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Inleiding

1.1
Plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen en Kampergeul BV
zijn sinds 1992 samen met andere partijen actief bezig plannen te ontwikkelen voor het MaasMaa
dal tussen Well en Aijen en het aangrenzende recreatiegebied Leukermeer. Dit plangebied
wordt Maaspark Well genoemd (zie figuur 1.1).
Het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ maakt onderdeel uit van Maaspark
Well. De Gebiedsontwikkeling Maaspark Well bestaat uit drie onderdelen:
1. Hoogwatergeul+ Well – Aijen, het gaat om een verruiming binnen de contouren van de verve
gunde hoogwatergeul volgens het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (gebied A in het verve
volg van deze rapportage);
rtage);
2. Vergroting van de bestaande voorhaven: de Vergrote Voorhaven (gebied B in het vervolg
van deze rapportage);
3. Recreatieve ontwikkeling Leukermeer.
Figuur 1.1

Deelgebieden Maaspark Well
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Het plan ‘Maaspark Well, gedeelte Rivierverruiming’ is een integraal gebiedsplan dat is opgeopg
bouwd uit één bestaand plandeel: de Hoogwatergeul Well-Aijen
Aijen in het kader van het TracébeTracéb
sluit Zandmaas en uit twee aanvullende nieuwe plandelen: de verruiming van de HoogwaterHoogwate
geul ten opzichte van de eerder vergunde Hoogwatergeul
Hoogwatergeul in het kader van het Tracébesluit
Zandmaas (kortweg de Hoogwatergeul+) en de Vergrote Voorhaven. Het bestaande plandeel
Hoogwatergeul is daarbij al volledig vergund. De twee aanvullende nieuwe plandelen HoogwaHoogw
tergeul+ en Vergrote Voorhaven (met uitzondering van het Dassencompensatiegebied) moeten
nog worden vergund. Uiteindelijk wordt één integrale vergunning aangevraagd waarin de beb
staande vergunning vanuit vergunbaarheid en handhaafbaarheid wordt geïntegreerd.
Toelichting
In het verleden is al eerder
erder een vergunning verleend voor de Hoogwatergeul Well – Aijen
conform het Tracébesluit Zandmaas (het vergunde
vergunde ontwerp van december 2008/januari
2008
2009
en de later in het kader van de Noord-Zuid
Noord Zuid uitvoeringsaanpak gewijzigde vergunningen van
maart 2011). In
n juni 2011 is ook een vergunning verleend voor de ontgronding en aanleg van
het Dassencompensatiegebied. De inrichting van het Dassencompensatiegebied vloeit voort
als verplichting uit de verleende FloraFlora en faunaontheffing ten behoeve van de realisatie van de
Hoogwatergeul Well-Aijen.
Aijen. Hierdoor is de inrichting van het Dassencompensatiegebied onlosonlo
makelijk met de Hoogwatergeul verbonden, maar ligt dit gebied (geografisch gezien) in het
naastgelegen gebied van de Vergrote Voorhaven.
In het kader van het project ‘Maaspark Well, gedeelte Rivierverruiming’ wordt de inmiddels qua
ontgronding volledig vergunde Hoogwatergeul Well – Aijen conform het Tracébesluit geoptimageoptim
liseerd, vandaar de benaming Hoogwatergeul+. Deze optimalisatie heeft onder
onder andere betrekking op aanvullende
vullende hoogwaterbescherming, extra delfstoffenwinning en de berging van nietniet
vermarktbaar materiaal. Wanneer voor het aanvullende nieuwe gedeelte rivierverruiming
(Hoogwatergeul+ en Vergrote Voorhaven) de vergunningen verleend en onherroepelijk zijn
z en
het bestemmingsplan is vastgesteld, zal de Hoogwatergeul Well – Aijen conform het TracébeTracéb
sluit én het vergunde dassencompensatiegebied, qua eindresultaat integraal onderdeel uitmauitm
ken van ‘Maaspark Well, gedeelte Rivierverruiming’ en tevens in de nieuwe
nieuwe vergunning zijn geg
ïntegreerd.
Het plangebied Vergrote Voorhaven is het gebied dat aan weerszijden (ten Noorden en ten ZuiZu
den) van de aanwezige Voorhaven is gelegen en ten oosten van de Hoogwatergeul(+). De opo
pervlakte open (vaar-)water,
)water, voor met name
name extensieve recreatie, wordt vergroot door een onton
gronding aan weerszijde van de Voorhaven. Hierdoor ontstaat een recreatieplas voor waterwate
sport. De recreatieplas zal bij hoogwater ook gaan meestromen en als zodanig de werking van
een tweede, parallelle Hoogwatergeul
ogwatergeul krijgen. Het Dassencompensatiegebied (gelegen aan de
noordzijde van het gebied Vergrote Voorhaven) is voornamelijk vanwege de compensatievercompensatieve
plichting voor de Hoogwatergeul in het kader van het Tracébesluit naar voren gehaald, maar
wordt als zodanig
danig geïntegreerd in dit plandeel Vergrote Voorhaven.
In en rondom de Hoogwatergeul+ en de Vergrote Voorhaven wordt aanvullend ten opzichte van
de al vergunde Hoogwatergeul Well – Aijen in het kader van het Tracébesluit en het vergunde
dassencompensatiegebied,, circa 12,7
1
mln. m3 extra vermarktbare delfstoffen gewonnen.
De Hoogwatergeul inclusief optimalisatie (+) en de Vergrote Voorhaven vormen qua planinvulplaninvu
ling en eindresultaat gezamenlijk het planvoornemen van ‘Maaspark Well, gedeelte RivierverRivierve
ruiming’.
ming’. In het vervolg van deze samenvatting wordt dan ook gesproken over de ontwikkeling
van ‘Maaspark Well, gedeelte Rivierverruiming’. Deze ontwikkeling heeft dan betrekking op alle
hiervoor genoemde planonderdelen waarbij de gedeelten, Hoogwatergeul in het kader van het
Tracébesluit én dassencompensatiegebied, al eerder zijn vergund.
Het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ ligt in het Maasdal tussen de twee
kernen Well en Aijen (zie figuur 1.2). De westelijke begrenzing van het gebied wordt gevormd
door de Maas. De oostelijke begrenzing door de Kampweg. De totale omvang van het plangeplang
bied bedraagt circa 287 hectare inclusief eventueel beperkte kadeverlegging.
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Figuur 1.2

Begrenzing plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’

Het plangebied bestaat op dit moment grotendeels uit open en grootschalige landbouwpercelen
met in het centrale deel de Voorhaven naar het Leukermeer. Het is een uiterwaardengebied dat
tijdens
dens perioden van hoogwater geheel wordt geïnundeerd door de Maas. Het landbouwkundig
gebruik bestaat vooral uit grasland en akkers waar aardappelen en maïs worden verbouwd.
verbouwd
Ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan en de ontgrondingsverontgronding
gunning voor het plangebied dient een Project-MER
Project MER te worden opgesteld. Voorliggend natuurnatuu
onderzoek maakt deel uit van deze Project-MER.
Project
Foto 1.1
Links het gebied ten zuiden van de Voorhaven. Rechts situatie in het centrale deel
(veldweg vanaf de St Jacobushoeve richting de Maas).

1.2
Doel van het onderzoek
Het onderzoek geeft inzicht in de actuele natuurwaarden van het gebied ‘Maaspark Well, geg
deelte rivierverruiming’. Ook wordt aangegeven welke effecten de diverse alternatieven en varivar
anten van de voorgenomen ontwikkeling hebben op de natuurwaarden, die bestaan uit de comco
ponenten soortbescherming en gebiedsbescherming. Er wordt ingegaan op de effecten van het
voornemen op gebieden met een natuurbeschermingsstatus, Ecologische Hoofdstructuur,
(EHS) en
n Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Ook zal een effecttoetsing plaats vinden
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ten aanzien van zogeheten milieudoelstellingen voor de ecologische kwaliteit van de oppervlakoppervla
tewaterlichamen die behoren tot de Zandmaas. Deze doelstellingen zijn vastgelegd
vastgel
in het
Stroomgebiedsplan Maas 2009-2015
2009 2015 (Rijkswaterstaat, 2009) en vloeien voort uit de Europese
Kaderrichtlijn Water. Meer informatie hierover is opgenomen in paragraaf 2.5.
1.3
Overzicht onderzochte alternatieven en varianten
Bij de beoordeling van de effecten worden de voorgenomen activiteit (basisalternatief) en de
varianten vergeleken met de referentiesituatie (het nulalternatief). Onderstaand worden deze
alternatieven en varianten beschreven.
1.3.1
Nulalternatief (referentiesituatie)
(referentiesit
De milieueffecten die worden verwacht als gevolg van de voorgenomen realisering van ‘Maaspark Well,, gedeelte rivierverruiming’,
rivierverruiming’ worden vergeleken met het nulalternatief (de referentiesireferenties
tuatie). Het nulalternatief betreft de te verwachten milieutoestand
milieutoestand als gevolg van de autonome
ontwikkelingen in het plan- en studiegebied. Autonome ontwikkelingen zijn hierbij gedefinieerd
als geplande ontwikkelingen die ook doorgang kunnen of zullen vinden indien de voorgenomen
activiteiten niet doorgaan. Het betreffen
betref
concrete plannen die op dit moment planologisch al
mogelijk zijn of waarvoor op dit moment al een vergunning is verleend. De belangrijkste zijn:
o uitvoering hoogwatergeul Well-Aijen
Well
(conform Tracébesluit);
o uitvoering dassencompensatiegebied (qua compensatieverplichting
tieverplichting verbonden aan de
hoogwatergeul);
o peilopzet stuwpand Sambeek in kader van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute.
1.3.2
Voorgenomen activiteit: het basisalternatief
De realisering van de voorgenomen activiteiten in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ start met de aanleg van de hoogwatergeul Well - Aijen conform het Tracébesluit
Zandmaas uit 2003 en het vergunde ontwerp van december 2008/januari 2009 en gewijzigd
november 2010. Ook indien de integrale gebiedsontwikkeling onverhoopt
onverhoopt geen doorgang zou
vinden, is de initiatiefnemer namelijk contractueel verplicht deze oorspronkelijke hoogwatergeul
te realiseren. In het kader van het planvoornemen wordt de geul vervolgens extra verruimd ter
optimalisering van de hoogwaterbescherming,
hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning en berbe
ging van niet-vermarktbaar
vermarktbaar materiaal. De geul gaat bij hoogwater meestromen en heeft een
e
diepte van tussen de 2,5 en 7,5 meter en een breedte die varieert van 150 tot 200 meter.
Aan weerszijden van de aanwezige
aanwezige Voorhaven wordt de oppervlakte open water vergroot. Door
de in- en uitstroming van de recreatieplas te verlagen, zal de recreatieplas bij hoogwater ook
gaan meestromen en als zodanig de werking van een tweede hoogwatergeul krijgen. Het cence
trale deel van
an de recreatieplas zal een diepte krijgen van circa 10 tot 13 meter.
Na realisatie kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de hoogwatergeul die een nan
tuurlijke invulling krijgt en anderzijds de Vergrote Voorhaven die een (water)recreatieve invulling
invull
krijgt. De hoogwatergeul zal ook onderdeel uit gaan maken van de EHS (nieuwe natuur).
Het Leukermeer echter heeft een recreatieve invulling (intensief recreatief gebruik). Het tussentusse
liggende gebied van de Vergrote Voorhaven is een overgangszone tussen
tussen natuur en intensieve
recreatie. De Vergrote Voorhaven zal vooral gaan functioneren voor extensieve vormen van
waterrecreatie.
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Figuur 1.3

Het basisalternatief

Foto 1.2

Links Maasheg. Rechts akkerbouwgebied met restanten van Maasheggen.

In het basisalternatief wordt in het noordoosten van het plangebied een kade verlegd. Deze kak
deverlegging is gebaseerd op een plangrens conform de overeenkomst tussen de gemeente
Bergen en Kampergeul B.V. inclusief een aanvullende afspraak met het College van BurgeBu
meester en Wethouders.. Hierbij wordt een “binnendijks” (zie figuur 1.4, BV-a
a = oranje) gelegen
stuk grond na dijkverlegging ontgrond en ingericht.
De lengte waarover de kade vergraven dient te worden,
worden bedraagt 380 meter. De nieuw aan te
leggen kade heeft
ft een lengte van 480 meter. Bij deze kadeverlegging komt in totaal 6,4 ha binbi
nendijks gelegen voormalige landbouwgrond buitendijks te liggen (BV-a
(BV in figuur 1.4).
1.4
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Figuur 1.4

Kadeverlegging in het basisalternatief

In het zuiden van het plangebied is van noordoost naar zuidwest
west een gastransportleiding gelegel
gen. Om het plan te kunnen realiseren,
realiseren wordt deze leiding verlegd. In de basisalternatief wordt
het gebied ten zuiden van de leiding eerst ontgrond en vervolgens wordt
wordt de leiding verlegd in
een sleuf op de bodem van de ontgronde plas (zie figuur 1.5). Ter bescherming wordt de leiding
afgedekt met een zandlaag van 2 tot 3 meter dik.
Figuur 1.5

Verlegging gastransportleiding in het basisalternatief
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1.3.3

Varianten

1.3.3.1
Ligging
igging van de gasleiding
In het zuidelijke deel van het plangebied ligt van oost naar west over een lengte van 850 m een
gastransportleiding met een doorsnede van 200 mm. Om het plan te kunnen realiseren,
realiseren dient
deze leiding te worden verlegd. Over deze verlegging
verlegging heeft overleg plaatsgevonden tussen de
Gasunie, zijnde de eigenaar van de gasleiding en Kampergeul BV. In dit overleg heeft KamperKampe
geul gemotiveerd wat de redenen en belangen zijn voor het project om de gasleiding te verlegverle
gen. Vervolgens is onderzocht
cht welke opties er zijn om de gasleiding te verleggen en welke kosko
ten en voorwaarden hiermee gemoeid zijn.
De mogelijke opties voor de verlegging zijn (zie figuur 1.6):
• verlegging
erlegging van de gasleiding naar de rand van het plangebied (binnen of buiten de
plangrens),, variant 1 of 1A;
1A
• verdiepte
erdiepte ligging van de gasleiding door middel van een boring,
boring variant 2.
Figuur 1.6

Varianten m.b.t. verlegging gasleiding

1.3.3.2
Natuurontwikkeling
In de eindsituatie wordt een groot deel van het plangebied ingericht ten behoeve van natuur.
De varianten met betrekking tot natuurontwikkeling hebben enkel betrekking op de riviergebonriviergebo
den natuur. In de oorspronkelijk vergunde hoogwatergeul werd 28,6 hectare
hectare ondiep water gereger
aliseerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Dit is water dat tussen de 0 en 2,5 m diep is.
Aangezien voor de oorspronkelijke hoogwatergeul vergunningen zijn verleend,
verleend, dient de oppervlakte van 28,6 hectare als uitgangspunt voor het
het nieuwe plan ‘Maaspark Well, gedeelte rivierrivie
verruiming’. Ten behoeve van natuurontwikkeling zijn drie varianten beschouwd:
Maximale rivierverruiming
In deze variant wordt uitgegaan van een natuurlijke invulling van de natuurgebieden van de
hoogwatergeul en de Vergrote Voorhaven in de eindsituatie, maar wel met als doel een maximax
male hoogwaterdoelstelling (zie figuur 1.7). In deze variant wordt de natuurlijke ontwikkeling
(verruwing) van het plangebied (zoveel mogelijk) beperkt door begrazing en beheer, met uitui
zondering van gebieden waar dit geen of een minimaal effect heeft op de waterstandsverhoging
(geen beplanting dwars op de stroming maar evenwijdig aan de stroming). De dwarsdammen in
de geul zullen in deze variant zo laag mogelijk worden gehouden, circa 11,6 m +NAP. In deze
variant wordt de richtlijn met betrekking tot ondiep water (< 2,5 m) uit de Kaderrichtlijn Water
gerealiseerd ter plaatse van de oevers (circa 17,7 hectare) en ter plaatse van een aantal ondieondi
pe gedeeltes (circa 10,9 hectare).
ctare). In totaal wordt met deze variant 28,6 hectare ondiep water
gerealiseerd.
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Figuur 1.7

Variant maximale rivierverruiming

Wateroppervlak dieper dan 2,5 m

Ondiep oppervlaktewater + 11.10 tot +8.60 NAP = 17,7 ha

Ondiep oppervlaktewater (extra)
(extra) + 11.10 tot +8.60 NAP = 10,9 ha
A = 2,9 ha
B = 4,9 ha
C = 3,1 ha
Hoogte t.o.v. NAP
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Maximale riviergebonden natuur
In deze variant (zie figuur 1.8) wordt, in tegenstelling tot de variant maximale rivierverruiming,
natuurlijke ontwikkeling zoveel als mogelijk toegelaten. Dit betekent meer begroeiing (cq minder
beheer) maar wel zodanig dat de doorstroming wordt gewaarborgd. Hierbij dienen dan de
hoofdstroombanen binnen het deel rivierverruiming voldoende vrij te worden gehouden van opo
gaande begroeiing. De stroken buiten de hoofdstroombanen kunnen zich dan meer spontaan
ontwikkelen met onder andere
ndere opgaande begroeiing. Uiteraard zal dit deels ten koste gaan van
het waterstandverlagend effect. In deze variant wordt de richtlijn met betrekking tot ondiep waw
ter uit de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd overeenkomstig de oorspronkelijk vergunde hoogwahoogw
tergeul Well – Aijen (17,7 hectare) en in de nevengeul en tevens langs de oevers van de VoorVoo
haven (24 hectare). In totaal wordt met deze variant 17,7 + 24 = 41,4 hectare ondiep water geg
realiseerd. Deze oppervlakte is groter dan de doelstelling van de oorspronkelijk vergunde
Hoogwatergeul Well – Aijen (28,6 hectare).
Figuur 1.8

Variant maximale riviergebonden natuur

Wateroppervlak dieper dan 2.5 m

Ondiep wateroppervlak + 11.10 tot
+8.6 NAP = 17,7 ha

Ondiepe geul
X = 3.1 ha
Y = 21.0 ha
Hoogte t.o.v. NAP
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Diervriendelijke variant
In deze variant (zie figuur 1.9) is het hoogteverloop van het riviergebonden natuurgebied van
groot belang. De grazers worden bij hoogwater automatisch van de lager naar de hoger gelegel
gen gronden gedreven, zodat de kans op het insluiten bij hoogwater minimaal is. Aan de westwes
zijde ligt het plangebied het laagste (circa 11,9 m + NAP). In de oostzijde loopt het plangebied
op naar
aar circa 13,0 m + NAP. Nabij de Kampweg is het plangebied hoger gelegen als gevolg van
de kade, hier kan het vee achter de kade worden ingeschaard. In deze variant wordt in overove
eenstemming met de variant ‘Maximale rivierverruiming’ 28,6 hectare ondiep water
wat gerealiseerd.
1.3.3.3
Flexibele winning - grondbalans
De grondbalans voor ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ is gebaseerd op een aantal
contractuele uitgangspunten uit het voortraject en op een aantal uitgangspunten met betrekking
tot het realiseren van
an de plandoelstellingen (rivierverruiming, natuur en recreatie). Deze uitui
gangspunten zijn echter voor een beperkt deel variabel zodat een aantal varianten als gevolg
hiervan denkbaar zijn. De variabele uitgangspunten zijn onder andere:
• variabele samenstelling/percentage
/percentage was en mors;
• variabele
ariabele dikte van de deklaag;
• variabele
ariabele dikte van het toutvenant pakket/windiepte;
• mogelijke
ogelijke variabele aanlevering door de overheid van niet vermarktbare grond;
• variabele oppervlakte;
• uitlevering dekgrond.
Om in de grondbalans en de vergunningsaanvraag te kunnen omgaan met bovenstaande varivar
abele uitgangspunten wordt een werkgebied gedefinieerd in zowel het horizontaal vlak als het
verticaal vlak waarbinnen de overeengekomen hoeveelheid delfstoffen van circa 16 mm³ dient
te worden gewonnen maar waar rekening kan worden gehouden met bovenstaande variatie.
Bovenstaande betekent dat de windiepte plaatselijk tot 7,3 m -NAP
NAP zou kunnen plaatsvinden in
plaats van tot de eerder onderzochte 2 m -NAP. Anderzijds betekent dit ook dat er elders minmi
der diep hoeft te worden gewonnen.
Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is niet exact aan te geven waar de “optima“optim
lisatie” zal plaatsvinden, dit blijkt tijdens de ontgronding. Voor de variant flexibele winning zal
worden onderzocht
erzocht of een plaatselijke diepere winning tot -7,30
7,30 m NAP andere effecten genegen
reert dan de onderzochte winning tot een diepte van -2 m NAP.
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Figuur 1.9

Diervriendelijke variant

Wateroppervlak dieper dan 2,5 m

Ondiep oppervlaktewater + 11.10 tot +8.60 NAP = 17,7 ha
Ondiep oppervlaktewater (extra) + 11.10 tot +8.60 NAP = 10,9 ha
A = 2,9 ha
B = 4,9 ha
C = 3,1 ha
Hoogte t.o.v. NAP

