

- verblijfsduur van de mensen op een locatie; 

- aantal mensen op een locatie, en 

- bijzonder gevoeligheid van groepen mensen voor geur. 

Het eerste punt bepaalt of een locatie een geurgevoelig object is. De kantine, tribunes en horeca zijn die 

locaties waar de verblijfsduur van mensen wat langer is dan bijvoorbeeld op of rond de baan en worden 

dan ook terecht aangewezen als geurgevoelig object. De vraag is nu of deze zaken terecht als categorie 

III zijn genoemd. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert bij het beo·:)rdelen of een object als 

dagrecreatie aangemerkt kan worden een aantal algemene criteria. Slechts objecten die regelmatig door 

een niet onaanzienlijk aantal mensen worden bezocht en waarin deze zich binnen een zekere begrenzing 

bevinden kunnen zich als objecten voor dagrecreatie worden aangemerkt. Wat regelmatig is word! niet 

verder gedefinleerd. 

Op basis hiervan zult u moeten onderbouwen dat er slechts OR een beperkt cJantal dagen een niet 

onaanzienlljk aantal mensen aanwezig zullen zijn en dat daardoor de objecten als categorie III kunnen 

worden aangewezen. Een andere mogelijkheid is dat er van een contour wordt uitgegaan die bij categorie 

II hoort, waarbij geurgevoelige zaken als kantine, tribunes of horeca buiten die contour vallen. 

7. Luchtkwaliteit 

In de toelichting wordt aangegeven dat er een berekening wordt gemaakt van het effect op de 

luchtkwa!iteit in de omgeving ten gevolge van de activiteiten op het circuit en de verkeersaantrekkende 
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werking door de activiteiten op het circuit. De resultaten van dit onderzoek worden v66r 30 juli 2006 

vervlIacht. Naar mag worden aangenomen zal oak onderzoek worden verricht naar de effecten op de 

luchtkwaliteit van de inrichting zelf. 

8, Bodemkwaliteit 

In paragraaf 7 van de toelichting van het plan wordt ingegaan op het aspect bodem. Voor de gronden die 

met dit plan de bestemmin9 Circuitterrein krijgen is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit 

blijkt dat de bodem gesehikt is voor de beoogde bestemming. 

Voor de gronden met de be'stemming Natuur (de oude locatie) dient nog bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. Oit is ook als "PM" vermeld in de toelichting . 

9. Geluidhinder 

Bij de bestudering van het plan blijkt dat de kaarten aan duidelijkheid te wensen overlaten. Op basis 

hiervan kan er op dit moment geen uitspraak gedaan worden over de juistheid van de geluidzone, U 

wordt verzocht de geluidzone duidelijker op het kaartmateriaal in beeld te brengen. 

Wei is gebleken dat de 50 dB(A) geluidzone grotendeets buiten de planbegrenzing valt. De planologisch

juridisehe vertaling van dit deer van de geluidzone zal gelijktijdig zijn planologiseh-juridisehe vertaling 
moeten krijgen via een partiete herziening van het bestemmingsptan Buitengebied Venray. 

10. Waterparagraaf 

Bij de planstukken is geen ';positief) advies van de waterbeheerder aangetroffen. U dient za spoedig 

magelijk in overleg te treden met de waterbeheerder en bij de vaststelling een positief wateradvies voor 
het plangebied te overleggim. 

11. Externe veiligheid 

Uit recent gevoerd overJeg tussen gemeente en Oefensie is gebleken dat het aspect externe veiligheid 

wellieht een rol kan gaan spelen bij de ontwikkeling van het raceeireuit aan de zuidzijde van de 8akelse 

Dijk. 

Het plangebied is gelegen '1aast luchtmachtbasis De Pee/. Dit is een gedeactiveerde vliegbasis. Het 

beheer van het vliegveld is gericht op het onder bijzondere omstandigheden als reservebasis te 

activeren. Aile zaneringen die voar een actieve basis benadigd zijn, gelden oak voor vliegbasis De Peel. 

Het uitgangspunt van het rijk is dat de vliegbasis te allen tijde actief gebruikt moet kunnen worden. 