1.3.3.4
Dassencompensatie
In het kader van de realisatie van de hoogwatergeul worden 1 hoofdburcht en meerdere bijbi
burchten vergraven. Ook wordt foerageergebied van de Das vergraven. Hiervoor is in het kader
van de realisatie van de Hoogwatergeul Well – Aijen een Flora en Faunaontheffing
ontheffing (2010) verleend en overeenkomstig de hierin gestelde voorschriften is in mei 2011 een concept dassencompensatie- en –verplaatsingsplan
verplaatsingsplan opgesteld en voorgelegd aan LNV (nu EL&I). Op 23 ded
cember 2011 heeft EL&I vragen gesteld met betrekking tot het dassencompensatiedassencompensatie en ver-
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plaatsingsplan. Op 7 mei 2012 is in overeenstemming met voorschift volgens de ontheffing
Hoogwatergeul Well-Aijen(2010)
Aijen(2010) een (tijdelijk) dassencompensatiedassencompensatie en verplaatsingsplan ter
goedkeuring aan EL&I voorgelegd.
voorgelegd Op 3 juli 2012 heeft EL&I met dit (tijdelijk) dassencompendassencompe
satie- en verplaatsingsplan ingestemd.
ingestemd
Als gevolg van de vergroting van het te ontgraven gebied met de “Vergrote Voorhaven” zal
meer foerageergebied van de Das worden vergraven. De effecten voor de Das van de totale
ingreep (‘Maaspark
‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’)
rivierverruiming’ zal opnieuw in beeld worden gebracht en
tevens zal worden bezien op welke wijze de (tijdelijke) dassencompensatie en –verplaatsing
hierop moet worden aangepast.
In het gebied leeft een vitale dassenpopulatie (burcht C).. Met het oog daarop is voorzien in
compenserende maatregelen gericht op het leefgebied van deze soort. Omdat de burchtlocaties
door de voorgenomen ontwikkeling zullen verdwijnen,
verdwijnen wordt bovendien een nieuw (actief) dassenverplaatsingsplan opgesteld. De voorgestelde maatregelen bestaan onder andere uit het
inrichten van een alternatief leefgebied. In principe zijn er drie opties met betrekking tot de dasda
sencompensatie/-verplaatsing
verplaatsing die worden onderzocht, te weten verplaatsten:
• naar het naastgelegen gebied “Ennenberg”;
• naar het gebied van de Heukelomse beek;
beek
• binnen het gebied waar de Voorhaven is geprojecteerd in de diervriendelijke variant.
1.3.3.5
Verlegging van de kade
Ten zuidoosten van het plangebied is een kade gelegen met een beschermingsniveau van
1:50. Deze kade dientt te worden verhoogd naar een beschermingsniveau van 1:250 door
d
het
Waterschap Peel en Maasvallei. In dat kader dient te worden bezien in hoeverre deze werkwer
zaamheden worden geïntegreerd met het deel rivierverruiming. De mogelijkheid bestaat om
deze kade te verleggen, hiervoor bestaan in aanvulling op het basisalternatief
natief 2 varianten:
Variant geen kadeverlegging
Deze variant (zie figuur 1.10) gaat ervan uit dat de kade wordt gehandhaafd op de huidige localoc
tie en dat deze niet hoeft te worden verlegd. Het achter de kade liggende gebied (BV-a)
(BV
wordt in
deze variant niet ontgrond. In deze variant wordt minder dekgrond ontgraven en minder toutvetoutv
nant gewonnen ten opzichte van het basisalternatief,
basisalternatief waardoor de economische haalbaarheid
wordt aangetast en er mogelijk een ander eindplan komt.
Figuur 1.10

Variant geen kadeverlegging
kadever

Recreatievariant
Bij deze variant bedraagt de lengte waarover de kade vergraven dient te worden 550 meter. De
nieuw aan te leggen kade heeft een lengte van 740 meter. Bij deze kadeverlegging komt 11,5
ha buitendijks te liggen (BV-a plus het blauw gearceerde gebied). Bij realisatie van deze variant
is sprake van een groter zoekgebied ten behoeve van de winning van de overeengekomen
hoeveelheid toutvenant.
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Figuur 1.11

Recreatievariant
ecreatievariant

Voorgenomen uitvoeringswijze: wijze van delfstofwinning
1.3.4
Voordat de feitelijke delfstofwinning (winning van vermarktbare grondstoffen) kan plaatsvinden,
dient de bovenste laag teelaarde/dekgrond te worden verwijderd. Deze dekgrond van 2 tot 4
meter wordt afgegraven met hydraulische graafmachines en shovels en geladen op dumpers
en/of vrachtwagens. De dekgrond wordt hergebruikt bij de aanleg van tijdelijke geluidswallen of
tijdelijk in depot gezet. Later worden deze depots en grondwallen weer gebruikt voor de aanvulaanvu
ling van de ontgronde terreinen en
e voor de herinrichting van het gebied.
De natte winning van het toutvenant zal plaatsvinden met een zuiger met daaraan gekoppeld
een verwerkingsinstallatie op een drijvend ponton. De afstand van de zuiger tot aan de verwerverwe
kingsinstallatie kan variëren van
van 150 tot 200 meter. Het grove grind wordt aan het begin van het
klasseerproces gezeefd en in onderlossers gelost, die het grind in een tijdelijk onderwaterdepot
storten. Deze depots worden binnen de terreingrenzen van de inrichting aangelegd en zullen op
een later moment door een speciale grindverwerkingseenheid worden geruimd. De zuiger met
de verwerkingsinstallatie is in de dagperiode van 07.00 – 19.00 uur in bedrijf. De grindverwergrindverwe
kingseenheid is eveneens alleen in de dagperiode in bedrijf.
De uitvoeringsvolgorde
ringsvolgorde per werkvak wordt aangeduid in het overall werkplan dat in figuur 1.12
is weergegeven.
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Figuur 1.12

Fasering van de aanleg van de hoogwatergeul en de Vergrote Voorhaven

1.4
Onderscheid aanlegfase en beheerfase
Bij de toetsing is onderscheid gemaakt in de aanlegfase en de beheerfase. De aanlegfase is de
periode waarin werkzaamheden ter realisatie van het initiatief plaatsvinden. De beheerfase is
de periode die daarop volgt. In de beheerfase vinden geen inrichtingswerkzaamheden
inrichtingswerkzaamheden meer
plaats. Wel zal er sprake zijn van beheermaatregelen. Het beheer dient te zijn gericht op het in
stand houden en ontwikkelen van de beoogde natuurdoelstellingen. Het gebied van de hoogwahoogw
tergeul zal na realisatie vooralsnog worden overgedragen
dragen aan Stichting Het Limburgs LandLan
schap. Het gebied van de Vergrote Voorhaven zal vooralsnog worden overgedragen aan de
gemeente Bergen.
Ook wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke effecten treden
meestal alleen op in de aanlegfase en kunnen soms nog aan de orde zijn in de eerste periode
van de beheerfase. Permanente effecten zijn niet eindig en kunnen aanvangen in de aanlegfase of in de beheerfase.
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1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de relevante toetsingskader, de
de groene regelgeving. Het gaat vooral om
de Flora- en faunawet en het EHSEHS en POG-beleid
beleid zoals is vastgelegd in het Provinciaal OmgeOmg
vingsplan Limburg. De uitkomsten van het natuuronderzoek (inventarisatie) worden in hoofdstuk
3 beschreven, inclusief alle bekende
ekende informatie met betrekking tot de aanwezigheid van beb
schermde soorten zoals de Das. Een beschrijving van de effecten op flora, fauna, bestaande en
toekomstige natuur en ecologische doelstellingen voor het waterlichaam de Zandmaas zijn in
hoofdstuk 4 beschreven. Deze effecten worden beschreven voor de realisatierealisatie- en de beheerfase van het basisalternatief en de varianten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de effecten van
de alternatieven en varianten. Hoofdstuk 6 bevat een vergelijking van de alternatieven
alternatiev en varianten. Compenserende en mitigerende maatregelen vanuit de FloraFlora en faunawet (in het bijbi
zonder voor de Das) en de gebiedsbescherming (EHS en POG) komen aan de orde in hoofdhoof
stuk 7. Het rapport wordt afgesloten met conclusies,
conclusies verwoord in hoofdstuk 8.
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2.1

Flora- en faunawet

2.1.1
Algemeen
Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de FloraFlora en faunawet
van kracht. Uitgangspunt van deze wet is om een aantal soorten te beschermen, waaronder
individuele planten en dieren. Het gaat er echter voornamelijk om dat het voortbestaan van
soorten niet in gevaar komt. Vaak gaan werkzaamheden en bescherming van soorten goed
samen, vooral als het werk door het nemen van mitigerende maatregelen zodanig wordt ingeing
richt en uitgevoerd dat geen schade wordt toegebracht. In sommige gevallen is het onvermijdeonvermijd
lijk dat er schade wordt toegebracht aan beschermde planten en dieren. In dat geval kunnen de
verbodsbepalingen in de FloraFlora en faunawet overtreden worden. Het gaat dan meestal om de
volgende verbodsbepalingen:
gen:
• Artikel 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.
• Artikel 9: Het is verboden (beschermde)
(beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te beb
machtigen of met het oog daarop op te sporen.
• Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten.
• Artikel 11:: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantingsvoortplantings of vaste rustru of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen
of te verstoren.
• Artikel 12: Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het nest
te nemen, te beschadigen of te vernielen.
vernielen
• Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesne
ten of producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of 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 wisselen of tentoon te stellen
voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied
grondgebied van Nederland te brengen of ono
der zich te hebben.
Wanneer men ondanks het nemen van mitigerende maatregelen door de geplande werkzaamwerkzaa
heden in overtreding zou kunnen geraken met bovengenoemde verbodsbepalingen, dan kan
het aanvragen van een ontheffing
ontheff
in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.
Sinds 23 februari 2005 is de Regeling vrijstelling beschermde dierdier en plantensoorten FloraFlora en
faunawet van kracht. In hoeverre van toepassing is, is afhankelijk van de mate van bescherbesche
mingstatus
us van een soort en het maatschappelijk belang. De werkzaamheden kunnen vallen
onder de volgende belangen:
• belang a: de bepalingen betreffende de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van
goederen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
Geme
• belang b: bescherming van flora en fauna;
• belang c: veiligheid van luchtverkeer;
• belang d: de volksgezondheid of openbare veiligheid;
• belang e: dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of ecoec
nomische aard en voor het milieu
m
wezenlijk gunstige effecten;
• belang f. het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan geg
wassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
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• belang g. belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde
bescher
inheemse diersoort;

• belang h: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderonde
houd in de landbouw en in de bosbouw;

• belang i: bestendig gebruik;
• belang j: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
Voor werkzaamheden of activiteiten vanuit een project zijn over het algemeen alleen de belanbela
gen d, e, h, i en j relevant. De Gebiedsontwikkeling Maaspark Well kan worden uitgevoerd binbi
nen het kader van de belangen d, e en j.
Bij besluitt kenmerk met FF/75C/2010/0183, d.d. 8 november 2010 heeft het ministerie van LNV
(nu EL&I) aan Kampergeul BV een ontheffing verleend in het kader van de FloraFlora en faunawet.
De ontheffing is geldig voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de HWG Well-Aijen.
Well
De
ontheffing heeft betrekking op de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de FloraFlora en
faunawet met betrekking tot de Das en de Gewone dwergvleermuis en loopt tot 31 december
2015. Voor de werkzaamheden die in de periode daarna worden uitgevoerd, dient de ontheffing
te zijn verlengd vanaf 1 januari 2016. Een ontheffing kan uitsluitend voor maximaal 5 jaar worwo
den aangevraagd voor een vast omlijnde planbegrenzing. Bij een plangrenswijziging moet een
nieuwe ontheffing worden aangevraagd die betrekking heeft op de nieuwe begrenzing.
2.1.2
Rode lijsten
Op basis van het Verdrag betreffende het behoud van wilde planten en dieren en hun natuurlijnatuurli
ke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Verdrag van Bern) is onder andere in ons land
per soortgroep een zogeheten Rode Lijst samengesteld aan de hand van de trend en zeldzel
zaamheid op wereldschaal en de Nederlandse situatie. De op de Rode Lijst opgenomen soorsoo
ten zijn in vijf categorieën ingedeeld,
ingedeeld, namelijk gevoelig, kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd
en uitgestorven. Plaatsing van een soort op de Rode Lijst betekent niet dat deze soorten beb
schermd zijn, doch indien de soort is beschermd en tevens is geplaatst op de Rode lijst kan dit
van invloed
oed zijn op de bepaling van de gunstige staat van de soort. Op 5 november 2004 heeft
de minister van EL&I de Rode Lijsten voor bedreigde dierdier en plantensoorten vastgesteld welke
in 2009 voor zoogdieren, amfibieën, reptielen, dagvlinders en paddenstoelen is
is geactualiseerd.
geactualiseerd
2.2
Natuurbeschermingswet 1998
In
n de nabije omgeving van het plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden,
2000 gebieden, te weten MaasMaa
duinen en Boschhuizerbergen (aan de westzijde van de Maas). De bescherming van deze ono
derdelen van het Europees netwerk van
van natuurgebieden is geregeld in de NatuurbescherNatuurbesche
mingswet 1998. Het plangebied ligt zelf niet in een Natura 2000-gebied
gebied en grenst daar evenmin
aan. Omdat vooraf niet met zekerheid te zeggen is of zich desondanks geen effect op de nan
tuurwaarden in die gebieden
en voordoet (externe werking), is in 2011 een Passende Beoordeling
uitgevoerd in het kader van het Plan-MER
Plan
Maaspark Well.
2.3
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingegaan. Burgers,
Burge
bedrijven en overheden kunnen een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunomgevingsvergu
ning is een samenvoeging van 26 vergunningen in één. In de Wabo zijn onder andere vergunvergu
ningstrajecten op het gebied van het vellen van houtopstanden, de Natuurbeschermingswet
Natuurbeschermi
en
de Flora- en faunawet opgenomen. De omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangeaang
vraagd.
Als een activiteit schadelijk is voor planten of dieren die onder de bescherming van de FloraFlora en
faunawet vallen, dan is de aanvrager verplicht om het onderdeel
onderdeel ‘Handelingen met gevolgen
voor beschermde dieren en planten' in te vullen. De gemeente gaat dan aan het ministerie van
EL&I (voorheen LNV) toestemming vragen voor de vergunning. Dat houdt in dat het ministerie
van EL&I een Verklaring van geen bedenkingen
bedenkingen (Vvgb) afgeeft. Deze Vvgb wordt opgenomen
in de omgevingsvergunning. Het ministerie van EL&I toetst eerst over de aanvraag volledig is.
Is de aanvraag onvolledig, dan vraagt het ministerie van EL&I de gemeente om aanvullingen te
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sturen. De gemeente kan dan besluiten om de behandeling van de aanvraag op te schorten en
kan de aanvrager in de gelegenheid stellen zijn aanvraag aan te vullen. Als hiervan geen geg
bruik wordt gemaakt, wijst het ministerie van EL&I het verzoek voor de Vvgb af en moet de geg
meente
nte de aanvraag voor een omgevingsvergunning weigeren. Als de informatie voldoende
duidelijk is, neemt het ministerie van EL&I een besluit aangaande de vraag of een Vvgb mogemog
lijk is. De gemeente neemt het besluit over de Vvgb integraal op in haar ontwerpbesluit
ontwerpbe
over de
aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als het ministerie van EL&I het verzoek voor een
Vvgb afwijst moet de gemeente in het ontwerpbesluit de aanvraag voor een omgevingsvergunomgevingsvergu
ning weigeren. Het ministerie van EL&I geeft in principe binnen acht
acht weken na ontvangst van
het verzoek een ontwerp Vvgb af. Dit ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd.
Foto 2.1

2.4

Links beplanting langs de Aijerbandstraat. Rechts weilanden met hagen.

Provinciaal Natuurbeleid

2.4.1
EHS
De Ecologische Hoofdstructuur voor Limburg is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) 2006. De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het “nee, tenzij”tenzij”
principe. In schema 2.1 is dit stapsgewijs weergegeven. Bij projecten uitgevoerd
uitgevoer in de POG
geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Indien bij een ingreep schade wordt aangeaang
richt aan een bestaand EHS-gebied
gebied dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecresteffe
ten aan verlies in kwaliteit en oppervlak dient te worden gecompenseerd.
g
In figuur 2.1 is te zien dat de ontwikkeling Hoogwatergeul Well-Aijen
Well Aijen in het POL is opgenomen
als ontgrondinggebied en als toekomstige natuur. Het Dassencompensatiegebied heeft geen
gecombineerde aanduiding. Daarom dient voor ontwikkelingen op deze locatie een “nee tenzij"
procedure te worden doorlopen. Opgemerkt wordt dat dit gebied in de huidige situatie bestaat
uit een maïsakker en geen belangrijke ecologische betekenis heeft. Bij uitvoering van het propr
ject zal dit gebied worden ingericht ten behoeve van dassencompensatie, waarbij zorg wordt
gedragen voor een versnelde realisatie van de EHS. Voor het dassencompensatiegebied zijn
reeds de vergunningen verleend en is een projectbesluit vastgesteld (mei 2011).
Daarnaast maakt een klein deel van
van het gebied waar de Vergrote Voorhaven is voorzien onderonde
deel uit van de POG.
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Schema 2.1

Het ”Nee, tenzij"-principe
tenzij"
van het compensatiebeginsel

Figuur 2.1

Begrenzing plangebied en ligging ten opzichte van EHS en POG
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2.4.2
Stimuleringsplan Noordelijk
Noordelijk Maasdal/ Provinciaal Natuurbeheerplan
In het verleden gold voor het plangebied het Stimuleringsplan Noordelijk Maasdal (provincie
Limburg, 2008). Sinds 2011 is dit plan opgevolgd door het Provinciaal Natuurbeheerplan HerHe
ziening IX (provincie Limburg, 2011).
2011). Ten dele is het Stimuleringsplan Noordelijk Maasdal nog
wel aan de orde voor detailinformatie voor de verschillende deelgebieden. Voor het overige
geldt het Provinciaal Natuurbeheerplan Herziening IX.
Voor het EHS-gebied
gebied Nieuwe natuur is in het Provinciaal Natuurbeheerplan een streefbeeld
opgenomen dat bestaat uit vochtige riviergebonden natuur op de oevers en ondiep water in de
geul. In dit Natuurbeheerplan heeft de provincie voor het plangebied natuurdoelen gesteld. Het
betreffen natuurdoelen, waarvoor subsidie SNL (Natuurbeheer, Agrarisch Natuurbeheer of LandLan
schapsbeheer) kan worden aangevraagd indien de initiatiefnemer voornemens is deze natuurdoelen
te realiseren.
De hoogwatergeul en het Dassencompensatiegebied zijn verdeeld in vier deelgebieden
deelgeb
met de
1

daarbij behorende natuurdoeltypen en percentages (schema 2.2 en figuur 2.2). Voor de deeldee
gebieden 4.04Co en 4.06Co zijn geen natuurdoeltypen gesteld. Dit zijn de gebieden waar de
volledig vergunde hoogwatergeul conform het Tracébesluit wordt gerealiseerd. De reden dat
geen natuurdoelen zijn gesteld is dat voor natuurdoelen in Co-gebieden
C
geen subsidie vanuit de
SNL kan worden verkregen.. In deze Co-gebieden
Co gebieden gaat het om nieuwe natuur overig te realiserealis
ren via afwerking van ontgrondingen, natuur(compensatie)projecten & groene tegenprestaties.
Ten aanzien van de POG-gebieden
gebieden zijn in het Provinciaal Natuurbeheerplan door de provincie
Limburg geen gedetailleerde doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de te realiseren nan
tuur. Het noordelijke
jke deel van de Vergrote Voorhaven is opgenomen in de gebiedscategorieën
Landschapsbeheer en begrensd als Landschapsgebied. Vanuit het Landschapsbeheerplan zijn
geen natuurdoelen geformuleerd die eventueel in aanmerking komen voor SNL-subsidie.
SNL
Schema 2.2

Deelgebied
4.01C

4.04Co
4.05C

4.06Co

Natuurdoeltypen en percentages per deelgebied.

Natuurdoeltype
• Droog kruidenrijk grasland
• Essen-Iepenbos
Iepenbos
• Indundatiegrasland
• Kamgrasweide
• Pioniergemeenschap zand
• Sikkelklaver-Kruisdistelgrasland
Sikkelklaver
• Vochtige oeverruigte
• Zwarte populieren-Wilgenbos
populieren
• Doornstruweel
• Droog kruidenrijk grasland
• Essen-Iepenbos
Iepenbos
• Indundatiegrasland
• Kamgrasweide
• Pioniergemeenschap zand
• Sikkelklaver-Kruisdistelgrasland
Sikkelklaver
• Vochtige oeverruigte
• Zwarte populieren-Wilgenbos
populieren
-

Percentage
10
10
32
20
5
10
17
5
10
10
10
10
25
5
10
25
5
-

1

In het natuurbeheerplan is sprake van een incorrectie. Wanneer de percentages opgeteld worden voor deelgebied
4.01C is sprake van in totaal 109%.
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Figuur 2.2

Uitsnede kaart natuurdoeltypen provinciaal natuurbeheerplan
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Foto 2.2 Potentieel eindbeeld van het gebied grenzend aan de hoogwatergeul

2.4.3
Provinciale compensatieregeling
De Beleidsregel Mitigatie en Compensatie Natuurwaarden van de Provincie Limburg is van toepassing, indien wezenlijke kenmerken en waarden worden aangetast,, verstoord en/of versnipversni
perd ter plaatse van locaties horende tot de volgende gebiedscategorieën:
geb
1. gebieden gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); hiervoor geldt een “nee, tenzij”tenzij”
principe. Uitzondering is indien de aanduiding ontgronding aan de orde is waarbij niet de nan
tuurdoeltypen zoals geformuleerd in het stimuleringsplan
st
worden aangetast;
2. bestaande en gerealiseerde bos-,
bos natuur- en landschapswaarden in de Provinciale OntwikOntwi
kelingszone Groen (POG); hiervoor geldt een ontwikkelingsgerichte
ontwikkelingsgerichte basisbescherming;
3. bos, landschaps- en natuurelementen (zoals poelen, houtwallen, solitaire
solitaire bomen en waardewaard
volle beplantingen), die in een vigerend bestemmingsplan al bescherming genieten, dan wel
onder de werkingssfeer van de Boswet vallen.
Wanneer als gevolg van de geplande werkzaamheden natuurwaarden binnen de EHS of POG
worden aangetast,, dient deze oppervlakte te worden gecompenseerd. De te compenseren
waarden zijn vertaald in natuurdoelen. Op basis van de vervangbaarheid van de te compensecompens
ren waarden is een indeling in vier categorieën gemaakt:
1. snel vervangbaar, ontwikkelingstijd < 2 jaar: de locatie dient één op één te worden gecomgeco
penseerd;
2. 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;
3. matig vervangbaar,
rvangbaar, ontwikkelingstijd 25 - 100 jaar: bij aantasting geldt voor gebieden in de
EHS een compensatietoeslag van 66% en in de POG 33% bovenop de oorspronkelijke opo
pervlakte;
4. moeilijk of niet vervangbaar, ontwikkelingstijd > 100 jaar: bij aantasting geldt
geld voor deze gebieden altijd een compensatietoeslag van meer dan 66% tot 100% op de oorspronkelijke opo
pervlakte.
In figuur 2.1 is te zien dat de ontwikkeling Hoogwatergeul Well-Aijen
Well Aijen in het POL is opgenomen
als ontgrondinggebied en als toekomstige natuur. Op ontgrondinglocaties in het Maasdal in de
EHS zijn de natuurdoelen uit het Provinciaal Natuurbeheerplan (Provincie Limburg, 2011) richric
tinggevend in de toepassing van de beleidsregel. Actuele natuurwaarden hoeven voor zover
deze niet passen bij de natuurdoelen
natuurd
uit het Provinciaal Natuurbeheerplan niet te worden beb
houden of ontwikkeld. Bovendien is de EHS in dit gebied nog niet gerealiseerd. Compensatie
van de actuele natuurwaarden is niet nodig.
In principe zal door uitvoering van ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ en met name het
gebied van de hoogwatergeul invulling worden gegeven aan het gebied als natuurgebied zodat
de gewenste natuurdoelen zich kunnen ontwikkelen.
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2.5

KRW Stroomgebiedbeheerplan Maas 2009-2015
2009

2.5.1
Algemeen
Op 22 december 2009 heeft Rijkswaterstaat het Stroomgebiedbeheerplan 2009-2015
2009
gepubliceerd. Het Stroomgebiedbeheerplan Maas bevat onder andere een beschrijving van het
Stroomgebied van de Maas, de doelen voor de oppervlakteoppervlakte en grondwaterlichamen die voortvoor
komen uit de Kaderrichtlijn
jn Water (KRW) en een samenvatting van de maatregelen die genogen
men gaan worden. Het beleidskader voor de toetsing van ecologische doelstellingen in de KRW
wordt gevormd door het BeheerBeheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) van RijkswaRijksw
terstaat, dat in
n december 2009 is vastgesteld. Het plangebied is gelegen in het waterlichaam de
Zandmaas (NL91ZM).
Figuur 2.3 Ligging en begrenzing van in de buurt gelegen oppervlaktewaterlichamen. Het plangeplang
bied in de Zandmaas is rood gemarkeerd

plangebied
rivierver-

GM-0069362, revisie C3
GM
Pagina 27 van 71

Toetsingskader

De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater
en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren
verbet
en het
duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moemo
ten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden worden
verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar. De uiterste datum
datum komt daarmee op 2027.
De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de Europese Unie een kader voor de bescherbesche
ming en verbetering van de kwaliteit van het grondgrond en oppervlaktewater en van de kwantiteit
van het grondwater. De richtlijn moedigt alle belanghebbenden aan om actief deel te nemen
aan activiteiten om in ieders belang een goede waterkwaliteit te realiseren.
2.5.2
Ligging en begrenzing Maas
De bron van de Maas ligt ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Dijon.
Dijon. Via Frankrijk en
België bereikt de Maas bij Eijsden, ten zuiden van Maastricht, ons land. Het stroomgebied van
de Maas tot de 1 mijlskustzone beslaat 36.000 km²,
km , waarvan ongeveer 7.700 km²
km in Nederland
ligt. De kustlijn heeft een lengte van 55 km. Het Nederlandse
Nederlandse deel van het stroomgebied Maas
omvat het eiland Goeree-Overflakkee
Overflakkee in de provincie Zuid-Holland,
Zuid Holland, de gehele provincie Limburg
en vrijwel de gehele provincie Noord-Brabant.
Noord Brabant. Naast de Maas zelf omvat het stroomgebied ook
een netwerk van zijrivieren en
n beken. In Nederland zijn dit de benedenlopen van de Roer, de
Niers en de Swalm uit Duitsland, diverse beken uit België (onder meer de Dommel, de Mark, de
Aa of Weerijs en de Kleine Aa/Molenbeek) en de Aa die in Limburg ontspringt. Daarnaast liggen
binnen het stroomgebied grote wateren als de Noordzee (het kustwater), de Bergsche Maas, de
Afgedamde Maas, het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak en de Biesbosch.
2.5.3
Watersysteem Maas
De Maas is in Nederland 250 kilometer lang. Over die afstand moet het
het rivierwater ongeveer 45
meter dalen tot zeeniveau. Vooral het zuidelijk deel heeft een veel groter verval dan de Rijn.
3
Gemiddeld stroomt nabij Maastricht (Borgharen) zo’n 230 m water per seconde door de Maas.
In het stroomgebied van de Maas ligt geen hooggebergte.
hooggebergte. Smeltwater levert dan ook weinig
water aan de rivier. Deze rivier wordt alleen door regen gevoed. Hoogwater komt meestal in de
winter voor en laagwater in zomer en najaar. In een groot deel van de Maas zijn stuwen geg
bouwd om ervoor te zorgen dat de rivier ook in de zomer diep genoeg is voor scheepvaart. AlA
leen in het meest zuidelijke deel, de Grensmaas, is geen scheepvaart mogelijk. Hier kronkelt de
Maas over ondiepe grindbanken, is ongestuwd en bij hoogwater snelstromend. De scheepvaart
volgt het gestuwde Julianakanaal dat parallel aan de Grensmaas loopt. Bij Roermond zijn door
grindwinning grote plassen langs de Maas ontstaan. De Maas en haar Nederlandse riviertakken
voeren het overtollige water uit het netwerk van zijrivieren en beken in het stroomgebied af naar
zee. Als laatste station naar zee komt het Maaswater uit in het Krammer-Volkerak
Krammer Volkerak en het HaH
ringvliet. Deze voormalige zeearmen zijn in het kader van de Deltawerken, uitgevoerd in de
tweede helft van vorige eeuw, met dammen en sluizen afgesloten
afgesloten van de Noordzee. Op deze
manier zijn zoete meren ontstaan met een zeer beperkte getijdenwerking. Het KrammerKrammer
Volkerak is via de Eendracht verbonden met het Zoommeer (stroomgebied Schelde).
2.5.4
Ecologische doelstellingen Maas
De ecologische doelen zijn
n in het stroomgebied Maas bepaald, gebruikmakend van landelijke
milieukwaliteitseisen, aangevuld met een nadere regionale uitwerking. De goede ecologische
toestand wordt bepaald door biologische soortgroepen, specifieke verontreinigende stoffen (in
Nederland ruim 150) en hydro
omorfologische en algemeen fysisch-chemische
chemische parameters.
De goede ecologische toestand van oppervlaktewatertypen is als milieukwaliteitseis vastgelegd
in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Afgeleide ecologische normen worden
als concrete doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water opgenomen in de waterplannen van rijk
en provincies.
Voor de ecologische kwaliteit gelden milieudoelstellingen voor (figuur 2.4):
2.
• biologische soortgroepen;
• hydromorfologie;
• algemeen fysisch-chemische
chemische parameters;
• specifieke verontreinigende stoffen soms ook aangeduid als overige relevante stoffen.
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Figuur 2.4

Opbouw en samenhang doelen van de goede toestand van oppervlaktewateren
* behoort niet tot toetsingskader van rivieren

*

Bron: Stroomgebiedbeheerplan Maas 2009-2015.
2009

2.5.4.1
Doelen ecologische toestand - biologie
De milieudoelstellingen voor biologie bestaan voor de rivieren uit overige waterflora (waterplan(waterpla
ten, vastgroeiende algen, zeesla en zeewieren), macrofauna (kleine waterdieren)
waterdieren) en vissen.
Voor deze biologische kwaliteitselementen of onderdelen daarvan zijn per type water maatlatten
ontwikkeld voor het beschrijven van de goede ecologische toestand (GET) en de overige toeto
standsklassen van een oppervlaktewaterlichaam. Middels deze maatlatten wordt de ecologiecolog
sche toestand uitgedrukt in een Ecologische Kwaliteits Ratio (EKR), een getal tussen 0 en 1.
Op basis van deze maatlatten voor natuurlijke watertypen kan op twee manieren de ecologiecolog
sche doelstelling voor sterk veranderde en
en kunstmatige waterlichamen (het goed ecologisch
potentieel, GEP) worden afgeleid. Kern van beide benaderingen is dat rekening wordt gehougeho
den met de ecologische effecten van onomkeerbare (hydromorfologische) ingrepen. Allebei de
werkwijzen zijn in Nederland
d (en ook in het stroomgebied Maas) toegepast voor het afleiden
van ecologische doelen voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. Beide benadebenad
ringen leiden tot hetzelfde ambitieniveau voor de doelen.
Een samenvattend overzicht van de ecologische doelstellingen is opgenomen in schema 2.2.
Dit zijn gemiddelde GET- en GEP-waarden
GEP waarden voor de verschillende categorieën waterlichamen in
het stroomgebied Maas, inclusief de spreiding binnen die getallen (de 2525 en 75-percentiel
75
waarden). De helft van de ecologische
ecologische doelstellingen bevindt zich tussen deze 2525 en 75percentiel waarden, een kwart zit boven de 75-percentiel
75 percentiel waarde, een kwart zit onder de 2525
percentiel waarde. Ter vergelijking zijn zowel de doelstellingen van de Zandmaas als ook de
algemene doelstellingen
llingen voor alle Rijksrivieren aangegeven.
2.5.4.2
Doelen ecologische toestand - fysisch-chemische kwaliteit
Tot de fysisch-chemische
chemische parameters behoren onder andere temperatuur, zuurgraad, zuurstofzuursto
gehalte, zoutgehalte en nutriënten (fosfor en stikstof). Bij het
het vaststellen van de GETGET en GEPwaarden voor de algemeen fysisch-chemische
fysisch chemische parameters is de biologie leidend. Doelen voor
de algemeen fysischchemische parameters volgen dan ook uit de biologische beschrijvingen.
GET- en GEP-waarden
waarden voor nutriënten zijn zo veel mogelijk afgeleid op basis van een werkelijk
waargenomen relatie tussen concentraties N/P en de biologische toestand. De KRWKRW
doelstelling voor temperatuur voor hydromorfologisch vrijwel ongestoorde wateren is een maximax
mumwaarde van 25 °C. Een samenvattend
samenvattend overzicht van de algemeen fysisch-chemische
fysisch
doelstellingen is opgenomen in schema 2.2.

GM-0069362, revisie C3
GM
Pagina 29 van 71

Toetsingskader

2.5.4.3
Doelen ecologische toestand - hydromorfologie
Tot de hydromorfologie behoren hydrologische en morfologische parameters, zoals stroomstroo
snelheid, diepte en vorm van de
de oever. Bij sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen,
zoals de Zandmaas, is de beoordeling van de hydromorfologie alleen relevant om vast te stellen
of een waterlichaam het Maximaal Ecologisch Potentieel bereikt.
In de Kaderrichtlijn Water is voor het
het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ beb
paald dat in de hoogwatergeul ondiep water (tot 2,5 meter diepte) gerealiseerd dient te worden
om een geschikte habitat de vormen voor vissen, waterplanten en macrofauna. In het ooroo
spronkelijk vergunde
rgunde ontwerp voor de hoogwatergeul Well – Aijen werd 28,6 hectare ondiep
water gerealiseerd.
2.5.4.4
Doelen ecologische toestand - specifieke verontreinigende stoffen
De KRW spreekt van specifieke verontreinigende stoffen als deze in significante hoeveelheden
worden
orden geloosd, maar er geen norm op Europees niveau is vastgesteld. In ieder geval vallen
daaronder die stoffen (waaronder werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen) waarvoor norno
men zijn vastgelegd in de ‘Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateoppervlaktewat
ren’ van 2004.
Schema 2.2
teit

Milieudoelstellingen ecologische kwaliteit, biologisch en fysisch-chemische
fysisch
kwali-

Zandmaas

Rivieren

NL91ZM
Doelen ecologische toestand:
Biologie

Doelen ecologische toestand:
Fysisch-chemische kwaliteit

Macrofauna
- 25--percentiel
- 75--percentiel
Macrofyten
- 25--percentiel
- 75--percentiel
Vis
- 25--percentiel
- 75--percentiel

EKR 0,55

Totaal stikstof (zomergemiddelde)
- 25--percentiel
- 75--percentiel
Totaal fosfaat (zomergemiddelde)
- 25--percentiel
- 75--percentiel
Chloride (zomergemiddelde)
Temperatuur (maximum waarde)
Zuurgraad (zomergemiddelde)
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde)

2,5 mg N/l

EKR 0,60

EKR 0,56

0,14 mg P/l

150 mg C/l
25ºC
6,0-8,5
70-120%

EKR 0,57
EKR 0,55
EKR 0,60
EKR 0,60
EKR 0,60
EKR 0,60
EKR 0,49
EKR 0,54
EKR 0,53
3,87 mg N/l
4,00 mg N/l
4,00 mg N/l
0,13 mg P/l
0,12 mg P/l
0,14 mg P/l
NB
25
25ºC
NB
NB
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3.1

Toelichting methodiek ecologisch onderzoek

3.1.1
Algemeen
Bij het uitvoeren van het onderzoek heeft de nadruk gelegen op de soorten die beschermd zijn
in de beschermingsregimes tabel 2, tabel 3 of habitatrichtlijn IV en de vogelsoorten van de beb
schermingscategorieën 1 tot en met 4 en schaarse soorten van beschermingscategorie 5. De
reden hiervoor is dat voor deze soorten een aanvraag van een ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet, artikel 75, vijfde lid, onderdeel C benodigd kan zijn. In de beschrijving per
soort of soortgroep wordt kort ingegaan op de volgende aspecten:
• ecologie;
• status op de Rode lijst;
• beschermingstatus in de FloraFlora en faunawet;
• aantallen en locaties van territoria, individuen en vaste verblijfplaatsen. Indien gegevens niet
zijn verkregen uit veldonderzoek,
veldonder
wordt de literatuurbron vermeld;
• functie van het plangebied voor de soort, zoals:
o verblijfplaats
lijfplaats (nest, hol, burcht en dergelijke);
); indien de verblijfplaats niet in het plangeplang
bied ligt, waar bevindt deze zich dan (dit is met name van belang voor soorten met een
groot territorium
torium als Buizerd, Das en dergelijke)
dergelijke
o migratieroute of verbindende schakel tussen populaties of foerageergebied.
foerageergebied
Er zijn door Grontmij | Groen--planning
planning een literatuuronderzoek en veldonderzoeken uitgevoerd.
Het onderzoek is uitgevoerd
gevoerd binnen het plangebied waar werkzaamheden plaats gaan vinden.
In de periode 2005-2012
2012 zijn door ecologen van Grontmij | Groen-planning
Groen planning in totaal 33 veldbeveldb
zoeken aan het gebied gebracht, dit is in schema 3.1 weergegeven.
Schema 3.1
Overzicht van de
de periodes waarin de inventarisaties plaats vonden. “n” is het aanaa
tal gebrachte bezoeken.

Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Maanden overdag
Maart tot en met juli
Januari, maart en mei
Februari, april, oktober (2x) en november
September en november
Maart, mei. juli en november
Januari, maart, mei, juni, september
Januari, april, juli en oktober
Januari

n
5
3
5
2
4
5
6
1

Maanden ‘s avonds

n

Juli

1

Juni

1

3.1.2
Planten
Inventarisaties van beschermde flora zijn uitgevoerd op basis van de beschikbare literatuur
(www.limburg.nl)) en een inschatting van aanwezig geschikt leefgebied .
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3.1.3
Zoogdieren
Het onderzoek naar de vleermuizen is uitgevoerd conform het gedragsprotocol vleermuisondervleermuisonde
zoek dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus en de GaN in overleg met Dienst LanLa
delijk Gebied (versie 2011). Voorbereidend op de uitvoering van natuuronderzoeken is rekening
gehouden met de volgende factoren:
• tijdens
ijdens de inventarisaties is het onderzoeksgebied
onderzoeksgebied gecontroleerd op de aanwezigheid van
potentiële vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij zijn bomen met een diameter vanva
af 30 centimeter gecontroleerd op de aanwezigheid van holten, oude spechtengaten, scheusche
ren in combinatie met aanwezigheidssporen
aanwezigheidssporen of andere aanwijzingen, die duiden op een mom
gelijke verblijfplaats voor vleermuizen;
• het
et onderzoeksgebied is geïnspecteerd op de aanwezigheid van lijnvormige structuren (zo(z
als lanen en singels langs de zandwegen), die door vleermuizen gebruikt
gebruikt kunnen worden als
vliegroute;
• err is een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van vaste foerageergebieden;
• de
e inventarisatie is uitgevoerd met een heterodyne batdetector, voorzien van time expansion
(type: Petterson D240x) en opname apparatuur.
apparatuur. Voor een nadere analyse van de geluidsgeluid
opnames is gebruikt gemaakt van het softwareprogramma Batsound4. Hierbij zijn de geluigelu
den van de soorten op een later tijdstip uitgelezen voor analyse. Hierbij is rekening gehougeho
den met de complexiteit van de locatie
locati en het weer.
De meeste aandacht is uitgegaan naar de Das die diverse burchten in en nabij het plangebied
heeft. Dit is gedaan door alle bekende burchten te bezoeken en vervolgens te onderzoeken of
er nog nieuwe burchten zijn gebouwd door systematisch de Maasheggen, greppels en dergelijdergeli
ke te belopen. Het onderzoek
erzoek naar de Das heeft plaatsgevonden
plaatsgevonden tijdens momenten wanneer
sporen waarneembaar zijn.
De overige zoogdieren zijn geïnventariseerd tijdens het gehele veldseizoen. Om te bepalen of
een soort gebruikk maakt van het gebied is gedurende de inventarisaties gelet op potentiële verve
blijfplaatsen zoals burchten en nesten en op sporen zoals van vraat, uitwerpselen, wissels,
prenten en haren.
3.1.4
Broedvogels
Broedvogels zijn geïnventariseerd conform de Soortenstandaard
andaard van het ministerie van EL&I en
“uitgebreide territoriumkartering” (Hustings et al., 1985). Basis voor het onderzoek vormt de beb
schikbare literatuur (www.limburg.nl
www.limburg.nl).
Inventarisatie van vogelsoorten met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen, zoals
Kerk- en Steenuil zijn gecombineerd met de inventarisatie van vleermuizen en met de “regulie“reguli
re” vogelinventarisaties. Daarbij zijn potentiële broedlocaties bezocht en door middel van het
afspelen van het territoriumroep
rritoriumroep is getracht de uilensoorten te doen bewegen te reageren.
Daarnaast zijn de potentiële broedlocaties bezocht door na te gaan of braakballen aanwezig
zijn.
Ook is nagegaan of een geschikt habitat aanwezig is voor de aanwezigheid van eventuele andere broedvogels van de beschermingscategorieën 1 t/m 4 en schaarse soorten van beschermingscategorie 5.
3.1.5
Vissen, amfibieën en reptielen
Vanuit de beschikbare literatuur (Crombaghs et al, 2000 en van Buggenum et al,
al 2010) was
aanleiding om vissen conform
rm de Soortenstandaard van het ministerie van EL&I of conform een
methode RAVON gericht te inventariseren. Er is ter plaatse van geschikt habitat bemonsterd
met behulp van steeknet in de periode april tot en met oktober.
Vanuit de beschikbare literatuur was geen aanleiding om soorten amfibieën en reptielen gericht
te inventariseren. Wel is tijdens de veldbezoeken nagegaan of geschikt habitat aanwezig was
van beide soortgroepen. Bij aanwezigheid van geschikt leefgebied zijn daarop vervolgens aanaa
vullende veldbezoeken
ldbezoeken uitgevoerd.
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3.1.6
Ongewervelde soorten
Vanuit de beschikbare literatuur (Kurstjens et al, 2008) was er geen aanleiding om soorten uit
deze diergroep gericht te inventariseren. Wel is tijdens de veldbezoeken nagegaan of geschikt
habitat aanwezig was in het plangebied. Bij vaststelling zijn daarop vervolgens aanvullend veldvel
bezoeken uitgevoerd.
3.2