Nieuwe antwikkelingen mo'~en geen risico's introduceren vaor de bruikbaarheid van deze vliegbasis. Het 

betreft met name mogelijke belemmeringen binnen de nag vast te stellen 10-5, 10-6 PR contour en het 

groepsrisico in het kader van externe veiligheid. 
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Op dit moment is voar burger en militaife regionale vliegvelden nag geen EV-beleid vigerend. Het 

rijl<sstandpunt over externe veiligheid ten behoeve van dit voorontwerpbestemmingsplan is gebasE!erd op 

de huidige beschikbare kennis op basis van de Wet Luchtvaart, het we tsvoorstel Regelgeving 

Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML, welke thans is ingediend bij de Tweede KamElr) en 

het "concept ontwerpbesluit voor het vaststellen van regels en grenswaarden voor regionale 

burgerluchthavens". In deze wet en regelgeving wordt gerefereerd naar het opstellen van regimes voor 
externe veiligheid. Oak in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn regelingen en regimes 

opgenomen ten behoeve van externe veifigheidscontouren en (beperkt) kwetsbare objecten. Het i~; 

daarom niet ondenkbaar dat voor militaire vliegbasis ook externe veiligheidscontouren worden opgesteld 

en dal daar regimes voor zullen gaan gelden. 

Oerhalve wordt voorgesteld de regelingen en regimes voor burgerluchthavens als uitgangspunt te 

gebruiken bij de planvorming. Hiermee wordt veilig gesteld dat er geen toekomstige saneringssituCitie 

gecreeerd wordt. Uiteraard is er een marge van onzekerheid aangezien de wetgeving het paneme,')t nog 

niet gepasseerd is en het toekomstige beleid inzake militaire luchtmachtbasis nog niet is vastgesteld. 

In dat kader zijn in de begripsbepaling de volgende definities van belang: woningen, kwetsbare 

gebouwenl objecten en beperkt kwetsbare gebouwen! objecten. Een circuit kan voor een aantal 

onderdelen vallen onder de definitie beperkt kwetsbare gebouwenl objecten. Een ander deel van het 

gebruik van een circuit (bijvoorbeeld parkeren) valt waarschijnlijk niet onder de eerder genoemde 
regelgeving . 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Niet uitgesloten moet worden geacht dat het plangebied gedeeltelijk in de 10-5 PR contour, en eVE!neens 

grotendeels binnen de 10-6 PR contour ligt. Een klein deel (het irll~est zuidelijke deel van het plan~lebied) 

Jigt naar mag worden aangenomen buiten de 10-6 PR contour. 

Uit het concept ontwerpbesluit voor het vaststellen van regels en grenswaarden voor regionale 

burgerluchthavens blijkt dat binnE!n de 10-5 PR contour nieuwbouw van gebouwenl objecten, niet zijnde 

woningen, kwetsbare gebouwenl objecten en beperkt kwetsbare gebouwenl objecten is toegestaan op 

basis van een verklaring van geen bezwaar van GS. Bestaand gebruik van woningen is toegesta81. 

Woningen en kwetsbare gebouwenl objecten worden echter wei onUrokken aan de bestemming. 

Voor ontwlkkelingen binnen de 10-6 PR contour geldt in principe een bouwverbod, tenzij een verklaring 

van geen bezwaar is afgegeven door GS. Het verplicht aan de bestemming onttrekken van bepaalde 

gebouwen is in deze contour niet aan de orde. 

Voor de definitie van (beperkt) kwetsbaar gebouwl objecten zijn de volgende elementen van belang: het 

aantal mensen dat kan verblijven, de tijdsperiode van verblijf en de keuzevrijheid van deze mensen om in 

het gebouw of op het terrein te verblijven. 

Het is raadzaam om bij de inrichting van het terre in rekening te houden met de Iigging en de regimes van 

de externe veiligheidscontouren. Oit geldt met name voor de functies van de gebouwen waarin personen 

verblijven die beroepsmatig werkzaam zijn op het circuit. Zij zijn namelijk beperkt in hun keuzevrijheid, 

omdat zij finaneieel afhankelijk zijn van de exploitatie van het circuit en verblijven meestallangduriger op 

de locatie. 
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Omdat op dit moment nog onduidelijk is welke grenswaarden en regimes van toe passing zullen worden 
voor militaire vlfegvelden. wil het rijk voorkomen dat er toekomstige saneringslocaties worden ontwikkeld. 

Om die reden adviseren wij tenminste de grenswaarden en regimes voar burgerluchthavens te hanteren. 

Groepsrisico (GR) 

Het plangebied is in zijn gehee! gelegen in het invloedsgebied van luchtmachtbasis De Peel. De Wet 

Luchtvaart bepaalt niet dat voor burgerluchthavens van regionale betekenis een norm voor groepsrisico 
moet worden vastgesteld. In het concept ontwerpbesluit va or het vaststellen van regels en grenswaarden 
voor regionale burgerluchthavens zijn dan ook geen normen voor groepsrisico opgenomen. 

Het groepsrisico drukt de kans en het effect uit van een grootschalige ramp met maatschappelijke 

ontwrichting. De systematiek van de Wet luchtvaart verbiedt niet de mogelijkheid (desgewenst) in een of 
andere vorm groepsrisicobeleid te voeren. Oit betekent dat voor een motorsportcircuit thans geen 
groepsrisieobeleid is geformuleerd. 

Desalniettemin zal het bevoegde gezag gezien haar algemene verantwoordelijkheid ten aanzien van 
publieksveiligheid een gedegen afweging moeten maken op basis van de voorgenomen activiteit en het 
advies van de regionale brandweer. Het bevoegde gezag krijgt daarmee inzieht in de mate waarin bij de 
voorbereiding van de rampenbestrijding rekenlng gehouden moet worden met de aanwezigheid van 
bezoekers en hoe de vluchtmogelijkheden van die bezoekers bij een ongeval moeten worden ingeschat. 
Geadviseerd wordt om de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico uit te voeren conform de 
Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico. Daarbij dient ingegaan te worden op: 
1. de aanwezige dichtheid van de personen in het invloedsgebied; 
2. de omvang van het berekende groepsrisico; 
3. het toetsen van het groepsrisico aan de orienterende waarde; 
4. de mogelijkheden ter beperking van het gro,~psrisico; 

5. de mogelijkheden van rampenbestrijding en hulpverlenlng; 
6. de mogelijkheden van zelfredzaamheid van de aanwezige personen; 
7. de voar- en nadelen van alternatieve ruimteiijke ontwikkelingen ter veri aging van het groepsrisico; 
8. de moge/ijkheden van het stellen van (beperkende) voorschriften aan het plan. 

Geconcludeerd kan worden dat er uit een oogpunt van externe veiligheid er geen beletsel is voor een 

circuit, mits buiten de 10-5 PR contour, dus op 2uidelijk deel van het plangebied en mits de gebouwen op 
het uiterste zuidelijke deel worden gerealiseerd (bulten 10-6 PR contour). V~~r wat betreft het verblijf van 
grote aantallen personen dient de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico te worden uitgevoerd. 

Aangezien de wetgeving en het beleid inzake externe veiligheid nog in ontwikkeling zijn. dient het 
bestemmingsplan hier zo goed mogelijk op te anticiperen. 

12. Overige aspecten 

Instrument Landing System 

Voor een of meer landingsrichtingen van een militair luchtvaartterrein kan een Instrument Landing 

System (ILS) zijn of worden geTnsta/leerd. Het ILS is bedoeld voor hei nauwkeuriger uitvoeren van 
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naderingen ook onder siechtere weersomstandigheden . Voor het goed functioneren van het ILS geldt dat 

een gebied rondom de start- en landingsbaan geen verstoring mag opleveren. De afmetingen van het 
gebled zijn vastgelegd in ICAO EUR DOC 015. Oit gebled bestaat uit een rechthoekig dee/gebied waar 

de maximaal taelaatbare hoagte 0 m bedraagt, twee aansluitende deelgebieden waar de hoagte 20 m 

bedraagt en een trechtervormig deelgebied in het ver/engde van de /andingsbaan waarin de toe/aatbare 
hoogte ap/oopt tot een hoogte van 70 mover een afstand van 6 km. De genoemde hoogtes gelden ten 

opzichte van de hoogte van de drempels van de landingsbaan. 