Resultaten ecologisch onderzoek

3.2.1

Broedvogels

Buizerd
De Buizerd is in Nederland een algemene broedvogel van bosranden, bossen en bomenrijen.
De soort is beschermd volgens categorie 4 van de indicatieve lijst. De broedperiode van de
soort loopt van 1 februari tot en met 10 juni (Van Dijk, 2004). Het leefgebied
leefgebied en de bezette nestnes
locaties van de soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet het gehele jaar door beschermd.
De grootte van zijn leefgebied varieert en ligt over het algemeen binnen de range van 100 tot
1000 hectare (Sierdsema, 1995).
Vanuit de beschikbare
ikbare literatuur kon worden afgeleid dat deze soort in de kilometerhokken
waarin het plangebied zich bevindt broedt. Vervolgens zijn veldbezoeken gebracht waarin het
volgende is waargenomen (figuur 3.1):
• de
e Buizerd had in 2007 in deelgebied A een nest in een populier langs de Maas tegen de
Voorhaven aan. De soort foerageerde op de omliggende akkers, wegbermen en ruige perpe
ceelranden;
• in
n 2010 is opnieuw een broedpaar vastgesteld in beplanting aan de oostzijde van de VoorVoo
haven in deelgebied B. De soort foerageerde
foerag
op de omliggende graslanden, wegbermen,
slootkanten en ruige perceelranden;
• err zijn meer potentiële broedgelegenheden aanwezig in het plangebied als bomenrijen,
boomgroepen en doorgeschoten
doorgeschot Maasheggen met hierin bomen;
• tijdens
ijdens de overige onderzoeksjaren
onderzoeksjaren doch foerageerde de soort uitsluitend in het plangebied;
plangebied
• in
n het plangebied bestaat dit foerageergebied uit (braakliggende) akkers, graslanden, wegwe
bermen, slootkanten
otkanten en ruige perceelranden;
• buiten
uiten het plangebied ten oosten van de Kampweg in het bosgebied
bosgebied van de Ennenberg
broedt 1 paartje.
Uit bovenstaand blijkt dat de soort niet jaarlijks in het plangebied broedt, maar wel jaarlijks foefo
rageert in het plangebied.
Foto 3.1
Links Buizerd die broedde in beplanting langs de Voorhaven. Rechts jonge Kerkuil. Deze
broedt onder andere in twee boerderijen ter plaatse van het buurtschap Kamp.
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Huismus
De Huismus is beschermd volgens categorie 2 van de indicatieve lijst. De soort gaat in Nederland achteruit en daarom is de soort opgenomen op de Nederlandse Rode Lijst
ijst met de status
“gevoelig”. Op basis van de FloraFlora en faunawet zijn het nest en bijbehorend leefgebied van de
soort het gehele jaar door beschermd. De grootte van zijn leefgebied is gemiddeld 2 tot 5 hectahect
re groot (Sierdsema, 1995).
Vanuit de beschikbare literatuur kon worden afgeleid dat deze soort in de kilometerhokken,
kilometerhokken
waarin het plangebied zich bevindt,
bevindt broedt. Vervolgens zijn veldbezoeken gebracht waarin het
volgende is waargenomen
men (figuur 3.1):
• in
n het plangebied zijn geen potentiële nestlocaties
nestlocaties van de Huismus aanwezig;
• net
et buiten het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen aanwezig van de soort in de vorm van 2
kolonies in gebouwen in buurtschap Kamp en een kolonie op een boerderij
boerderij nabij Elsteren
(figuur 3.2). Iedere kolonie bestaat uit 5 tot 10 broedparen;
broedparen
• tijdens
ijdens één veldbezoek (van de 31 veldbezoeken) is waargenomen dat de soort foerageerde
ter plaatse van het plangebied nabij de kolonie van de boerderij nabij Elsteren.
Uit bovenstaand blijkt dat de soort niet in het plangebied broedt en het plangebied kan worden
beschouwd als marginaal foerageergebied.
Kerkuil
De Kerkuil is beschermd volgens categorie 3 van de indicatieve lijst. De soort gaat in Nederland
achteruit en daarom
m is de soort opgenomen op de Nederlandse Rode lijst met de status “be“b
dreigd”. Het leefgebied en de vaste rustrust en verblijfplaatsen van de soort zijn het gehele jaar
door beschermd. De grootte van zijn leefgebied varieert en ligt over het algemeen binnen de
d
range van 100 tot 1000 hectare (Sierdsema, 1995).
Vanuit de beschikbare literatuur kon worden afgeleid dat deze soort in de kilometerhokken,
kilometerhokken
waarin het plangebied zich bevindt,
bevindt broedt. Vervolgens zijn veldbezoeken gebracht waarin het
volgende is waargenomen
omen (figuur 3.1):
• in
n het plangebied zelf zijn geen potentiële nestlocaties van de Kerkuil aanwezig;
aanwezig
• in
n 2006 werd buiten het plangebied bij een boerderij aan de noordzijde van de Kampweg
braakballen van deze soort aangetroffen. In 2006 werd ook buiten het
het plangebied in een
schuur in buurtschap Kamp een
e Kerkuil broedend waargenomen;
• in
n 2010 was buiten het plangebied één paar met drie jongen aanwezig in een schuur in
buurtschap ’t Leuken;
• de
e soort is niet waargenomen tijdens de veldbezoeken. Dit sluit echter
echter niet uit dat de soort
het plangebied benut als foerageergebied. Uitgaande van de grootte van het territorium van
de Kerkuil mag worden verwacht dat de soort foerageert in het plangebied. Er is ter plaatse
van de wegbermen van de Aijerbandstraat en Kempestraat
Kempestraat evenals langs de Maasheggen
en een braakliggende akker (potentieel) foerageergebied aanwezig. Het gaat daarbij om een
klein deel (5 -10%)
10%) van zijn territorium dat zich bevindt in het plangebied, het grootste deel
hierin bestaat uit intensief gebruikte
gebruikte akkers die nauwelijks voedsel bieden voor de Kerkuil.
Uit het bovenstaande blijkt dat de Kerkuil niet in het plangebied broedt. Een klein deel van zijn
territorium, gelegen in het plangebied,
plangebied kan worden beschouwd als (potentieel) foerageergebied.
Steenuil
De Steenuil is beschermd volgens categorie 1 van de indicatieve lijst. De soort gaat in NederNede
land sterk achteruit en daarom is de soort opgenomen op de Nederlandse Rode lijst met de stast
tus “kwetsbaar”. Het leefgebied en de vaste rustrust en verblijfplaatsen van de soort zijn op basis
van de Flora- en faunawet het gehele jaar door beschermd. De grootte van zijn leefgebied varivar
eert tussen de 25 tot 100 hectare (Sierdsema, 1995).
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Vanuit de beschikbare literatuur kon worden afgeleid dat deze soort mogelijk in het plangebied
broedt. Daarop zijn veldbezoeken gebracht om dit na te gaan. Tijdens de veldbezoeken is het
volgende waargenomen (figuur 3.1):
• in
n het plangebied zijn geen knotwilgen
knotwilgen op oude schuurtjes aanwezig. Toch is op één locatie
een potentiële nestlocatie van de Steenuil aanwezig, namelijk bijij het kapelletje van de Sint
Jacobshoeve waar zich een Steenuilenkast in een Boomhazelaar bevindt.
bevindt
• in
n 2011 en in 2012 is vastgesteld dat
dat de genoemde Steenuilenkast daadwerkelijk door de
soort wordt gebruikt
ruikt als vaste verblijfplaats;
• het
et foerageergebied van dit paartje is in het plangebied aanwezig ter plaatse van de wegwe
bermen van de onverharde weg die langs het kapelletje loopt. Dit beslaat
besl
circa 2–5%
2
van
zijn territorium;
• buiten het plangebied zijn vijf
vijf Steenuilnestkasten aanwezig. Hiervan was de kast in het
buurtschap Kamp in 2006, in 2010 en in 2012 in gebruik door de Steenuil. De andere kaska
ten, bij de brug over de Voorhaven in buurtschap
buurtschap ´t Leuken, in een wilg langs de Aijerbeek
bij Aijen en bij een boerderij in het Geysterveld waren in 2006
2006 in gebruik door de Steenuil;
• het
et foerageergebied van deze paartjes zijn in het plangebied aanwezig ter plaatse van de
wegbermen en Maasheggen die zijn gelegen binnen de territoria van de Steenuil. Het gaat
daarbij om een klein deel (maximaal 2 - 5%) van ieder territorium dat zich bevindt in het
plangebied, het grootste deel hierin bestaat uit intensief gebruikte akkers die nauwelijks
voedsel bieden voor de Steenuil.
Uit het bovenstaande blijkt dat de soort met één paar in het plangebied broedt en een beperkt
deel van het plangebied benut als foerageergebied.
Kaart 3.1

Jaarrond beschermde vaste rustrust en verblijfplaatsen vogels.
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Foto 3.2
Op de linkerfoto de Steenuil die met één paar in het plangebied broedt. Rechts de
IJsvogel die regelmatig buiten het broedseizoen ter plaatse van de Voorhaven wordt waargenowaargen
men.

Broedvogels van categorie 5 van de “indicatieve lijst”
Nesten en bijbehorend leefgebied
eefgebied van deze vogelsoorten zijn alleen gedurende het broedseibroedse
zoen beschermd. Waargenomen broedvogelsoorten van deze categorie zijn:
zijn
• in ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’: één paar Groene specht (“kwetsbaar”) ter
plaatse van de beplantingen langs
lan de Voorhaven
aven en vijf paren Zwarte kraai;
• buiten ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’: in Buurtschap Kamp zijn Boerenzwaluw
enkele kolonies), één paar Ekster, enkele paren Spreeuw, één paar Torenvalk en één paar
Zwarte roodstaart waargenomen;
argenomen;
• tijdens
ns de onderzoeksperiode is de IJsvogel diverse malen waargenomen in ‘Maaspark Well,
gedeelte rivierverruiming’ ter plaatse van de Voorhaven buiten de broedperiode. Uit de verve
richte waarnemingen blijkt dat de IJsvogel geen broedvogel is van ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’, maar dit gebied alleen gebruikt als foerageergebied.
Overige broedvogels
Onder “overige broedvogels” worden de soorten verstaan die in Nederland zeldzaam of (vrij)
algemeen en al dan niet op de Nederlandse Rode lijst zijn vermeld (tussen haakjes is de status
op de Nederlandss Rode lijst). Verblijfplaatsen en bijbehorend leefgebied van deze vogelsoorten
zijn alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Er is onderscheid gemaakt in soorten van
landbouwgebieden en soorten van houtopstanden.
h
Vogels van landbouwgebieden
Het ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ is belangrijk voor vogels van landbouwgebieden.
Er komen een paar Gele kwikstaart (“gevoelig”), twee paar Graspieper (“gevoelig”), meerdere
paren Kievit, drie paar Patrijs (“kwetsbaar”), meerdere paren Scholekster, twee paar VeldleeuVeldlee
werik (“gevoelig”), een paar Witte kwikstaart en een paar Kwartel voor. Het zijn soorten van
open agrarische gebieden die een niet te intensief landbouwkundig gebruik hebben met volvo
doende insecten (zoals Wulp, Kievit en Veldleeuwerik) en zaden van akkerkruiden (zoals PaP
trijs).
Vogels van houtopstanden
Uit een mailing van 17 december 2005 verschenen op Vogelinfo Limburg blijkt dat de 13 aanaa
wezige territoria van de Nachtegaal (“kwetsbaar”) deel uitmaken van een “nieuw” Limburgs bolbo
werk van deze soort. Voorts komen in het plangebied vogels van houtopstanden en MaashegMaashe
gen voor zoals: Bosrietzanger, één paar Goudvink, Grasmus, één paar Grauwe vliegenvanger
(“gevoelig”), Heggenmus, Houtduif, drie
drie paar Kneu (“gevoelig”), vijf paar Koekoek (“kwetsbaar”),
één paar Matkop (“gevoelig”), drie paar Roodborsttapuit, vier paar Spotvogel (“gevoelig”),
Tjiftjaf, Tuinfluiter, drie paar Zomertortel (“kwetsbaar”) en Zwartkop.
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Pleisterende vogels
In de wintermaanden
ermaanden wordt het gebied bezocht door honderden ganzen, vooral Brandganzen,
Grauwe ganzen, Kolganzen, Toendrarietganzen en Brandganzen. Het gebied is door de provinprovi
cie Limburg niet als “foerageergebied voor ganzen en smienten” aangemerkt.
Foto 3.3

3.3

Foeragerende
ragerende Kolganzen

Zoogdieren

Gewone dwergvleermuis
De Gewone dwergvleermuis is in Nederland de meest voorkomende vleermuissoort. Ze heeft
vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen. De verblijfplaatsen van de soort zijn op basis van
de Flora- en faunawet
nawet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel 3 evenals binnen de
Habitatrichtlijn bijlage IV en zijn daarmee jaarrond beschermd
De Gewone dwergvleermuis is in 2006 met 12 individuen in ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverrivierve
ruiming’ waargenomen die dit gebied gebruikten als vliegroute en foerageergebied. Tijdens de
monitoring in 2011 zijn diverse Gewone dwergvleermuizen in ‘Maaspark Well, gedeelte rivierrivie
verruiming’ waargenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er:
• twee vliegroutes aanwezige zijn langs de beplantingen op de Maasoever en de meidoornmeidoor
haag langs de weg ten oosten van de Voorhaven;
• foerageergebieden zijn vastgesteld in het noordelijke deel van de Aijerbandstraat en boven
de Voorhaven, die werden benut door 8 Gewone dwergvleermuizen.
Waarschijnlijk zijn de dieren afkomstig van de bebouwing van het buurtschap Kamp buiten
‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ waar diverse gebouwen aanwezig zijn die geschikt
zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
Laatvlieger
De Laatvlieger is in Nederland
ederland een algemene soort met vaste rustrust en verblijfplaatsen in geg
bouwen. Het leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel 3 alsmede op basis van de HabitaHabit
trichtlijn
n bijlage IV en zijn daarmee jaarrond beschermd.
beschermd
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De Laatvlieger is in 2006 met één individu foeragerend in het plangebied waargenomen bij het
kapelletje op de hoek van de Aijerbandstraat met de Kemppestraat. Tijdens de monitoring van
de vleermuizen in 2011
1 is één individu foeragerend in het plangebied waargenomen bij de
Maasheggen in het noordelijke deel van de Aijerbandstraat. Waarschijnlijk zijn de dieren afkomafko
stig van de bebouwing van het buurtschap Kamp buiten het plangebied waar diverse gebouwen
aanwezig
zig zijn geschikt als vaste verblijfplaats.
Kaart 3.2
Overzicht van de vleermuiswaarnemingen, te weten Gewone dwergvleermuis,
Watervleermuis, Meervleermuis en Laatvlieger

Watervleermuis
De Watervleermuis is in Nederland algemeen en heeft vaste rustrust en verblijfplaatsen in zowel
bomen als gebouwen. Het leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn op basis van de
Flora- en faunawet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel 3 evenals op basis van
de Habitatrichtlijn bijlage IV en zijn jaarrond
jaarro beschermd
In 2006 is de Watervleermuis met 16 individuen in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’ foeragerend waargenomen boven de Maas, boven de Voorhaven en langs de
houtopstanden van de Voorhaven. In 2011 zijn tijdens de vleermuizenmonitoring
vleermuizenmonitoring in het deelgedeelg
bied rivierverruiming boven de Voorhaven een 6 individuen waargenomen. Een haag ten zuidzui
oosten van de voorhaven (zie figuur 3.2) wordt gebruikt als vliegroute door één individu. WaarWaa
schijnlijk zijn alle dieren afkomstig van de bosgebieden ten oosten van het buurtschap Kamp
waar diverse bomen aanwezig zijn die geschikt zijn als vaste verblijfplaats.
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Meervleermuis
De Meervleermuis in Nederland een vrij zeldzame soort met vaste winterwinter en zomerverblijfplaatzomerverblijfplaa
sen in vooral gebouwen,, maar voor zover bekend in Limburg geen zomerverblijfplaatsen heeft.
Het leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet beb
schermd volgens het beschermingsniveau tabel 3 evenals op basis van de Habitatrichtlijn bijlabijl
ge IV en zijn jaarrond beschermd.
De Meervleermuis is in 2006 met 2 individuen foeragerend in het plangebied waargenomen bob
ven de Voorhaven, hetgeen is weergegeven in figuur 3.2.
Overige vleermuissoorten
Uit de ‘Zoogdieren van Limburg’ (Huizenga et al., 2010) blijkt dat in de kilometerhokken waarin
het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ gelegen is, tevens Baardvleermuis,
Franjestaart, Grootoorvleermuis en Ruige dwergvleermuis zijn aangetroffen. Deze soorten zijn
tot op heden nog niet in het plangebied waargenomen.
Bever
De Bever bouwt burchten die bestaan uit gegraven gangen en een zogenaamde “woonhut”
(burcht) van takken, planten en modder. De toegang ligt meestal onder het wateroppervlak. Het
leefgebied en de verblijfplaatsen van de Bever zijn op basis van de Flora- en faunawet beb
schermd binnen het beschermingsniveau tabel 3 evenals op basis van de Habitatrichtlijn bijlage
IV.
In het natuurgebied De Baend is in 2005 een Beverfamilie bestaande uit 2 volwassenen en 2
jongen uitgezet. Dit project werd uitgevoerd door samenwerking van de provincie Limburg,
Stichting Ark en terreinbeherende instanties (www.limburg.nl).
(
). In datzelfde jaar had de soort al
een burcht gebouwd in dit gebied (www.kaderrichtlijnwater.nl).
(
). Voor alsnog heeft dat niet geleid
tot een vestiging van de Bever in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’.
rivierverruiming’ Wel
zijn in 2010 op de noordelijke Maasoevers vraatsporen
vraatsporen aangetroffen van de Bever, maar er lijkt
voor alsnog geen sprake te zijn van vestiging van de soort in het plangebied.
Das
De Das is vrij algemeen in het oosten en zuiden van Nederland. Het leefgebied kan bestaan uit
meerdere burchten te onderscheiden
onderscheiden in een hoofdburcht en één of meerdere bijburchten. Het
leefgebied en de verblijfplaatsen van de soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet beb
schermd volgens het beschermingsniveau tabel 3 bijlage 1 van de AMvB, waarbij een strikte
bescherming het gehele
ele jaar van toepassing is.
In het navolgende wordt de actuele kennis van het voorkomen van de Das in het plangebied en
de omgeving daarvan besproken (zie kaart 3.3).
Burcht A
Burcht A betreft een sinds 2008 niet meer belopen burcht. Als gevolg van natuurlijke
natu
processen
is de burcht niet meer herkenbaar.
Burcht B
Sinds het najaar van 2011 is de burcht beperkt belopen. In januari 2012 (tijdens zachte weersweer
omstandigheden) zijn oude sporen aangetroffen, dit betekent dat de Das de burcht niet frequent
bezoekt. De burcht heeft de functie als vluchtpijp/bijburcht.
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Burcht C
Sinds 2008 is de burcht belopen. De burcht was op 10 januari 2011 en in januari 2012 wegens
hoog water ondergelopen en na het zakken van het water is de Dassenfamilie teruggekeerd.
Sindsdien
dien is de burcht weer goed belopen en is de situatie als volgt:
• in
n totaal bestaat de burcht uit 17 (vlucht)pijpen waarvan eentje is gelegen tussen burcht B en
C;
• op
p basis van de vondst van prenten en uitwerpselen van de Vos voor de ingang zijn tenmintenmi
ste 3 pijpen in gebruik door de Vos. Dit betekent dat in totaal 14 pijpen in gebruik zijn door
de Das en worden beschouwd als belopen;
• voor
oor de ingang van 2 pijpen lag droog gras, dit is een aanwijzing dat de burcht fungeert als
kraamburcht. Eén van deze pijpen
pijpen bevindt zich in de greppels in de oostelijke grasberm van
de Aijerbandstraat.
Er zijn frequent belopen wissels en prenten van de Das aangetroffen. De burcht kan worden
beschouwd als hoofdburcht.
Foto 3.4
Situatie
e van een deel van burcht C in 2011. Foto
Foto links: voor de ingang van de pijp
is een pluk droog gras zichtbaar. Foto rechts: de ligging van deze pijp

Burcht D
Burcht D betreft twee tot vier periodiek belopen vluchtpijpen. Het onderzoek toont aan dat
burcht D sinds 2009 voornamelijk in het voorjaar in gebruik is als vluchtpijp.
Burcht E
Burcht E bestaat uit 5 pijpen. Deze was in de periode 2009 tot en met het voorjaar van 2011
niet belopen. Sinds medio 2011 is de burcht weer belopen. Drie pijpen liggen bij elkaar, maar
de andere twee bevinden
en zich verderop in de slootkant, waardoor de burcht langwerpig is. De
burcht kan worden beschouwd als onderdeel van burcht N (zie ook burcht N).
Burcht F
Burcht F omvat een samenhangend stelsel van 16 pijpen, paden en krabbomen en is gelegen
in een populierenbosje
ierenbosje nabij de boerderij Sintelberg. De clan in burcht F bezoekt sporadisch het
noordelijke deel van het plangebied. Hierbij fungeert pijp D in het vroege voorjaar als vluchtpijp.
De burcht was op 10 januari 2011 ondergelopen en vanaf 31 januari bleek de Dassenfamilie te
zijn teruggekeerd. Sindsdien is de burcht goed belopen.
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Foto 3.5

Situatie van burcht F in 2011

Burcht G
De burcht bevindt zich in het droge deel van een elzenbroekbos en bestaat uit 20 pijpen. In het
monitoringsgebied is dit de burcht met de grootste oppervlakte met een omvang van circa
c
0,25
hectare.. Burcht G fungeert als hoofdburcht. Uit de kaart van het Dassenbeschermingsplan (Mi(M
nisterie van LNV, 1993) valt op dat deze burcht ook in 1993 al aanwezig was. Volgens deze
kaart waren
en deze burcht en burcht J de enige burchten in het gemonitoorde gebied.
Burcht H
De burcht is sinds begin 2011 belopen en bestaat uit maximaal 8 belopen pijpen. Bij 1 pijp lag
droog gras voor de ingang, dit is een aanwijzing dat in de burcht jongen zijn geboren. De burcht
kan worden beschouwd als hoofdburcht.
Burcht I
Burcht I betreft een sinds 2007 niet meer belopen burcht. Als gevolg van natuurlijke processen
is de burcht niet meer als zodanig herkenbaar.
Burcht J
Dit is een goed belopen hoofdburcht
hoofdburcht bestaande uit 15 pijpen waarvan in 2012 bij 2 pijpen vers
graafwerk en nestmateriaal voor de ingang lag. Ook zijn er veel wissels aanwezig. Uit de kaart
van het Dassenbeschermingsplan (Ministerie van LNV, 1993) valt op te maken dat deze burcht
evenals burcht
urcht G ook in 1993 al aanwezig was.
Burcht K
Deze burcht was op 10 januari 2011 ondergelopen. Daarna is de burcht in gebruik genomen
door een Vos. In januari 2012 bleek deze burcht één belopen pijp en twee onbelopen pijpen te
hebben. Ook zijn Dassenprenten aangetroffen. De burcht kan worden beschouwd als bijburcht.
Burcht L
Op 10 januari 2011 is waargenomen dat burcht L was ondergelopen en door de Das verlaten.
Op 31 januari was de burcht en vluchtpijp dichtgeslibd. Sinds 29 april 2011 bleek de burcht opnieuw in gebruik te zijn genomen en bestaat nu uit
uit 1 pijp en 1 vluchtpijp gelegen in de greppel
aan de westzijde van de Kemppestraat. Hoewel de omvang van de burcht zeer klein is, betreft
het wel een goed belopen burcht
burcht met veel sporen (prenten en wissels) bij de ingang en in de
directe omgeving van de burcht. Op 3 januari 2011 was ook aan de oostzijde van de KempKem
pestraat ter hoogte van burcht L een belopen pijp aanwezig die sinds het Hoge Maaswater is
verlaten.
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Foto 3.6

Situatie van burcht L in 2011.

Burcht M
Op 3 januari 2011 was de burcht M bestaande uit 3 (niet belopen) pijpen ontdekt. In januari
2012 bleek het aantal pijpen te zijn gegroeid naar 7. Desondanks is geen vers graafwerk aanaa
getroffen bij de burcht, noch zijn prenten of wissels aangetroffen. Hoewel de burcht nu niet beb
lopen bleek te zijn, moet deze in 2011 wel tijdelijk belopen zijn geweest. De burcht kan worden
beschouwd als bijburcht.
Burcht N
Deze burcht bevindt zich aan de rand van het natuurgebied
natuurgebied de Baend. Het bestaat uit 7 pijpen
en is sinds maart 2010 belopen. Op 31 januari 2011 en 27 januari 2012 is waargenomen dat het
een goed belopen burcht is met vele Dassenwissels, vers graafwerk en prenten. Vooralsnog
wordt deze burcht in combinatie
combina met burcht E als één gezien. Ditit gezien de onderlinge afstand.
Verdeling in Dassenclans
Onder een Dassenclan wordt verstaan een Dassenfamilie met zijn territorium (hoofdburcht, bijbi
burcht en foerageergebied). In 1993 was sprake van 2 Dassenclans die de burchten G en J
bewoonden. De families van de burchten G en J kunnen worden beschouwd als de voorouders
van alle Dassen in het monitoringsgebied. Vanuit deze burchten heeft een kolonisatie plaats
gevonden naar het Maasdal toe en in 2012 heeft dit geleid tot
t 6 hoofdburchten. In ieder van
deze 7 hoofdburchten bevindt zich een Dassenclan
Dassen
al dan niet met jongen.
Dassen hebben een sterke familieband en zijn familietrouw. Soms komt het voor dat Dassen op
twee afzonderlijke burchten het zelfde territorium delen en dus deel uitmaken van dezelfde clan.
Dergelijke clans kunnen uitgroeien tot samenlevingsverbanden. In januari 2011 en in januari
2012 toen de Dassen van onder andere burchten C en F uitweken voor het hoge Maaswater en
tijdelijk aanwezig waren op de Ennenberg,
Ennenberg, is waargenomen dat de Dassenclans van de burchten G en J de Dassenclans van burchten C en F in hun territorium accepteerden. Dit is een
aanwijzing dat de
e families van de burchten G en J de voorouders van alle Dassen in het monitomonit
ringsgebied zijn. Op basis daarvan zullen de vanuit
vanuit de 2 Dassenclans ontstane 6 clans waarschijnlijk nog altijd een familieband hebben en elkaars territorium delen. Het betreffen (figuur
3.3):
1. clan 1 had zijn basis in 2005/2006 in burcht A, in 2007/2008 in burcht B, in 2009/2010
2009/2
in
burcht C (in ieder geval tot 3 september), eind 2010/2011 in burcht L en vanaf eind januari
2011 wederom in burcht C;
C
2. clan 2 heeft als basis de burcht F (grote hoofdburcht) die daar vanuit in het voorjaar onder
andere vluchtpijp D gebruikt;
gebruikt
3. clan
lan 3 gebruikt de burchten E, K en N en het hiertussen gelegen landbouwgebied.
4. clan 4 heeft als basis de burcht H;
H
5. clan 5 heeft als basis de burcht G (grote hoofdburcht) op de hogere zandgronden (rivierdui(rivierdu
nen) van de Ennenberg en kan de burchten I en M gebruiken
bruiken als bijburcht;
6. clan 6 heeft als basis de burcht J.
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Overige zoogdiersoorten
Uit de bestaande gegevens, afkomstig uit de Zoogdieren van Limburg, aangevuld met de veldvel
bezoeken blijkt dat de volgende soorten gebruik maken van het plangebied ‘Maaspark Well,
gedeelte rivierverruiming’:: Aardmuis, Bosmuis, Bunzing, Dwergmuis, Gewone bosspitsmuis,
Ree, Haas, Konijn, Mol, Rosse woelmuis, Veldmuis en Woelrat. Dit betreffen allen soorten die
beschermd zijn in tabel 1 van de FloraFlora en faunawet, waarvoor
or bij projecten als de rivierverruirivierverru
ming een vrijstelling geldt.
Kaart 3.3
Resultaten Dassenonderzoek periode 20062006 2012 met de locaties van de (niet) beb
lopen burchten en de onderverdeling in clans.
clans
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3.4

Overige fauna

Amfibieën, reptielen en vissen
Uit Vissen in Limburgse Beken (Crombaghs et al.,
., 2000) blijkt dat in de kilometerhokken van het
plangebied Bittervoorn (tabel 3), Kleine modderkruiper (tabel 2), en Rivierdonderpad (tabel 2)
voorkomen. Om na te gaan of deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen
voorkomen, zijn veldbezoeken gebracht. Tijdens de veldbezoeken is het volgende waargenomen:
• in
n het plangebied is potentieel leefgebied aanwezig voor de Rivierdonderpad in de Voorhaven. Tijdens de inventarisatie zijn deze soorten niet aangetroffen in het plangebied,
plang
doch alleen Baars, Blankvoorn, Kolblei en Paling waargenomen. Deze soorten zijn niet beschermd;
• in
n het plangebied is potentieel leefgebied aanwezig voor de Bittervoorn en Kleine moddermodde
kruiper in de Broeklossing.. Tijdens de inventarisatie zijn deze soorten
oorten niet aangetroffen in
het plangebied, doch alleen Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars en Zeelt
waargenomen. Deze
eze soorten zijn niet beschermd;
• in
n de Broeklossing zijn naast bovengenoemde vissoorten, ook amfibieën waargenomen,
namelijk Bruine
ruine kikker, Bastaardkikker en Gewone pad. Dit betreffen allen soorten die beb
schermd zijn in tabel 1 van de FloraFlora en faunawet, waarvoor een vrijstelling van ontheffingsontheffing
plicht geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen.
Dagvlinders
In het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ zijn geen beschermde dagvlinderdagvlinde
soorten aangetroffen.
Libellen
In het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ zijn geen beschermde libellensoorlibellensoo
ten aangetroffen.
In 2006 werd één pas uitgeslopen exemplaar van de Beekrombout (“bedreigd”) waargenomen
op de Maasoever. Dat betekent dat deze soort zich in de Maas ter hoogte van het plangebied
voortplant. Nadien is de soort in 2008 eveneens waargenomen op de Maasoevers. Daarnaast
zijn meerdere libellensoorten
soorten aangetroffen kenmerkend voor rivieren, namelijk Blauwe breedbree
scheenjuffer en Weidebeekjuffer. Deze soorten zijn niet beschermd maar geven wel aan wat de
potenties zijn voor natuurontwikkeling na afronding van het project.
Sprinkhanen en krekels
In het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ zijn geen beschermde sprinkhaansprinkhaa
soorten aangetroffen.
Foto 3.7

Beekrombout links en larve Weidebeekjuffer rechts
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3.5

Planten

Rapunzelklokje
Het Rapunzelklokje komt in Nederland vooral voor in het rivierengebied en in Zuid-Limburg
Zuid
waar de soort standplaatsen heeft in ruig, matig voedselrijk grasland. De groeiplaatsen van de
soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel
2. Hierbij geldt een zekere mate van bescherming, omdat in bepaalde gevallen de gunstige
staat van instandhouding in het geding kan zijn.
Deze soort komt in wegbermen van de Kampweg, Aijerbandstraat, Kemppestraat en de onveronve
harde weg tussen de Jacobshoeve en de Aijerbandstraat voor.
voor. Een aantal groeiplaatsen beb
staat uit tientallen individuen. In het Maasdal tussen Venlo en Mook is de soort vrij algemeen
(www.limburg.nl).
Steenbreekvaren
De Steenbreekvaren komt in Nederland voornamelijk voor op muren
muren en rotsen in Zuid-Limburg,
Zuid
in de grote steden en langs de rivieren. De groeiplaatsen van de soort zijn op basis van de FloFl
ra- en faunawet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel 2. Hierbij geldt een zekere
mate van bescherming, omdat in bepaalde gevallen de gunstige staat van instandhouding in het
geding kan zijn.
Buiten het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ is de soort vastgesteld ter
plaatse van een oud gebouw in het buurtschap Kamp en aan de rand van het gebied op een
kleine
ne brug over de Aijerbeek. In buurtschap Kamp zijn meer dan 100 planten aanwezig op een
muur en op de kleine brug over de Aijerbeek bestaat de groeiplaats uit circa
c a 30 planten. Binnen
een straal van 1 kilometer van het plangebied komt de soort voor zover bekend
bekend niet voor
(www.limburg.nl).
Foto 3.8

Rapunzelklokje links en Steenbreekvaren rechts

Wilde marjolein
Wilde marjolein komt in Nederland vooral voor in het rivierengebied, in Zeeland
Zeeland en in Zuid LimLi
burg, waar de soort standplaatsen heeft in ruig matig voedselrijk grasland. De groeiplaatsen van
de soort zijn op basis van de FloraFlora en faunawet beschermd volgens het beschermingsniveau
tabel 2. Hierbij geldt een zekere mate van bescherming,
bescherming, omdat in bepaalde gevallen de gunstigunst
ge staat van instandhouding in het geding kan zijn.
De soort groeit in de nabijheid van het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ ter
plaatse van de wegberm aan de Kampweg. De soort staat hier samen met de volgende planpla
tensoorten: Geel walstro, Gewone bermzegge, Kerspruim, Knoopkruid Kruisbladwalstro (kwets(kwet
baar) en Ruig hertshooi (kwetsbaar). In het Maasdal tussen Venlo en Mook is de soort vrij ala
gemeen (www.limburg.nl).
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Overige plantensoorten
In het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ komen daarnaast de volgende
soorten voor:
• soorten
oorten van Maasheggen en hardhoutooibossen als Bosrank, Gevlekte aronskelk, Gewone
vogelmelk (tabel 1), Vingerhelmbloem
ngerhelmbloem en Wilde hyacint;
• planten van het Maasdal als Akkerhoornbloem, Beemdkroon (gevoelig), Gewone bermzegbermze
ge, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Glad walstro, Heksenmelk, Knolboterbloem, KnoopKnoo
kruid, Muurpeper, Kruisbladwalstro (kwetsbaar), Ruig hertshooi (kwetsbaar),
(kwetsbaar), Veldlathyrus,
Wit vetkruid,
d, Wilde margriet en Wilde peen;
• vegetaties
egetaties van natte omstandigheden vooral langs de Aijerbeek en de Voorhaven, namelijk
Blonde egelskop, Blonde zegge, Bosbies, Drijvend fonteinkruid, Gele plomp, Moerasspirea,
Poelruit, Schedefonteinkruid,
fonteinkruid, Scherpe zegge, Tweerijge zegge, Valse voszegge, WatervioWatervi
lier en Zwarte zegge;
• vegetaties
egetaties van schrale droger omstandigheden als Eenjarig hardbloem, Gewone eikvaren,
Gewone hemelsleutel, Grasklokje (tabel 1), Kaal breukkruid, Kleine leeuwenklauw,
leeuwenklau Klein tasjeskruid, Klein vogelpootje, Kruipbrem (kwetsbaar), Stekelbrem (kwetsbaar), Viltganzerik en
Zandblauwtje.
Literatuurstudie
Voor het onderzoek zijn waarnemingsgegevens van soorten die voor het project van belang zijn
gebruikt evenals gegevens van
an de hieronder genoemde externe bronnen. In principe is uitgeuitg
gaan van gegevens van maximaal 5 jaar oud, doch indien gegevens ouder waren,
waren is op basis
van “expert judgement” bepaald of soorten redelijkerwijs nog in het betreffende gebied aanweaanw
zig konden zijn.
jn. Ten behoeve van het onderzoek is de volgende literatuur gebruikt:
1. Provincie Limburg (www.limburg.nl
www.limburg.nl)
Gedetailleerde verspreidingsgegevens van flora en avifauna uit 2005.
2. Avifauna van Limburg (Hustings et al., 2006)
Verspreidingsgegevens van vogels, meestal uit de periode 1992-2004.
1992 2004. De gegevens
zijn weergegeven op kilometerhokniveau.
3. Website Zoogdieratlas.nl/Provincies/Limburg
Verspreidingsgegevens van zoogdieren uit de periode tot en met 2010. De gegevens
zijn weergegeven
geven op kilometerhokniveau.
4. Dassenbeschermingsplan Limburg (Min. Van EL&I, 1993)
Gedetailleerde verspreidingsgegevens van de Das in Limburg.
5. Vissen in Limburgse beken (Crombaghs et al., 2000)
Verspreidingsgegevens van vissen uit de periode 1990-2000.
1990
De gegevens zijn per
beek op kilometerhokniveau weergegeven.
6. Herpetofauna van Limburg (Van Buggenum et al., 2009)
Verspreidingsgegevens van reptielen en amfibieën in de periode 1980-2008.
1980
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Kaart 3.4
Overzicht van de groeiplaatsen Rapunzelklokje, Steenbreekvaren en Wilde marjomarj
lein in het plangebied.
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4.1

Toelichting effectbeoordeling natuurwaarden

De in hoofdstuk 3 beschreven onderzoeksresultaten
onderzoeksresultaten worden achtereenvolgens besproken voor
de soortgroepen broedvogels, zoogdieren, herpetofauna en vissen, overige fauna en planten.
De mogelijke effecten worden per soort of soortgroep getoetst aan de volgende bepalingen in
de Flora- en faunawet:
• gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden op de gunstige staat van instandhouding
van de soort;
• de mitigerende maatregelen waarin het project voorziet, gericht op het minimaliseren van
eventuele effecten;
• of, en zo ja van welke, sprake is van overtredingen van bepalingen
bepalingen in de FloraFlora en faunawet.
Bij besluit kenmerk FF/75C/2008/0194, d.d. 12 december 2008 welke is gewijzigd in besluit
kenmerk FF/75C/2010/0183, d.d. 8 november 2010 heeft de minister van EL&I aan Kampergeul
BV een ontheffing verleend in het kader van
va de Flora- en faunawet voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan de vergunde hoogwatergeul Well-Aijen
Well Aijen (deelgebied A). Ontheffing is verve
leend voor het mogen overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van Das en Gewone
dwergvleermuis en is geldig tot 31 december
de
2015.
In de voorliggende toetsing wordt voor het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruirivierverru
ming’ nagegaan in hoeverre ontheffing moet worden aangevraagd in het geval van:
• mogelijke
ogelijke verstoring van soorten in vergunde hoogwatergeul Well-Aijen
Well
(deelgebied A) en
in hoeverre de bestaande ontheffing
o
moet worden aangevuld;
• mogelijke
ogelijke verstoring van soorten bij de vergroting van de Voorhaven (deelgebied B) en in
hoeverre ontheffing moet worden aangevraagd.
Deze effectbeoordeling sluit af met een beknopte
beknopte analyse van de mogelijke effecten van het
planvoornemen op het niveau van gebieden, deel uitmakend van de (provinciale) EHS en/of
Natura 2000.
4.2
Broedvogels
Voor broedvogels is buiten het plangebied voldoende potentieel leefgebied aanwezig in de
vorm van kleinschalig agrarisch landschap, afgewisseld met bos en kleine bospercelen op zoz
wel vochtige als droge bodems.
Buizerd
Bij het geplande grondverzet zal het leefgebied van de soort bestaande uit (potentiële) nestlonestl
caties
ties en foerageergebied tijdelijk
tijdelijk worden aangetast. Het project wordt echter gefaseerd uitgeuitg
voerd, zoals is weergeven in figuur 1.12 (par. 1,3). Dankzij de fasering van de werkzaamheden
zal voldoende foerageergebied (100 hectare) voor de Buizerd beschikbaar blijven en worden
geen negatieve
ve effecten op de duurzame instandhouding van de lokale populatie verwacht.
Voor wat betreft (potentiële) nestlocaties is de situatie anders. Uiteindelijk zullen de meeste
bomen worden geveld. Indien tijdens de werkzaamheden een deelgebied klaar is, zullen
zull niet
direct bomen geschikt als nestlocatie aanwezig zijn. De Buizerd heeft tijdens de onderzoekspeonderzoeksp
riode 2 jaar van de 7 jaar gebroed. Er kan niet worden gesproken van een optimaal broedgebroedg
bied. Bovendien kan de soort uitwijken indien de werkzaamheden buiten
buiten het broedseizoen
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plaatsvinden.
vinden. Er zijn echter voldoende uitwijkmogelijkheden voorhanden, te weten de EnnenEnne
berg en het bosje van de Sintelberg ten noordoosten van het plangebied.
Gelet op de gefaseerde uitvoering van werkzaamheden, evenals het voorhanden zijn van uitui
wijkmogelijkheden in de directe omgeving voor de soort is het aannemelijk dat met de uitvoering
van dit project geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet voor
de Buizerd zullen ontstaan.
Huismus
Bij het geplande grondverzet zal ongeveer een hectare foerageergebied van de Huismus worwo
den verstoord. Dit bevindt zich in het zuidelijk deel van het plangebied bij een boerderij nabij
Elsteren. Het grondverzet zal echter gefaseerd worden uitgevoerd, waardoor slechts
slec
een deel
van het foerageergebied tijdelijk wordt verstoord. Gelet op de continuïteit aan geschikt leefgeleefg
bied, dat voor handen blijft voor de Huismus is het aannemelijk dat er geen overtredingen van
de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet zullen ontstaan met de uitvoering van werkwer
zaamheden.
Kerkuil
Bij het geplande grondverzet zullen de vaste verblijfplaatsen niet worden verstoord, omdat deze
buiten het werkgebied liggen. Wel zal (marginaal) foerageergebied tijdelijk worden verstoord.
Het projectt wordt echter gefaseerd uitgevoerd. Het totale plangebied beslaat 287 hectare.
Dankzij de fasering van de werkzaamheden zal voldoende foerageergebied (100 hectare) beb
schikbaar blijven. Bij de uitvoering van dit project worden hierdoor geen negatieve effecten
effec
op
een duurzame instandhouding van de soort in de regio zullen ontstaan voor de Kerkuil. Er zal
geen sprake zijn van het overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet.
Steenuil
Bij de geplande werkzaamheden zal de broedlocatie en bijbehorend foerageergebied worden
aangetast. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Het totale plangebied beslaat 287 hectare.
Dankzij de fasering van de werkzaamheden zal altijd voldoende foerageergebied (25 hectare)
beschikbaar zijn.
In het plangebied broedt de soort in een nestkast ter plaatse van het kapelletje van de Sint
Jacobshoeve. Deze zal door het grondverzet worden verstoord. Binnen de fasering kan dit worwo
den voorkomen door tijdig compenserende maatregelen te treffen, door bijvoorbeeld elders een
nestkast op te hangen. Een goede mogelijkheid is om het noordelijk gelegen gebied waarop de
Dassencompensatie wordt uitgevoerd een nestkast op te hangen.
Bij een tijdige uitvoering van werkzaamheden is het aannemelijk dat er geen negatieve effecten
op de duurzame instandhouding van de soort zullen ontstaan Derhalve zijn dan ook geen overove
tredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet te verwachten.
IJsvogel
Bij de uitvoering van het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming’ zullen geen
broedlocaties worden verstoord. Zowel tijdens als na het grondverzet zal de soort kunnen foefo
rageren, omdat het grondverzet gefaseerd wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van dit project
ontstaan er voor de IJsvogel geen overtredingen van de verbodsbepalingen
verbodsbepalingen van de FloraFlora en
faunawet.
Broedvogels van Categorie 5
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’ zullen voor een aantal van deze soorten broedlocaties worden verstoord, nan
melijk
elijk van Groene specht, Spreeuw en Zwarte kraai. Al deze soorten zijn in Limburg algemeen
en kunnen bovendien uitwijken naar potentiële broedlocaties buiten het plangebied die ruim
voorhanden zijn (bomen met holten of struiken). Bij de uitvoering van dit project ontstaan voor
deze soorten zullen geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet
ontstaan, mits de velling van bomen en struiken plaatsvindt buiten het broedseizoen van deze
soorten.
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Overige broedvogels
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied zullen van deze soorten
broedlocaties worden verstoord. Voor wat betreft de verwijdering van houtopstanden, zullen
geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet ontstaan,
ontst
als de verwijdering
ring conform Gedragscode plaatsvindt
plaatsvindt buiten het broedseizoen van deze soorten. Voor
wat betreft het grondverzet op de landbouwgronden zullen geen overtredingen van de verbodsverbod
bepalingen van de Flora- en faunawet ontstaan, mits het afdekken
en van de gronden plaatsvindt
plaats
buiten het broedseizoen van deze soorten.
4.3