In het verstoringsgebled van het IlS moeten objecten worden getoetst op eventuele verstoringeffecten. 

Bestaande abjecten kunnen aan/eiding zijn tot verstaring van het IlS en resulteren in restricties ap het 
vliegen. Nieuwe bouwptannen in het verstoringsgebied moeten worden getoetst. De mate van verstoring 
is afhankelijk van ondermeer de afstand van het object tot het ILS en de dimensies (hoogte, breedte, 
orientatie) en materialen van het object. am dit te borg en dienen de maximum toelaatbare hoogtes te 
worden opgenomen in de betreffende bestemmingsplannen. Hieraan kan een door B&W te verstrekken 
vrijstelling warden gekoppeld ten behoeve van grotere hoogtes onder de vaorwaarde dat de werking van 

het ILS niet in onaanvaardbare mate negatief wordt beTnvloed. Voorafgaand aan het verlenen van de 
vrijstelling dient schriftelijk advies te zijn ingewonnen bij de beheerder van het betrokken ILS (in casu de 
regionale directie van de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Oefensie) . 

De regionale directie van de Dienst Vastgoed Defensie zat een kaart met daarop het verstoringsgebied 
ILS aan de gemeente toezenden , zodat deze in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. 

Vliegveldvertichting 
Daar het luchtvaartterrein is gedeactiveerd is de vliegveldverlichting weggehaald. Op het moment dat het 

luchtvaartterrein weer wordt geactiveerd za! de verlichting (ook buiten liet veld in het verlengde van de 
start- en landingsbaan) weer teruggebracht moeten kunnen worden. Bij antwerp van het circuit zal hier 
rekening mee gehouden moeten worden. 
Wij verzoeken u in de bestemmingen circuitterrein, agrarische doeleinden en natuur het mogelijk te 

maken dat vliegveldver/ichting kan worden aangebracht. 

Op pagina 23 van de toelichting wordt een opsomming gegeven van de diverse oppervlaktes van functies 
die binnen de grenzen van het nieuwe circuit gerea/iseerd worden. Omwille van de overz;chtelijkheid 

verd;ent het de aanbeveting om ook voor de "oude locatie" ten noorden van de Bakelse Dijk een dergelijk 

overzicht te maken, zodat in een oogopslag blijkt dat er ruimtelijk gezien daadwerkelijk geen verdere 
uitbreiding op de nieuwe locatie plaats gaat vinden ten opzichte van de oude locatie. 

In de toe/ichting wordt telkens gesproken over een maximale hoogte van 10 meter ten behoeve van de 

geluidwerende voorzieningen (geluidwal). In de voorschriften echter wordt een maat van 12 meter 

gehanteerd. U dient beide onderdelen op elkaar at te stemmen. 

Wij verzoeken u om te bezien of het vastgeste/de plan te zijner tijd ook in digitaaf uitwisselbare vorm bij 

de Provincie Limburg kan worden aangeleverd, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de 

technische paragraaf van het 'Convenant digitalisering en standaardisatie bestemmingsplannen Limburg'. 
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13. Voorschriften 

In de toelichting wordt op pagina 1 en 2 een opsomming gegeven welke activiteiten op het huidige circuit 

plaatsvinden. In artikel 3 'circuitterrein' van de voorschriften wordt in de doeleindenomschrijving sen 

opsomming gegeven waartoe deze gronden zijn bestemd. Het is niet duidelijk of de genoemde 

activiteiten in de toelichting ook volledig onder de doeleindenomschrijving vallen. 

Artikel 3, lid i. 
In dlt artikel wordt de mogelijkheid geboden om aan de hoofdfunctie circuit gerelateerde detailhandel te 

plegen. Dit staat in sehril contrast met het in het buitengebiedplan Ve;lray opgenomen verbod tot het 

uitoefenen van detailhandel anders dan bij enkele van oudsher gegroeide bedrijfstypes en verdraagt zich 

tevens niet mel de afspraken dat de verplaatsiog niet tot een uitbreiding van de bestaande aetivlteiten 

mag leiden. Afgezien van de vraag wat in dit geval onder ondergeschikte detai/handel moet worden 

verstaan word! erop gewez.en dat provinciaal uitgangspunt voor detailhandelsvestigingen is dat deze 

worden gerealiseerd in- of aansfuitend aan kernwinkel- of voorzieningengebied (POL-aanvufling Diensten 

en locaties dd. 28 mel 2004). 