Zoogdieren

Gewone dwergvleermuis
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’ zullen de volgende effecten optreden:
• foerageergebied
oerageergebied wordt tijdelijk verstoord, maar de soort is in staat hierop te anticiperen door
elders te gaan foerageren, bijvoorbeeld rond de boerderijen van buurtschap Kamp; Een
vliegroute in deelgebied B (Vergrote voorhaven) wordt aangetast. Binnen de fasering
f
kan
dit worden voorkomen door tijdig compenserende maatregelen te treffen. Dit is mogelijk
door in het noordelijk gelegen gebied waarop de Dassencompensatie wordt uitgevoerd,
Maasheggen aan te leggen (figuur 7.1 paragraaf 7.2).
den in deelgebied A is ontheffing verkregen, voor de werkzaamheden in
Voor de werkzaamheden
deelgebied B dient een ontheffing te worden aangevraagd.
Laatvlieger
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’ zal foerageergebied
erageergebied van een enkele Laatvlieger worden verstoord. Het is aanaa
nemelijk dat gelet op het flexibele karakter van de soort, het individu hierop kan inspelen door
elders te gaan foerageren, bijvoorbeeld op de boerderijerven van buurtschap Kamp. Bij de uitvoering van dit project is het aannemelijk dat voor de instandhouding van de lokale populatie
Laatvlieger geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet zullen
plaatsvinden.
Watervleermuis
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden
werkzaamheden in het plangebied zullen de volgende effeceffe
ten optreden;
• foerageergebied
oerageergebied wordt verstoord, maar de soort kan hierop inspelen door elders te gaan
foerageren, bijvoorbeeld boven de Maas. In de toekomst zal bovendien, als gevolg van de
sterke toename van de hoeveelheid oppervlaktewater, het foerageergebied worden verve
groot;
• twee
wee vliegroutes worden verstoord, waarvan één zich bevindt in deelgebied A en één in
deelgebied B. Dit is een overtreding van artikel 11 van de FloraFlora en faunawet. Voor deze
soort is geen
een ontheffing verkregen, er dient voor beide deelgebieden een ontheffing te worwo
den aangevraagd.
Meervleermuis
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied zal het foerageergebied
worden verstoord, maar de soort kan hierop inspelen door elders te gaan foerageren, bijvoorbijvoo
beeld boven de Maas. In de toekomst zal bovendien, als gevolg van de sterke toename van de
hoeveelheid oppervlaktewater, het foerageergebied worden vergroot. Bij de uitvoering van dit
project ontstaan voor de Meervleermuis geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet.
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Bever
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied zullen geen negatieve efe
fecten optreden. Wel zal na afronding van het project het plangebied
plan
geschikter worden voor de
Bever en betere vestigingsmogelijkheden gaan bieden. Bij de uitvoering van dit project ontstaan
voor de Bever geen overtredingen van de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet.
Das
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden ontstaan de volgende effecten:
• in
n deelgebied A zullen de belopen burchten B en C en bijbehorende preferent leefgebied
worden vergraven;
• in
n deelgebied B zal de belopen (vlucht)burcht L en bijbehorend
jbehorend foerageergebied worden vergraven.
Voor de werkzaamheden in deelgebied A is ontheffing (november 2010) verkregen, voor de
werkzaamheden in deelgebied B dient een ontheffing te worden aangevraagd.
Overige zoogdiersoorten
Een aantal beschermde zoogdiersoorten
gdiersoorten komt wel in de ruime omgeving van het plangebied
voor, maar is daarin recent en in het verleden niet aangetroffen. Bij de soorten die wel in het
gebied zijn aangetroffen, gaat het om algemene tot zeer algemene soorten waar, ten aanzien
van dergelijke
gelijke ruimtelijke ingrepen, geen beschermingsregime van toepassing is.
4.4
Overige fauna
In het gebied komen geen strikt beschermde pleisterende vogelsoorten, amfibieën, reptielen,
vissen of insecten voor. Het aanvragen van een ontheffing voor soorten van tabel
tabel 1 of niet beb
schermd soorten is niet aan de orde.
4.5

Planten

Rapunzelklokje
Bij het grondverzet ter plaatse van het plangebied zullen enkele groeiplaatsen worden vergravergr
ven. Om te voorkomen dat negatieve effecten op de groeiplaatsen zullen ontstaan, dient het
volgende te worden uitgevoerd:
• de
e planten markeren tijdens de bloeiperiode in de zomer in
in het jaar voor het grondverzet;
• vervolgens
ervolgens onder begeleiding van een ecoloog in de periode september – december te verve
planten naar een locatie
ocatie die niet wordt vergraven;
• nadat
adat de planten zijn verplant, kan de groeiplaats worden afgegraven.
De werkwijze dient te worden uitgevoerd conform een goedgekeurde gedragscode. Door op
deze wijze te handelen, zullen geen overtredingen met de Flora- en faunawet ontstaan en is de
aanvraag van een ontheffing niet nodig.
Steenbreekvaren
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied ‘Maaspark Well, gedeelte
rivierverruiming’ zullen geen negatieve effecten optreden voor groeiplaatsen van de SteenStee
breekvaren. Er zal geen overtreding plaatsvinden
pl
vinden van verbodsbepalingen FloraFlora en faunawet.
Wilde marjolein
Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden in het plangebied zullen geen negatieve efe
fecten optreden, aangezien de groeiplaatsen zich buiten het plangebied
plangebied bevinden. Bij de uitvoering van dit project ontstaan voor de Wilde marjolein dan ook geen overtredingen van de verve
bodsbepalingen van de Flora-- en faunawet.
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Overige plantensoorten
Onder de aangetroffen soorten zijn er verschillende die voorkomen op de Rode Lijst. Dit zijn
soorten waarvoor bij ruimtelijke ingrepen geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd (op
basis van de Flora- en faunawet niet beschermd volgens het beschermingsniveau tabel 2 of 3).
4.6
Eindbeoordeling FloraFlora en faunawet
De analyse van de onderzoeksgegevens wijst uit dat de voorgenomen ontwikkeling niet van
invloed is op het duurzaam voortbestaan van broedvogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen,
vissen, planten of insecten. De werkzaamheden hebben geen wezenlijke invloed op de gunstigunst
ge staat van instandhouding van de aangetroffen soorten of het beschermingsregime van de
Flora- en faunawet is voor de betreffende soort niet van toepassing. Voor een aantal beb
schermde soorten waarop zich mogelijk wel een wezenlijk effect voordoet is in een eerder stadium al een ontheffing afgegeven. Uit deze toetsing blijkt dat voor de Watervleermuis bij de uitui
voering van de werkzaamheden in het plangebied deelgebied A Hoogwatergeul Well-Aijen
Well
de
door het ministerie van EL&I afgegeven ontheffing bij besluit kenmerk FF/75C/2010/0183, d.d. 8
november 2010 moet worden aangevuld.
Uit de toetsing blijkt dat voor de Das, Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis bij de uitvoeuitvo
ring van de werkzaamheden in het plangebied deelgebied B Vergrote Voorhaven een ontheffing
in het kader van de Flora- en faunawet, artikel 75, vijfde lid, onderdeel C bij het ministerie van
EL&I moet worden aangevraagd.
Schema 4.1
Overzicht van de soorten waarvoor het advies, is ontheffing inzake de FloraFlora en
faunawet aan te vragen

Soort
Das
Gewone dwergvleermuis
Watervleermuis

Aanvraag ontheffing deeldee
gebied A voor artikel

Aanvraag ontheffing deeldee
gebied B voor artikel

11

11
11
11

4.7
Effectbeoordeling Natura 2000
In het kader van de ontwikkeling van Maaspark Well is door SAB in 2011 een Passende BeoorBeoo
deling opgesteld (Passende Beoordeling, Maaspark Well, SAB, 27 juli 2011, kenmerk
90363.01). In deze Passende Beoordeling is onderzocht of de realisatie van Maaspark Well
schadelijke effecten kan hebben op de nabij het
het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden
2000
Maasduinen en Boschhuizerbergen.
Uit de Passende Beoordeling blijkt dat vooral de verkeersaantrekkende werking van Maaspark
Well een mogelijk negatief effect kan veroorzaken op deze Natura 2000-gebieden.
2000 gebieden. De toenetoen
mende verkeersdrukte en de ontgrondingswerkzaamheden kunnen leiden tot een toename van
de depositie van vermestende en verzurende stoffen op gevoelige habitats in beide Natura
2000-gebieden.
gebieden. In de huidige situatie is al sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarden van deze gebieden. Om inzicht te krijgen in de effecten op de instandhoudingsinstandhouding
doelstellingen van deze gebieden is daarom akoestisch onderzoek en onderzoek naar de depodep
sitie van vermestende en verzurende stoffen uitgevoerd.
Uit deze onderzoeken blijkt dat door het uit productie nemen van landbouwgronden ten behoebeho
ve van de realisatie van Maaspark Well sprake is van een netto toename van de milieugebruiksmilieugebruik
ruimte. In totaliteit leidt planrealisatie tot een afname van stikstofdepositie
stikstofdepositie op het Natura 20002000
gebied Maasduinen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat 0,20% van het Natura 2000-gebied
2000
Maasduinen minder geschikt zal zijn als broedgebied voor geluidgevoelige vogelsoorten. Al ded
ze vogelsoorten zijn echter niet volledig afhankelijk
afhankelijk van het gebied dat door planrealisatie wordt
beïnvloed. In de Passende Beoordeling wordt geconcludeerd dat geen significant negatieve
effecten op de Natura 2000-gebieden
gebieden Maasduinen en Boschhuizerbergen zullen optreden als
gevolg van de realisatie van Maaspark
Ma
Well.
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4.8
Effectbeoordeling vochtige en grondwaterafhankelijke natuurgebieden
Uit het hydrologisch onderzoek uitgevoerd door Royal Haskoning (Maaspark well, gedeelte rir
vierverruiming, bepaling geohydrologische milieueffecten als onderdeel van de Project-MER,
Pro
2012) zijn drie gebieden met hydrologisch gevoelige vegetaties (Ecohydrologische Atlas van
Limburg, de Mars et al, 1998) gelegen in de invloedsfeer van het project Maaspark Well, geg
deelte rivierverruiming. Als gevolg van het project zal hier een grondwaterstanddaling optreden
(zie figuur 4.1). Doordat planrealisatie leidt tot een grondwaterstandsdaling zullen voor het hyh
drologisch gevoelige gebiedje op de oevers van de grachten van kasteel Well licht negatieve
effecten optreden. Voor de andere twee
twee gebieden (aan de Sintelenberg en aan de oostzijde van
de plas Seurenheide) zullen geen effecten op de hydrologisch gevoelige vegetatie optreden.
Ter plaatse van het gebied van de Sintelenberg is uit terreininventarisaties gebleken dat hier
geen sprake (meer) is van hydrologisch gevoelige vegetatie. Ter plaatse van het gebied ten
oosten van de plas Seurenheide (Elsterendijk) staat het grondwater op een niveau variërend
van circa 4,5 tot 6,5 m-mv.
mv. Conform de ecohydrologische atlas blijkt dat hier ruigten op natte
voedselrijke bodem voorkomt. Gezien de diepe grondwaterstand ter plaatse, is de vegetatie niet
afhankelijk van het grondwater, maar waarschijnlijk meer van hangwater (stagnerend infiltreinfiltr
rend hemelwater op slechtdoorlatende lagen in de ondiepe ondergrond).
ondergrond). Een verlaging in de
grondwaterstand (10 tot 12 cm) heeft derhalve dan ook geen gevolg voor de vegetatie ter plaatplaa
se. Ter plaatse van Kasteel Well komt naast loofbos op droge tot matig vochtige voedselrijke
bodem ook berkenbos met gagel en wilgenstruweel
wilgenstruweel op vochtige tot natte voedselarme bodem
voor. De grondwaterstand staat hier op een diepte variërend van 2,5 tot 3,5 mm-mv. Het effect op
de grondwaterstand ter plaatse is minimaal (2 tot 3 cm). Verwacht wordt dat gezien de relatief
diepe grondwaterstand
and en het minimale effect op de grondwaterstand dit geen negatieve ini
vloed heeft op de hydrologisch gevoelige natuur.
Figuur 4.1 Ligging hydrologisch gevoelige vegetaties ter plaatse van de groene cijfers.
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4.9
Effectbeoordeling doelen KRW
Vanuit de Kaderrichtlijn
derrichtlijn Water is voor het plangebied als doelstelling gesteld dat een geschikt
habitat voor vissen, waterplanten en macrofauna moet ontstaan. Dit habitat wordt gekenmerkt
door ondiep water (0 – 2,5 m), flauwe taluds, variatie en de open verbinding met de Maas.
Oppervlakte aan natuur
Uitgangspunt bij de toetsing van het basisalternatief aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt
gevormd door de oorspronkelijk vergunde hoogwatergeul Well-Aijen.
Well Aijen. In deze oorspronkelijk
vergunde hoogwatergeul (die onderdeel uitmaakt
uitmaakt van het nulalternatief) werd 28,6 hectare waw
ter gerealiseerd met een diepte van 2,5 meter of ondieper ten opzichte van het stuwpeil van
11,10 m +NAP. Doel van het plan Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming, is om minimaal de
natuurdoelstelling zoals die destijds in het Tracébesluit is verwoord te realiseren. In het kader
van de KRW dient daartoe in ieder geval een oppervlakte van 28,6 hectare ondiep water gereagere
liseerd te worden. In alle drie de voorgestelde varianten wordt voldaan aan deze eis, in alle drie
de varianten wordt 28,6 ha of meer ondiep water gerealiseerd.
Variant
Basisalternatief
Maximale rivierverruiming
Maximale riviergebonden natuur
Diervriendelijke natuur

Oppervlakte ondiep
water
17,7 ha
17,7 ha

Oppervlakte verondiepte gebieden
10,9 ha
10,9 ha

Totale oppervlakte
ondiep water
28,6 ha
28,6 ha

17,7 ha

24 ha

41,7

17,7 ha

10,9 ha

28,6 ha

Bij de variant maximale rivierverruiming en de diervriendelijke variant wordt exact voldaan aan
de doelstelling 28,6 ha ondiep water. De variant maximale riviergebonden natuur leidt tot een
vergroting van de oppervlakte ondiep water met een extra 13 hectare
hectare ten opzichte van de KRW
doelstelling.
Kwaliteit natuur
Met het aanleggen van ondiepe zones en nevengeulen komen plaatselijk karakteristieke rivierrivie
processen als sedimentatie en erosie terug in de rivier. Hierdoor kunnen weer habitats ontstaan
die in onze
e genormaliseerde rivieren grotendeels verdwenen zijn, zoals ondieptes en geleidelijgeleideli
ke overgangen van water naar land. Hierdoor zullen karakteristieke riviersoorten zich weer kunku
nen vestigen. De invloed van nevengeulen heeft vooral betrekking op deelmaatlatten
deelmaatla
soortenrijkdom en kenmerkende indicatoren, van zowel macrofyten als macrofauna en vissen. Voor
vissen bieden de geulen paai-- en opgroeimogelijkheden.
De groepen beïnvloeden elkaar ook als de waterplanten het goed doen, zal de macrofauna hier
ook van profiteren,
rofiteren, en veel macrofauna is aantrekkelijk voor vissen. De voorwaarden voor paaipaa
plaatsen voor vissen varieert nogal tussen soorten. Om de paaikansen voor stroomminnende
soorten te vergroten is stroming, ondiepte en kaal zand en/of grind nodig. Voor plantenminnenpla
de vissen zijn water- en oeverplanten een vereiste. Voor de opgroei van beide soorten is de
verbinding met wateren naast de hoofdstroom van belang. In de onderstaande tabel is kwalitakwalit
tief aangegeven welke van de drie varianten voor de natuur de meeste
meeste waarde heeft. Het toeto
nemen van het oppervlak aan ondiep water levert ecologische een winst op voor alle soortgroesoortgro
pen. De variant “maximaal riviergebonden natuur” levert de grootste winst op voor de natuur
omdat in die variant meer variatie in dieptes gerealiseerd wordt waardoor ook meer variatie in
habitats kan ontstaan en daardoor een grotere diversiteit aan soorten.
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Variant
Maximale rivierverruiming
Ondiep water 17,7 ha
Verondiept gebied 10,9 ha
Maximale riviergebonden natuur
Ondiep water 17,7 ha
Verondiept gebied 24 ha
Diervriendelijke natuur
Ondiep water 17,7
Verondiept gebied 10,9

waterplanten

macrofauna

Vissen

+
+

+
+

+
+

+
++

+
++

+
++

+
+

+
+

+
+

Het plangebied kan voor natuur meer geschikt worden gemaakt door goede aangrijpingspunten
te creëren voor andere morfologische omstandigheden, waardoor habitats vanzelf ontstaan. Dit
kan zijn door min of meer rommelig te afwerken,door hier en daar wat stronken of stenen te lal
ten liggen onder water en een goede kwaliteit leeflaag
leefl
(zandig, grindig).
4.10
Effectbeoordeling Provinciaal Natuurbeheerplan
Na planrealisatie zal er een geul ontstaan bestaande uit ondiep water. Deze bevat waterplanten
en is daarmee een geschikt rust-,
rust paai- en opgroeigebied voor riviervissen. Doordat de geul
permanent in verbinding staat met de Maas kunnen de vissen in en uit zwemmen. Tijdens
hoogwater stroomt de geul mee, waardoor materiaal wordt meegenomen en op stroomluwe
plaatsen wordt afgezet. Hierdoor
erdoor ontstaat een dynamisch afwisselend gebied dat plaats biedt
aan een grote verscheidenheid aan plantenplanten en diersoorten. Hoewel in het Provinciaal NatuurNatuu
beheerplan geen natuurdoelen zijn geformuleerd, kan deze situatie worden beschouwd als nan
tuurdoel “rivier”.
De oevers van
n de geul zullen geleidelijk aflopen,
aflopen, zodat er veel verschillende vegetatietypen
vegetatie
kunnen ontstaan. In het terrein ontstaat een gradatie van vochtige naar natte omstandigheden
met een afhankelijk van de maaiveldhoogte variërende overstromingsfrequentie. Aan de grens
van de waterlijn in de toekomstige geul kan ‘Pioniergemeenschap zand en vochtige oeverruigte’
oeverruigte
ontstaan. Hierdoor zal een geschikt gebied ontstaan dat voor vogels als Zomertaling, Slobeend,
Kuifeend, Grauwe gans en Tureluur broedt- en foerageermogelijkheden biedt.
Ook een aantal zeldzamere plantensoorten, die al elders in het Zandmaasgebied voorkomen,
kunnen zich in het gebied vestigen. Daarbij kan men denken aan soorten als Polei, Platte rus,
Slijkgroen (locaties met slik), Engelse alant en Aardbeiklaver. In de strook aan weerszijden van
de hoogwatergeul blijft de begroeiing beperkt tot tolerante vocht- en voedseltolerante plantenplante
soorten.
Daar waar het Maaswater het land met enige regelmaat kan overstromen, ontstaat ruimte voor
de natuurdoelen ‘Inundatiegrasland’ en ‘Zwarte
‘
populieren-wilgenbos’.. Waar welke natuurdoelnatuurdoe
typen ontstaan,
tstaan, is afhankelijk van het beheer. Betreft dit een extensief begrazingsbeheer, dan
zal er een mozaïek ontstaan van beide natuurdoelen. Betreft het een maaibeheer of een inteninte
sief begrazingsbeheer, dan zal alleen inundatiegrasland ontstaan en in principe
principe geen Zwarte
populieren-Wilgenbos.
Daar waar het Maaswater het land weinig overstroomt ontstaat,
ontstaat ruimte voor de natuurdoelen.
natuurdoelen
Droog kruidenrijk grasland, Kamgrasweide en Sikkelklaver-Kruisdistelgrasland.
Sikkelklaver Kruisdistelgrasland. Waar welke natuurdoeltypen ontstaan, is afhankelijk
afhankelijk van de voedselrijkdom van het substraat en het beheer.
Ter plaatse van het Dassencompensatiegebied zullen de natuurdoeltypen Droog kruidenrijk
grasland en Doornstruweel worden ontwikkeld. Het Doornstruweel zal de vorm van een MaasMaa
heg met daarnaast een greppel
reppel krijgen, het Droog kruidenrijk grasland zal worden bemest en
eventueel ook worden begraasd.
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De conclusie kan worden getrokken dat in principe alle natuurdoelen genoemd in schema 2.2
(zie paragraaf 2.4.2) kunnen worden gerealiseerd in het plangebied.
plangebied. Belangrijk voor de ontwikontwi
keling is vooral het toekomstige beheer en dat de afwerking geschiedt met schraal zand.
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5

Effectbeschrijving alternatieven

5.1
Algemeen
In het basisalternatief komt naast de aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen
Well jen ook de Vergrote
Voorhaven aan de orde. De vergroting van de Voorhaven wordt geprojecteerd in deelgebied B.
Daarnaast wordt in het basisalternatief invulling gegeven aan de compensatie van het verlies
aan leefgebied van de Das als gevolg van de aanleg van
van de hoogwatergeul en de vergroting
van de voorhaven.
Figuur 5.1

Deelgebieden A en B en het dassencompensatiegebied

5.2
Effecten aanlegfase
Al in de aanlegfase zal de biodiversiteit van de huidige situatie veranderen door het geleidelijk
omzetten van landbouw naar natuur. Consequentie hiervan is dat soorten van landbouwgebielandbouwgebi
den geleidelijk aan zullen afnemen en soorten van rivier gebonden natuur zullen toenemen. De
grootste winst wordt behaald met de aanleg van de hoogwatergeul.
Vanaf de aanleg komen natuurwaarden van landbouwgronden geleidelijk aan onder druk te
staan. Dit geldt vooral voor de Das en een deel van de broedvogels; daarom wordt voorzien in
compensatie van het Dassenleefgebied. Door het verdwijnen van de Maasheggen fungeert het
gebied gedurende de aanlegfase minder gunstig als foerageergebied voor vleermuizen, omdat
de landschapsstructuren die voor deze soortgroep van belang zijn dan minder duidelijk aanweaanw
zig zijn. Ook in het nulalternatief, waar de oorspronkelijk vergunde hoogwatergeul is
i gerealiseerd, is sprake van deze effecten. Door realisatie van het basisalternatief worden deze effeceffe
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ten echter vergroot doordat de hoogwatergeul wordt uitgebreid en de Voorhaven wordt verve
groot.
Ten aanzien van de ecologische doelstellingen oppervlaktewaterlichaam
oppervlaktewaterlichaam Zandmaas treedt al in
de aanlegfase verbetering op. Macrofauna, macrofyten en vis (biologische doelstelling) zullen
zich gunstig ontwikkelen door de geleidelijke realisatie van de hoogwatergeul, dit is ook het geg
val in het nulalternatief. Hierdoor
door neemt immers de omvang van geschikt biotoop voor deze
soortgroepen toe. De verbetering wordt beperkt doordat de werkzaamheden in het gebied een
verstorende invloed hebben. De ontgraving van de hoogwatergeul leidt tevens tot in ecologiecolog
sche optiek gunstigere
igere hydromorfologische kenmerken van het waterlichaam, terwijl de vergrovergr
ting van de voorhaven in dat kader beperkte
beperkte toegevoegde waarde heeft (onder andere langs de
oevers).
De fysisch-chemische
chemische kwaliteit van het rivierwater zal als gevolg van de werkzaamheden
werkza
verbeteren. Een sterke verbetering treedt op door het wegvallen van de landbouwkundige functie in
het gebied. Door het niet meer uitrijden van meststoffen zal de uitloging van stikstoffen en fosfafosf
ten naar het grond- en rivierwater afnemen. Anderzijds
Anderzijds zal de activiteit van baggerschepen leile
den tot een marginaal hogere hoeveelheid stikstof in het Maaswater. Ondieper water warmt wat
sneller op dan het diepere water in de hoofdgeul van de rivier, waardoor de temperatuur margimarg
naal hoger zal zijn. Deze beide
ide effecten leiden tot een marginale afname van de hoeveelheid
zuurstof in het rivierwater. Voor de hoeveelheid specifiek verontreinigende stoffen geldt eveneve
eens een marginale wijziging ten opzichte van de huidige situatie.
5.3
Effecten basisalternatief
asisalternatief
De effectmatrix van het basisalternatief is onderstaand opgenomen.
Schema 5.1
Effectmatrix basisalternatief
basisalternatief in relatie tot natuur, flora en fauna en ecologische
doelstellingen oppervlaktewaterlichaam Zandmaas
Beoordelingscriterium

Nulalternatief

Basisaltern
Basisalternatief

Beïnvloeding beschermde gebieden
Beïnvloeding beschermde plant- en diersoorten
Beïnvloeding ecologische relaties
Toename van ecologische waarden

0
0
0
0

0/+
+
+
+

Beïnvloeding beschermde gebieden
Door de realisatie van Hoogwatergeul Well-Aijen
Well Aijen kan op een juiste en volledige manier invulling
worden gegeven aan de EHS in de vorm van “Nieuwe natuur”. In het nulalternatief is de natuur
in de hoogwatergeul al gerealiseerd, alleen worden wel nieuwe plas/dras
plas/dras situaties ontwikkeld.
De voorgestelde ontwikkeling is op generlei wijze van invloed op de kwalificerende natuurwaarnatuurwaa
den van nabijgelegen Natura 2000-gebieden,
2000 gebieden, zo is in een ten behoeve van het project opgeopg
stelde Passende Beoordeling vastgesteld.
De naar verhouding kleine POG-locaties
POG locaties zullen in de vorm van diep water deel uit gaan maken
van de Vergrote Voorhaven en van de oevers van de tweede hoogwatergeul. Per saldo blijft de
situatie voor de POG gelijkwaardig aan de huidige situatie.
Samenvattend blijkt
lijkt de realisatie van de Hoogwatergeul geen of alleen beperkte positieve geg
volgen voor de beschermde gebieden uit de EHS, POG en Natura 2000 op en rond de projectprojec
locatie met zich mee te brengen.
Beïnvloeding beschermde plantplant en diersoorten
Een deel van de actuele natuurwaarden komt onder druk te staan. Het betreft voornamelijk de
cultuurvolgende (agrarische) natuurwaarden.
Ook de Das staat onder druk. Deze soort bewoont een hoofdburcht en enkele
bij-/vluchtburchten
/vluchtburchten ter plaatse van het gebied van de toekomstige
toekomstige hoogwatergeul en Vergrote
Voorhaven. Het plangebied is ook van belang als foerageergebied. Door de vernatting en het
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verdwijnen van landbouwgronden en Maasheggen zal de soort in de toekomst minder in het
plangebied foerageren. In de eindsituatie (hoogwatergeul) is minder voedsel beschikbaar als in
de huidige situatie (landbouw). De ontwikkeling is ongunstig maar de effecten voor de Dassen
worden echter volledig geneutraliseerd door het uitvoeren van een adequate DassencompensaDassencompens
tie (ontheffing bij besluit
esluit kenmerk FF/75C/2010/0183, d.d. 8 november 2010).
2010). Per saldo is het
effect op de Das neutraal.
Vleermuizen vinden in de huidige situatie, althans vóór de inmiddels uitgevoerde velling van
een groot deel van de beperkt aanwezige Maasheggen, volop foerageermogelijkheden. Tevens
bieden deze heggen de vleermuizen een ideale geleiding als vliegvlieg en migratieroute in het landlan
schap. De toekomstige situatie heeft vleermuizen het nodige te bieden en de geleiding in het
landschap zal bestaan uit struweel en de waterlijnen langs de hoogwatergeul. Enkele soorten,
die vooral boven wateroppervlakten foerageren, zullen sterk profiteren van de hoogwatergeul.
Per saldo wordt geschat dat er geen negatieve effecten zullen ontstaan op de functionaliteit van
het leefgebied
ied van vleermuizen.
Ecologische doelen Maas
Macrofauna, macrofyten en vis (biologische doelstelling) zullen zich ten opzichte van het nulalnula
ternatief in beperkte mate gunstig ontwikkelen omdat de omvang van geschikt biotoop voor ded
ze soortgroepen na aanleg
leg van de Vergrote Voorhaven beperkt toeneemt. Met name de realisarealis
tie van de hoogwatergeul is zeer positief voor deze soortgroepen. De ontgraving van de hooghoo
watergeul leidt tevens tot in ecologische optiek gunstigere hydromorfologische kenmerken van
het waterlichaam,
aterlichaam, terwijl de vergroting van de voorhaven in dat kader minder gunstig is.
De fysisch-chemische
chemische kwaliteit van het rivierwater en de hoeveelheid specifiek verontreinigende
stoffen zullen ten opzichte van het nulalternatief beter zijn als gevolg van
van het wegvallen van een
grotere oppervlakte met een landbouwkundige functie.
nvloeding ecologische relaties
Beïnvloeding
Door uitvoering van de maatregelen worden in de weerden kansen voor riviergebonden natuur
gecreëerd. Voor verschillende vooral kleinere waterwater en oevergebonden organismen kunnen de
water- en oeverzones als corridor dienst doen. Voor grotere dieren kan het gebied mogelijk als
stapsteen dienen, om andere in de buurt gelegen gebieden te koloniseren.
Toename van ecologische waarden
Ten opzichte van het nulalternatief wordt voor de soortgroepen van vochtige en natte biotopen
(zoals vissen, amfibieën en libellen) en soortgroepen die profiteren van de ontwikkeling van de
gradienten hoog-laag
laag en droog-vochtig-nat
droog
nat (zoals vogels, reptielen en planten) winst
win geboekt.
De aanleg van de Vergrote Voorhaven / tweede hoogwatergeul zal gaan leiden tot een grotere
oppervlakte van natte biotopen.
5.4

Effectbeschrijving varianten

5.4.1
Ligging van de gasleiding
De gastransportleiding in het zuidelijke deel van het plangebied moet worden verlegd om het
plan te kunnen uitvoeren. Er zijn daartoe 2 verschillende varianten aan de orde. Bij de variant
waarbij de leiding middels een gestuurde boring onder het plangebied door wordt gelegd
(variant 2) valt de uitvoering van de werkzaamheden geheel samen met de werkzaamheden
benodigd voor het basisalternatief. Deze variant heeft geen extra gevolgen op de aanwezige
natuurwaarden.
De varianten waarbij de leiding buiten het plangebied wordt gelegd (1 en 1A) zullen in de direcdire
te nabijheid van Dassenburcht E komen te liggen (zie figuur 5.2).. Daarbij zal de burcht tijdelijk
worden verstoord, wat leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet. Hiervoor dienen
ienen mitigerendemitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden en
dient ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Tevens zal daarbij de POG
worden doorsneden, wat eveneens leidt tot het nemen van compenserende maatregelen.
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Figuur 5.2

Varianten verlegging gasleiding in relatie tot natuur.

Natuurontwikkeling
5.4.2
In de eindsituatie wordt 182 hectare natuur in
i het plangebied gerealiseerd. Hiervoor zijn drie
varianten beschouwd.
Maximale rivierverruiming
In deze variant wordt uitgegaan van een natuurlijke invulling van de natuurgebieden, met als
doel een maximale hoogwaterdoelstelling. Om dat mogelijk te maken zal geen stromingsbeperstromingsbepe
kende beplanting worden aangebracht en de spontane ontwikkeling ervan worden voorkomen,
met uitzondering van
an delen waar het daar niet op van invloed is. Deze variant beperkt daarmee
de kansen op het ontstaan van ecologisch aantrekkelijke gradiënten vooral in de vorm van heghe
gen, doornstruwelen en rivierbegeleidend bos. Het gebied wordt daardoor minder aantrekkelijk
aantrekke
als (onderdeel van het) leefgebied van das, vleermuizen en broedvogels van kleinschalig landlan
schap dan mogelijk is.
Maximale riviergebonden natuur
In deze variant wordt een natuurlijke ontwikkeling van het gebied zoveel als mogelijk toegelatoegel
ten. Spontane
ane opslag van opgaande begroeiing is mogelijk, voor zover de hoofdstroombanen
vrij blijven. Deze variant biedt de meeste garanties op het behalen van natuurwinst omdat er op
ruime schaal de voor flora en fauna aantrekkelijke overgangen (gradiënten) van nat
na naar droog,
van hoog naar laag en van besloten landschap (struweel, bos) naar open water kunnen onton
staan. Het verlies van de bestaande natuurwaarden van agrarisch cultuurlandschap wordt in
deze variant ruimschoots gecompenseerd met nieuwe, voor het rivierengebied
rivierengebied kenmerkende,
natuurwaarden.
Diervriendelijke variant
Deze variant, gericht op een hoogteverloop waarbij de in te zetten grazers bij hoog water autoaut
matisch naar de hoger gelegen gronden gedreven worden, is niet van invloed op de gestelde
natuurdoelen.
elen. Deze mogelijkheid doet zich in beide voorgaande varianten voor en staat een
keuze daartussen niet in de weg.

GM-0069362, revisie C3
GM
Pagina 60 van 71

Effectbeschrijving alternatieven

5.4.3
Flexibele winning - grondbalans
De uitgangspunten voor de winning zijn voor een deel flexibel. Op sommige plekken kan dieper
gewonnen worden tot -7,30
7,30 m –NAP in plaats van tot 2 m – NAP. Op andere plekken hoeft dan
minder diep gewonnen te worden. Momenteel is nog niet aan te geven waar de diepere winning
plaats zal vinden. Optimalisatie vindt plaats tijdens de ontgronding. Op dat moment wordt
wor beoordeeld welke afwijkende effecten zich per locatie en ingreep kunnen voordoen, als gevolg van
een winning tot – 2 m NAP dan wel dieper, tot maximaal -7,3
7,3 m NAP. Met het oog op ecologiecolog
sche- en KRW –doelen
doelen gaat de voorkeur uit naar ondiepere winning. Eventuele
Eventuele ecologische
effecten van diepere winningen kunnen worden beperkt door een zorgvuldige afwerking van de
oeverzones en door het achteraf weer opvullen van de ontstane ecologisch te diepe plassen.
5.4.4
Verlegging van de kade
Ten zuidoosten van het plangebied
plangebied is een kade gelegen met een beschermingsniveau van
1:50. De mogelijkheid bestaat om deze kade verder te verleggen. In dat geval bedraagt de lenglen
te waarover de kade vergraven dient te worden 550 meter. De nieuw aan te leggen kade heeft
een lengte van 740
40 meter. Bij deze kadeverlegging komt 11,5 ha buitendijks te liggen. Dit geg
bied bestaat uit agrarisch gebied welke van marginaal belang is voor de Das; er zijn tot nu toe
geen sporen van deze soort aangetroffen. Andere negatieve gevolgen voor de natuurwaarden
natuurw
dan beschreven voor het basisalternatief
asisalternatief zijn niet te verwachten. Positieve effecten treden wel
op in de vorm van een geringe verschuiving in oppervlak leefgebied van aan water gebonden
soorten. Als de kade niet wordt verlegd blijft een oppervlak ecologisch
ecologisch weinig waardevol agraagr
risch gebied behouden.
5.4.5
Wijze van delfstofwinning
De wijze
e waarop delfstofwinning plaatsvindt
plaatsvindt is van invloed op de toekomstige natuurwaarden.
Gewenst is dat de bodem van de landland en oeverzone zal gaan bestaan uit een schrale zandbozandb
dem. Tevens is het gewenst dat teelaarde niet wordt terug geplaatst in de toekomstige plas.
Indien dit wel wordt terug geplaatst, dan dient deze te worden omgeput met daar bovenop een
zandlaag van minimaal 1 meter.
5.4.6
Variant dassencompensatie
In het kader van de realisatie van de hoogwatergeul worden 1 hoofdburcht en meerdere bijbi
burchten vergraven. Ook wordt foerageergebied van de Das vergraven. Hiervoor is in het kader
van de realisatie van de Hoogwatergeul Well – Aijen een Flora en Fauna-ontheffing
ontheffing verleend en
overeenkomstig de hierin gestelde voorschriften is op 7 mei 2012 een (tijdelijk) dassencompendassencompe
satie- en verplaatsingsplan ter goedkeuring aan EL&I voorgelegd. De goedkeuring is verkregen
op 3 juli 2012.
Als gevolg
olg van de vergroting van het te ontgraven gebied met de “Vergrote Voorhaven” zal
meer foerageergebied van de Das worden vergraven. Het verschil tussen de hoogwatergeul
conform het Tracébesluit en “Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming”, zit in het feit dat er
meer dassenfoerageergebied zal worden vergraven. Burcht C met bijburchten zal worden verve
graven als gevolg van de aanleg van de Hoogwatergeul conform het Tracébesluit.
De aanvraag en de verleende ontheffing FloraFlora en faunawet (met kenmerk FF/75C/2010/0183,
FF/75C/20
d.d. 8 november 2010) voor de Hoogwatergeul voor de Das is uitgegaan van de navolgende
aspecten:
1. realiseren van circa
a 11,5 hectare foerageergebied (compensatie) voor de Das die als gevolg
van de aanleg van de Hoogwatergeul wordt vergraven. Hierbij wordt uitgegaan van geoptigeopt
maliseerd leefgebied;
2. realiseren/in stand houden van foerageerroutes zodat de Das al naar gelang de voortgang
van de ontgronding een nieuwe burchtlocatie kan zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat binnen
het nieuwe compenserend foerageergebied
foerageergebied mogelijkheden worden gemaakt door middel
van wallen en greppels. Een andere mogelijkheid waarvan is uitgegaan is dat de Das zich
zal terugtrekken naar het gebied van de Ennenberg, waar de Dassenclan oorspronkelijk
vandaan komt en waar oorspronkelijk
oorspronk
een aantal verlaten burchten lagen. Vanuit het gebied
van de Ennenberg kan de Das gebruik maken van het dassencompensatiegebied.
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3. Zodra de Das een nieuwe burchtlocatie functioneel zijn ingenomen, kan de burchtlokatie C
(clan 1) worden vergraven.
Op basis
asis van de jarenlange monitoring van de Das is inmiddels gebleken dat de situatie waarop
de ontheffing (besluit kenmerk FF/75C/2010/0183, d.d. 8 november 2010) betrekking heeft, is
gewijzigd. Deze wijzigingen bestaan uit (zie figuur 5.3):
• in het gebied van
n de Hoogwatergeul leeft een honkvaste dassenclan (clan 1) met hoofdhoof
burcht C en bijburcht L. Dit blijkt onder andere uit het feit dat deze clan bij een inundatie van
zijn burcht het gebied verlaat, maar na het terugtrekken van het water weer, vrij snel terug
ter
keert naar de oorspronkelijke burcht;
• burcht
urcht H is belopen en hierdoor bevinden zich 4 clans (2, 5, 6 en 7) in het oostelijk gelegen
gebied. Dit heeft ertoe geleid dat er geen ruimte meer aanwezig is voor de vestiging (of verve
plaatsing) van een nieuwe clan.
cl
Deze veranderingen betekenen dan ook dat de uitgangspunten van het oorspronkelijke dasda
sencompensatie- en verplaatsingsplan deels zijn achterhaald en dat bij de nieuwe/aanvullende
ontheffingsaanvraag voor de Vergrote Voorhaven gezocht moet worden naar een totaaloplostotaaloplo
sing voor de dassenclan nr. 1 uit burcht C en de compensatie van deze burcht en zijn preferenprefere
te leefgebied.
Bij deze totaaloplossing zal zowel rekening worden gehouden met een nieuwe burchtlocatie
met bijbehorend foerageergebied. De nieuwe burchtlocatie is hierbij de bepalende factor aanaa
gezien de Das in het oostelijk gelegen gebied (Ennenberg en dal van de Heukelomse Beek)
geen vestigingsmogelijkheden ( meer) heeft. Daarvan uitgaande zijn er drie varianten met beb
trekking tot de dassencompensatie/-verplaatsing
dassencompen
onderzocht, te weten:
• naar
aar het naastgelegen gebied “Ennenberg” en /of het gebied van de Heukelomse beek;
• naar
aar een gebied elders buiten ‘Maaspark
‘
Well, gedeelte rivierverruiming’;
• naar
aar het gebied waar de Vergrote Voorhaven is geprojecteerd binnen het plangebied.
Onderstaand worden deze varianten nader toegelicht.
5.4.6.1
Het gebied “Ennenberg” en/of het dal van de Heukelomse Beek
Zoals uit figuur 5.3 blijkt is het gebied de Ennenberg en het dal van de Heukelomse Beek al beb
zet met 4 dassenclans.
ssenclans. Binnen deze gebieden is geen ruimte voor een nieuwe clan, de dassen
zullen zich onderling verjagen met als resultaat dat een clan gaat zwerven en uiteindelijk is de
kans groot dat deze clan als verkeersslachtoffer zal eindigen. Ten noorden van het
h gebied van
de Heukelomse beek blijkt op basis van aanvullende informatie van Stichting Das en Boom dat
hier qua ruimte nog plaats is voor één clan. Echter, uit bestudering van het inrichtingsplan van
het gebied de Heukelomse beek blijkt echter dat:
• een groot aantal percelen in dit gebied zullen worden verschraald en zodoende niet/minder
geschikt zijn als foerageergebied voor de Das;
• door
oor de peilopzet van de Maas zullen de graslanden in het gebied te nat worden waardoor
deze minder geschikt zijn aangezien
aangezien in de vernatte graslanden minder voedzame en andere
wormen zullen voorkomen;
• de
e verwerfbaarheid van de grond voor een potentiële dassenburchtlocatie is onzeker;
• weerstand
eerstand van de omliggende agrariërs.
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Figuur 5.3
Situatie van de Dassenburchten tot begin 2012. De cirkels stellen (fictieve) leefgeleefg
bieden voor met een straal van 500 meter en kunnen tevens worden beschouwd als het territorium
van een Dassenclan. Deze 500 meter straal is de gemiddelde grootte van een preferent leefgebied
(Hoogerwerf et al, 2011).
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5.4.6.2
Naar een gebied elders
Het verplaatsen van een dassenburcht
assenburcht inclusief voldoende leefgebied is een zeer kostbare
aangelegenheid. Enerzijds dienen de gronden hiervoor worden verworven en anderzijds
ander
dient
de nieuwe bestemming voor deze gronden ook planologisch te worden verankerd. In deze zijn
bedragen bekend in de orde van grote van 0,5 - 1 Miljoen euro. Deze extra kosten zijn voor het
project niet haalbaar.
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5.4.6.3
Het gebied van de Vergrote Voorhaven
Deze variant borduurt in principe voort op de al ingezette dassencompensatie in kader van de
hoogwatergeul Well-Aijen.. In het gebied van de voorhaven wordt het landgedeelte geheel ingeing
richt als dassencompensatiegebied waarbij tevens een terp wordt gerealiseerd
gerealiseerd die ingericht
wordt als burcht.. Het naast gelegen gebied van de hoogwatergeul blijft overeenkomstig het
Tracébesluit riviergebonden natuur. Dit gebied
gebi zal uiteindelijk ookk door de Das worden bezocht
maar zijn foerageer-/leefgebied
leefgebied dient te worden gezocht in het gebied van de voorhaven door
dit in te richten als kleinschalig cultuurlandschap (grasland). In het gebied komen hagen en ana
dere landschapselementen als beschutting van de foerageerroute maar ook als foerageerlocafoeragee
tie.
De basis voor het Dassencompensatieplan is weergegeven in figuur 5.4.. Deze bestaat uit de
deelgebieden A, B en C, wat het volgende inhoudt:
A. vanuit
anuit het Tracébesluit zijn de natuurdoelen voor dit 63,55 hectare grote gebied voornamelijk
gericht op spontaan
an ontwikkelde riviernatuur op een schrale (zandige) bodem. Voor de Das
is dit echter
hter minder geschikt leefgebied;
B. in
n dit gebied wordt een Dassenterp aangelegd waar het de bedoeling is dat clan 1 vanuit
burcht C actief naar toe wordt verplaatst. Dit gebied zal zich gaan ontwikkelen als een comco
binatie van riviernatuur op de oevers en Dassenfoerageergebied in het resterende deel. Dit
deelgebied zal in totaal 14,83 hectare groot worden. Vooral Dassenclan 1 zal gebruik maken
van dit gebied. Ten behoeve van het actieve
a
dassenverplaatsingsplan
verplaatsingsplan zal tijdig een plan van
aanpak worden opgesteld en ter goedkeuring
goedkeuring worden voorgelegd aan EL&I;
C. deelgebied
eelgebied C zal uiteindelijk volledig worden ingericht als een preferent leefgebied.
leefg
Hierop
zal een tijdelijke Dassencompensatie van 4 hectare plaats vinden als overbrugging voor de
omputting ter plaatse van perceel 221. Vervolgens zal perceel 221 met een oppervlakte van
8,6 hectare worden ingericht en beschikbaar komen voor de Das. Na afronding van het propr
ject “Maaspark Well,, gedeelte
gedee rivierverruiming” zal uiteindelijk een preferent DassenfoeraDassenfoer
geergebied ontstaan van 18,15 hectare. Verwacht wordt dat zowel (de actief verplaatste
Dassenclan 1 als Dassenclan 2 gebruik maken van dit gebied om er te foerageren.
De nog aan te leggen nieuwe
uwe landschapselementen in het dassenfoerageergebied kunnen als
natuurlijke obstakels uiteindelijk leiden tot een opstuwing bij hoogwater. Op basis van een hyh
draulische berekening is er een opstuwend effect (cq verminderde waterstanddaling bijhoogwater) van ca. 5 cm bepaald.
Vanuit de Stichting Das en Boom wordt deze variant als meest reële oplossing gezien, omdat
deze uitvoeringstechnisch, praktisch en financieel haalbaar is. Daarbij wordt er een oplossing
voorgelegd daar waar het project een probleem creëert
creëert (oplossing creëren daar waar het pijn
doet!).
Variant
Gebied “Ennenberg” en /of het gebied van de
Heukelomse beek
Elders
In het gebied van de Voorhaven