Artikel 3, lid 2, 3 en 4 

Het maximaal toegestane bebouwlngsoppervlak en (900t- en nok)hoogte van gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, zijn aanmerkelijk verruimd ten opzichte van datgene wat in het vrij recent 

vastgestelde bestemmihgsplan Buitengebied Venray voor de gronden met de bestemming 

Dagrecreatieve Doeleinden (DR3) erossterrein voor het onderhavige circuit aan de noordzijde van de 

Bakelse Dijk toelaatbaar werd geacht. Aangenomen wordt dat de daarin gehanteerde maten op de 

feitelijke sltuaJie waren gebaseerd. Het oprekken van de maten zoals in dit voorontwerp is voorzien 

spoort niet met de afspraken zoals die in de vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. 

Artikef 4 
Gelet op de situatie na de sanering van het terrein aan de noordzijde van de Bakelse Oijk verdient het 

aanbeveling om in de doeleindenomschrijving ook nadrukkelijk het h€lrstel en ontwikkeling van 

natuurwaarden op te nemen. 

Artikef 9 

9.1 van de voorschrlften krijgt het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid om 

vrijstelling te verlenen ten behoeve van afwiJkingen voor ten haogste 3m. 

Deze afwijking mag niet in strijd zijn met de aanduiding hoagtelijn inv iiegfunnel. 

Artikel 11, lid 1 

Aan dit artikellid dient te worden toegevoegd dat deze bepaling niet van toepassing is op bouwwerken, 

die weliswaar bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van dit olan doch zijn gebouwd in strijd met 

het toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

Artikel 11 , lid 2 

Niet duidelijk is wat bedaeld wordt met (het gebruik dat een aanvang heeft genomen na het van kracht 

worden van) het voorheen geldende bestemmingsplan. Dit artikellid kan dan ook niet in zijo 
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consequenties worden overzien. Verzocht wordl de reguliere overgangsbepaling voor wat betreft snder 

gebrulk van de grand en gebruik van de opstaflen op Ie nemen met uilsluiting van iUegaal gebruik. 

14. TOEPA$Sl f'IIG ARTIKEL 19, LID 2 wro 

Artikel19 lid 2 WRO kan , gezien de aard van de opmerkingen, niel worden loegepasl op voorliggend 

plan. 

Namens de Provinciale mmissie emeenlelijke Plannen, 

voorzitter, 

secrelaris, 
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V~~r de betekenis van de opmerkingen en van de asterisken (*) die bij de opmerkingen zijn geplaatst 

wordt verwezen naar de onderstaande verklar;ng: 

*" 

Opmerkingen over (onderdelen van) het {voor)ontwerpplan. waartegen overwegende bezwaren 

bestaan. Zulks betekent dat, betrof dit sen vastgesteld bestemmingsplan. geadviseerd zou worden 
tot onthouding van goedkeuring: 
Opmerkingen over (onderdelen van) het (voor)ontwerpplan, waartegen bedenkingen bestaan. 

maar waarover een definitief oordeel wordt voorbehouden of slechts een voorlopig standpunt kan 
worden ingenomen in verband met het ontbreken van voldoende onderbouwing van het 
gemeentelljke beleidsvoornemen. Deze bedenkingen kunnen worden weggenomen door bij de 
aanbieding ter goedkeuring van het plan aanvullende informat;e te leveren, al dan niet na gevoerd 
nader overleg. 
8edenkingen die niet zijn weggenomen. terwijl deze redelijkerwijs wei hadden kunnen worden 
weggenomen, leiden tot een advies tot het onthouden van goedkeuring. Ten aanzien van de 
bedenkingen, die redelijkerwijs niet konden worden weggenomen, zal worden geadviseerd deze bij 
de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan weg te nemen. 

Overige opmerkingen over (onderdelen van) het (voor)ontwerpplan die uitsluitend van 

informatieve betekenis zijn. 
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