Beschikbaarheid
gronden
Niet verwerfbaar

Haalbaarheid

kosten

Beperkt

Middel

Niet verwerfbaar
Ja (eigendom)

Beperkt
Haalbaar

Hoog
Laag
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Figuur 5.4 Variant Dassencompensatie in de Vergrote Voorhaven, waarin geel het toekomtoeko
stige marginale Dassenfoerageergebied vomt, oranje het geschikte Dassenfoerageergebied
(grasland met foerageerzones)betreft en groen de preferente optimale DassenfoerageergebieDassenfoerageergebi
den. De cirkels zijn de (fictieve) preferente leefgebieden van elke afzonderlijke Dassenclan.
Aan het einde van de pijl ligt de Dassenterp en de onderbroken oranje lijn is toekomstige
toekomsti (fictieve) preferente leefgebied.
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6

Beoordeling alternatieven en varianten

6.1

Algemeen

Uit voorgaande kan worden opgemaakt dat de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in het planpla
gebied neutraal kunnen worden beoordeeld ten opzichte van het nulalternatief (referentiesitua(referentiesitu
tie).
De actuele natuurwaarden worden gekenmerkt door open tot halfopen landbouwgebieden in
rivierdalen. De verdere ontwikkeling van natuurwaarden wordt in sterke mate bepaald door het
intensieve karakter van het huidig landbouwkundig gebruik. De voorgenomen ruimtelijke onton
wikkeling biedt een goed perspectief voor natuurontwikkeling. Hierdoor ontstaat in het gebied in
het basisalternatief aanmerkelijk meer terreinvariatie in de vorm van gradiënten tussen hoogho
laag en droog-vochtig-nat
nat dan in de huidige situatie het geval is. Door een lage begrazingsdruk
toe te passen kan de voedselrijkdom in het gebied lokaal afnemen, zodat een grotere floristiflorist
sche soortenrijkdom tot ontwikkeling kan komen. Het perspectief bestaat
bestaat uit het ontstaan van
gevarieerde natuurdoeltypen die kenmerkend zijn voor uiterwaardgebieden. Het omvormen van
landbouw naar natuur heeft bovendien een zeer gunstige invloed op de fysisch-chemische
fysisch
kwaliteit van het waterlichaam Zandmaas. Aan waterrijke
waterrijke omstandigheden gebonden flora en fauna
kunnen hiervan profiteren. De hydromorfologische aanpassingen in het kader van de aanleg
van de hoogwatergeul vormen eveneens een positieve ontwikkeling.
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling biedt kansen voor natuurbescherming
natuurbescherming en natuurontwikkenatuurontwikk
ling. Anderzijds zal een deel van de actuele waarden, namelijk waarden die kenmerkend zijn
voor open tot halfopen landbouwgebieden, achteruit gaan of zelfs verdwijnen. Dit zal gedeeltegedeelt
lijk worden voorkomen door realisatie van
van Dassencompensatie, waarvan ook soorten als BuiBu
zerd, Kerkuil en Steenuil zullen profiteren.
Natuurcompensatie op basis van gebiedsbescherming is niet aan de orde, omdat enerzijds de
EHS nog niet is gerealiseerd (het is juist het rivierverruimingsproject
rivierverruimingsproject dat hieraan invulling gaat
geven) en anderzijds omdat in het POG-gebied
POG gebied geen natuurwaarden aanwezig zijn, waarvoor
natuurcompensatie vereist is. Ook hier geldt juist dat het rivierverruimingsproject volop kansen
biedt voor natuurontwikkeling.
Voor de ecologische
ologische doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor het waterlichaam ZandZan
maas worden gunstige resultaten verwacht. Door de aanleg van natuurlijk ingerichte nevengeunevenge
len kunnen karakteristieke rivierprocessen als sedimentatie en erosie terugkeren, waardoor
waar
de
beïnvloeding door de Maas groter zal worden. Hierdoor ontstaat een interessant leefgebied
voor rivierminnende soorten die in het huidige rivierengebied zeldzaam zijn.
6.2

Varianten

Gasleiding
Het middels een diepe boring verleggen van de gasleiding (variant 2) heeft geen invloed op de
aanwezige natuurwaarden. Als de leiding tot buiten de plangrens wordt verlegd (variant 1 of
1A), dan zal hiervoor een Dassenburcht worden verstoord en dienen aanvullende maatregelen
te worden genomen en een gewijzigde ontheffingsaanvraag.

GM-0069362, revisie C3
GM
Pagina 66 van 71

Beoordeling alternatieven en varianten

Schema 6.1

Effectmatrix basisalternatief
basisalternatief en variant ligging van de gasleiding

Beoordelingscriterium

Nulalternatief

Basisalternatief

Verlegging
gasleiding
buiten plangebied (1/1A)

Verdiepte
ligging (2)

Beïnvloeding beschermde gebieden
Beïnvloeding beschermde plant- en diersoorten
Beïnvloeding ecologische relaties
Toename van ecologische waarden

0
0
0
0

0/+
+
+
+

0/0/+
+

0/+
+
+
+

Natuurontwikkeling
De variant waarbij de inzet is gericht op maximale winst voor riviergebonden natuurwaarden,
met name door het toestaan van meer spontane opslag en het aanbrengen van hagen, leidt
naar verwachting niet alleen tot de grootste natuurwinst voor soorten van het rivierengebied,
maar biedt daarnaast ook het meeste kans op hervestiging van een aantal bijzondere soorten
die er nu leven, zoals de Das.
as.
Schema 6.2

Effectmatrix basisalternatief
b
en variant natuurontwikkeling

Beoordelingscriterium

Nulalternatief

Basisalternatief

Maximale rivierverruiming

Maximale
riviergebonden natuur

Diervriendelijke
variant

Beïnvloeding beschermde gebieden
Beïnvloeding beschermde plant- en diersoorten
Beïnvloeding ecologische relaties
Toename van ecologische waarden

0
0
0
0

0/+
+
+
+

0/+
+
+
+

+
+
+
+

0/+
+
+
+

Flexibele winning
Daar waar diepere winningen tot de mogelijkheden behoren dient per locatie een nadere afweafw
ging plaats te vinden van de mogelijke natuureffecten. Die kunnen worden beperkt door minder
diep te winnen en/of door een zorgvuldige afwerking van oeverzones, gericht op natuurherstel.
Schema 6.3

Effectmatrix basisalternatief
b
en variant flexibele winning

Beoordelingscriterium

Nulalternatief

Basisalternatief

Flexibele winning

Beïnvloeding beschermde gebieden
Beïnvloeding beschermde plant- en diersoorten
Beïnvloeding ecologische relaties
Toename van ecologische waarden

0
0
0
0

0/+
+
+
+

0/+
+
+
+

Kadeverlegging
Het verschil in oppervlak te vergraven gebied is marginaal, verschillen met het basisalternatief
zijn verwaarloosbaar. Een eventueel gevolg voor actuele natuurwaarden beperkt zich tot een
verschuiving van beschikbaar leefgebied van aan land gebonden soorten naar soorten van waw
terrijke gebieden. Gezien de huidige natuurwaarden van het akkerland kan dit effect als positief
geduid worden. Achterwege laten van de kadeverlegging heeft slechts een geringe gunstige
invloed op het behoud van de algemene natuurwaarden gebonden aan intensief gebruikt agraagr
risch akkerland.
Schema 6.4

Effectmatrix
x basisalternatief
b
en variant kadeverlegging

Beoordelingscriterium

Nulalternatief

Basisalternatief

Geen kadeverlegging

Recreatievariant

Beïnvloeding beschermde gebieden
Beïnvloeding beschermde plant- en diersoorten
Beïnvloeding ecologische relaties
Toename van ecologische waarden

0
0
0
0

0/+
+
+
+

0/+
+
+
+

0/+
+
+
+
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Compenserende en mitigerende maatremaatr
gelen

7.1
Mitigerende maatregelen
Bij het toepassen van mitigerende maatregelen wordt enerzijds rekening gehouden met de
aanwezige natuurwaarden en anderzijds wordt er rekening gehouden met verplichtingen
verplichting die
voortvloeien uit de door het ministerie van EL&I voor het project Hoogwatergeul Well-Aijen
Well
verleende ontheffing op de Flora- en faunawet.
Uitvoerder van het project is verplicht conform de FloraFlora en faunawet de bijbehorende zorgzor
plicht (artikel 2 lid 1 en 2) toe te passen. Daartoe wordt onder andere het volgende geadviseerd:
• indien er wordt omgeput, zorgdragen
zorg
dat ter plaatse van natuurgebieden voedselarm schraal
bodemmateriaal bovenop wordt verwerkt. Deze voedselarme schrale laag dient minimaal
circa een meter dik te zijn;
• afwerken
fwerken van de oevers met schraal zand zodat
zodat het water niet troebel wordt;
• aangevulde natuurgebieden
gebieden niet inzaaien met grasmengsels. Inzaai werkt de vestiging van
bijzondere soorten tegen en belemmert de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen.
Het is bovendien ineffectief, omdat een kruidenvegetatie zich
zich altijd spontaan zal vestigen;
• de velling
ling van bomen en verwijdering van houtige opslag buiten het broedseizoen, zijnde de
periode 15 februari tott en met 31 augustus, uitvoeren;
• bijij het grondverzet wordt zodanig gewerkt dat dieren die voor de machines uit wegvluchten,
niet worden gedreven naar de Maas cq. niet worden ingesloten;
• het
et verplaatsen van pollen van de aanwezige beschermde planten dient in de periode oktookt
ber tot en met februari voor de start van werkzaamheden naar een geschikt habitat dienen te
worden verplant onder de regie van een gekwalificeerde
g
ecoloog;
• uitvoeren
itvoeren van een terreininspectie, één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamwerkzaa
heden op de aanwezigheid van territoria van nieuw gevestigde broedvogels. Waargenomen
nesten en nestholen markeren in terrein en vastleggen op kaart;
• indien
ndien binnen het te ontgronden terrein nesten en nestholen van eerder bedoelde
bed
broedvogels zijn gemarkeerd worden de werkzaamheden tot op 30 meter afstand uitgesteld totdat
met zekerheid is vastgesteld dat de betreffende
betreffende broedlocaties zijn verlaten;
• op
p locaties waar op korte termijn geen werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals op “over“ove
hoekjes”, dient zorg te worden gedragen dat “tijdelijke natuurontwikkeling” mogelijk is. Dit is
te bereiken door hier begroeiing te handhaven, welke kan dienen als dekking voor allerlei
zoogdieren. Daarnaast kan tijdelijke natuur fungeren als mogelijke bron voor de kolonisatie
van het te realiseren gebied (dit mag echter niet conflicteren
flicteren met het rivierbelang);
• taluds
aluds ontstaan door grondverzet waarin werkzaamheden zijn voorzien
voorzien in de periode van
april tot en met augustus, dienen gecontroleerd te worden op het voorkomen van broedende
Oeverzwaluwen.. Als de soort in deze taluds broedt, dan dienen de werkzaamheden tot na 1
september te worden uitgesteld en dient de locatie te worden gemarkeerd;
• om schade en verstoring van rustrust en overwinteringplaatsen tot een minimum te beperken
bep
dienen transportbewegingen,
transportbewegingen als het kan, plaats te vinden over bestaande infrastructuur; dit
zijn (on)verharde wegen, rijplaten of anderszins
and
afgebakende werkstroken;
• men
en dient te voorkomen dat na de afgraving van de deklaag er verlaagde natte locaties
(poelen) ontstaan c.q. aanwezig zijn, die zich zouden kunnen ontwikkelen tot voortplantingslocaties van amfibieën. Indien deze wel ontstaan, dan dient terr plaatse een terreininspectie te worden uitgevoerd tenminste één maand voorafgaand aan de start van de werkwer
zaamheden. Zonodig wegvangen van amfibieën voorafgaande aan de werkzaamheden.
werkzaamheden
Aangetroffen amfibieën verplaatsen naar een geschikt habitat in de directe
directe omgeving. waar
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geen werkzaamheden meer worden voorzien. Een en ander gebeurt onder regie van een
gekwalificeerde ecoloog en conform een goedgekeurde gedragscode of voorwaarden vanuit
een verleende ontheffing.
Schema 7.1
Weergave periodes waarin conform
confo
de Flora- en faunawet werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd. In donkergrijs is weergegeven wanneer dit niet kan en in lichtgrijs wanneer dat
wel kan.
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Ingreep
Vellen houtopstanden met broedvobroedv
gels
Start grondverzet
Vergraven burcht Das
Taluds met nesten
sten Oeverzwaluw
Afgraven laagten
ten met amfibieën
Verplaatsen planten
Geschikte periode voor uitvoeren werkzaamheden al dan niet met maatregelen
Ongeschikte periode voor uitvoering werkzaamheden

7.2
Compenserende maatregelen
In eerste instantie zal de uitvoering van het gebied “Maaspark Well,
Well, gedeelte rivierverruiming”
plaatsvinden in overeenstemming met de uitvoering van de Hoogwatergeul, conform het TracéTrac
besluit. Voor deze aanpak is enerzijds een ontheffing verleend en is een (tijdelijk) dassencomdassenco
pensatie- en -verplaatsingsplan
verplaatsingsplan ingediend.
Het Dassencompensatieplan HWG Well-Aijen
Aijen gaat uit van 11,43 ha blijvend compensatiegecompensatieg
bied waarvan 8,6 ha op perceel 221. Vooruitlopend op de inrichting wordt dit gebied eerst onton
grond en vervolgens ingericht in overeenstemming met het voorgenomen DassencompensatieDassencom
plan.
De start van de ontgrondingwerkzaamheden van het dassencompensatiegebied perceel 221 is
voorzien in het najaar van 2012. Uiterlijk drie jaar na de start van de ontgronding zal dit gebied
functioneel zijn als leefgebied voor de Das, maar ook voor de Steenuil en Gewone dwergvleerdwergvlee
muis. In dit gebied wordt voorzien in (figuur 7.1):
• in de oostelijke helft een hoogstamboomgaard die fungeert als leefgebied voor Das en op
termijn ook Steenuil;
• in de westelijke helft grasland;
• een Maasheg met greppel die beide helften hierdoor worden gescheiden, waarbij de MaasMaa
heg kan gaan fungeren als nieuwe vliegroute voor de Gewone dwergvleermuis;
• langs de Kampweg wordt eveneens een Maasheg aangebracht die eveneens kan gaan funfu
geren als nieuwe vliegroute voor de Gewone dwergvleermuis.
Tevens zal in 2012 het tijdelijk dassencompensatiegebied worden ingericht van ca. 4 ha. in het
gebied van de noordelijke voorhaven. Ondanks de start van de uitvoering van de HoogwaterHoogwate
geul zullen de meeste in het gebied aanwezige beplantingselementen
beplantingselementen / foerageerroutes de kok
mende 5 jaar in stand blijven (zie figuur 7.2).
7.2.1
Dassencompensatie van HWG naar Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming
In paragraaf 5.4.6 zijn de drie varianten beschreven voor wat betreft de dassencompensatie.
Nadat
dat het voorkeursalternatief is gekozen kan ook het gewijzigd dassencompensatiedassencompensatie en verplaatsingsplan worden opgesteld. Dit plan dient rekening te houden met het overall werkwerk en
faseringsplan waarbij in principe twee fases zijn te onderscheiden:
• fase 1 - periode dat de dassenclan
dass
1 nog niet is verplaatst;
• fase 2 - periode dat de dassenclan 1 actief dient te worden verplaats naar de definitieve lol
catie.
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Figuur 7.1
Weergave gebied van de blijvende dassencompensatie. Het groene gebied is perpe
ceel 221 met een oppervlakte van 8,6 ha. In het gebied zijn in de oostelijke helft hoogstamfruitbohoogstamfruitb
men gepland en op de westelijke helft grasland. Deze worden gescheiden door een greppel met
maasheg. Ook aan de oostelijke zijde, langs de Kampweg, wordt een maasheg aangebracht.
aangebra
De
paarse stip is vluchtpijp D.

D
Figuur 7.2

Weergave twee compensatiegebieden en de beplantingselementen
/foerageerroutes.

GM-0069362, revisie C3
GM
Pagina 70 van 71

8

Conclusies

Het basisalternatief is voor de aanwezige natuurwaarden in het plangebied het meest gunstig.
De besproken varianten sluiten daar bij aan en doen daar niet aan af en kunnen in een aantal
gevallen dienen voor het verder vergroten van de ecologische kansen. Voor natuur kan bij uitui
voering van dit plan aanzienlijke winst worden geboekt op het gebied van natuurontwikkeling,
leefgebiedenontwikkeling voor soorten, een groeiende biodiversiteit en het realiseren van de
ecologische doelstelling voor de Maas vanuit de Kaderrichtlijn
Kade
Water.
Voor natuur wordt het positieve resultaat vooral behaald door realisatie van hoogwatergeul
Well-Aijen.
Aijen. Dit betreft een autonome ontwikkeling. De aanleg van de Vergrote Voorhaven heeft
voor natuur een meer beperkte positieve betekenis, aangezien hierbij een grote oppervlakte
open water ontstaat. De vormgeving is vanwege de beoogde diepte van de plassen en de
taluds van de oevers zodanig dat de ecologische betekenis hiervan minder groot is. Het verlies
aan agrarische natuurwaarden (onder andere Das) wordt gecompenseerd
compenseerd door de uitvoering en
inrichting van een Dassencompensatiegebied.
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