STROOMLIJN MAAS
Voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming
8 FEBRUARI 2017

STROOMLIJN MAAS

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261
www.arcadis.com

Onze referentie: 078787695 0.10

2

STROOMLIJN MAAS

Contactpersonen
ONTWERPTEAM
STROOMLIJN

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 'sHertogenbosch
Nederland

3

STROOMLIJN MAAS

Inhoudsopgave
1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel
1.2 Leeswijzer

2 VOORGENOMEN ONTWIKKELING

7
7
10

12

2.1 Ontwikkeling

12

2.1.1 Tijdelijke veranderingen

12

2.1.2 Permanente veranderingen

12

2.1.3 Uitvoeringstoelichting MDB

12

3 TE ONDERZOEKEN NATURA 2000GEBIEDEN

15

3.1 Inleiding

15

3.2 Methode

15

3.3 Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop

16

3.3.1 Gebiedsbeschrijving

16

3.3.2 Habitatrichtlijn

16

3.4 Swalmdal

18

3.4.1 Gebiedsbeschrijving

18

3.4.2 Habitatrichtlijn

18

3.5 Maasduinen

20

3.5.1 Gebiedsbeschrijving

20

3.5.2 Habitatrichtlijn

20

3.5.3 Vogelrichtlijn

23

3.6 Oeffelter Meent

24

3.6.1 Gebiedsbeschrijving

24

3.6.2 Habitatrichtlijn

24

4 EFFECTBEOORDELING

26

4.1 Inleiding

26

4.2 Mogelijke negatieve effecten

26
5

STROOMLIJN MAAS

4.3 Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop

26

4.4 Swalmdal

27

4.5 Maasduinen

28

4.6 Oeffelter Meent

30

4.7 Stikstofdepositie

31

5 CONCLUSIE

33

6 LITERATUURLIJST

34

BIJLAGEN

35

Bijlage 1

Wet natuurbescherming

35

Bijlage 2

Definitieve Ontwerpen

37

Bijlage 3

AERIUS-berekening

37

Bijlage 4 Beverprotocol

37

Bijlage 8 Tabel maatregelen duurzaam beheer

38

6

STROOMLIJN MAAS

1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel
De afgelopen jaren is in het winterbed van de grote rivieren de hydraulische
weerstand toegenomen door de ontwikkeling van bos, struweel en riet/ruigte. Door
deze verruwing wordt het water minder gemakkelijk afgevoerd, wat leidt tot hogere
waterstanden. In het Nationaal Waterplan voor de periode 2009–2015 is
aangekondigd dat het Rijk het initiatief zal nemen tot het ontwikkelen van een visie
op het vegetatiebeheer van het rivierbed in relatie tot riviernatuur en
hoogwaterveiligheid. In de Beleidsbrief vegetatiebeheer rivierbed van de grote
rivieren is hier gevolg aan gegeven. In deze Beleidsbrief is het programma
Stroomlijn opgenomen. Binnen het programma Stroomlijn wordt ruwe vegetatie
verwijderd op plaatsen waar dit het meeste effect sorteert, in de zogenaamde
stroombanen. Er wordt gewerkt conform het principe ‘Stroombaan glad, tenzij’.
Beschermde natuur kan een ‘tenzij’- reden zijn om ruwe vegetatie te laten staan.
Het programma voor kappen en maaien moet in 2016 zijn uitgevoerd1.
Maatregelen om de terreinen duurzaam te beheren dienen eind 2017 afgerond te
zijn.
Het programma Stroomlijn wordt uitgevoerd in drie fasen. In fase 1 en 2 zijn vanaf
2011 projecten op terreinen van natuurbeherende organisaties en terreinen in
eigendom van de Staat uitgevoerd. Fase 3 omvat de overige terreinen in de
uiterwaarden van de grote rivieren. Het betreft terreinen van particulieren, bedrijven
en overheden. Voor de derde fase van Stroomlijn is het rivierengebied opgedeeld
in circa acht deelgebieden.
Voorliggende voortoets is opgesteld voor deelgebied Stroomlijn Maas, om inzicht te
krijgen in de mogelijke negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden in het
plangebied. In het projectgebied liggen de N2000-gebieden Abdij Lilbosch &
voormalig klooster Maria-hoop, Swalmdal, Maasduinen en Oeffelter Meent. De
voortoets beschrijft de activiteiten die worden ondernomen binnen cluster 3 en de
effecten van deze activiteiten op beschermde habitattypen en soorten. Het gaat hierbij
om toetsing van zowel directe als indirecte effecten op de instandhoudingsdoelen.
Vervolgens wordt geconcludeerd of sprake is van mogelijke negatieve gevolgen op de
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied.
Cluster 3 omvat de uiterwaarden waar, na verwijdering van de vegetatie, grondverzet
plaatsvindt om de percelen in de toekomst duurzaam te kunnen beheren. Deze
maatregelen noemen we dan ook Maatregelen Duurzaam Beheer. In dit derde cluster
komen geen werkzaamheden voor met betrekking tot het verwijderen van ruwe
vegetatie.
Voorafgaand aan het ontwerp is er rekening gehouden met een aantal
ontwerpafwegingen. Op basis van deze afwegingen is het verwijderen van sommige
vegetatie uit de oorspronkelijke opgave van Rijkswaterstaat niet meegenomen in de
uiteindelijke vergunningaanvraag voor cluster 1 en 2. Vegetatie is afgevallen op basis
van cultuurhistorie, eisen van rechthebbenden, natuurwaarden en vergunde situaties.
Met deze voortoets zijn de effecten van het verwijderen van de overgebleven
vegetatie op de Natura 2000-gebieden getoetst.
Het plangebied is (deels) gelegen in (of nabij) de Natura 2000-gebieden Abdij
Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop, Swalmdal, Maasduinen en Oeffelter Meent
en het beschermde natuurmonument Oeffelter Meent. Voor een beschrijving van deze
gebieden wordt verwezen naar het (ontwerp)aanwijzingsbesluit, dat te vinden is op de
website van het Ministerie van EZ:

1

Zie voor meer informatie over het programma Stroomlijn de Beleidsbrief vegetatiebeheer rivierbed van
de grote rivieren (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 710, nr. 27) en de website
www.rws.nl/stroomlijn.
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http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=
0.
Het complete deelgebied voor de huidige Stroomlijnopgave (perceel 3: onbedijkte
Maas) is gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De uiterwaarden van
het huidige cluster 3, zijn gelegen in de gemeenten:
•
•
•
•
•

Beesel
Gennep
Leudal
Roermond
Venlo

In Figuur 1 is het complete plangebied te zien. Daarop zijn de uiterwaarden van
cluster 3 weergegeven en ook de overige uiterwaarden binnen de Stroomlijnopgave
van perceel 3: onbedijkte Maas.
In onderliggende Voortoets zijn echter wel de effecten van de totale werkzaamheden
in het plangebied getoetst. We hebben gekozen om de toets niet te splitsen en in de
voortoetsen (voor cluster 1, 2 en 3) het hele plangebied te toetsen om te voorkomen
dat er salamitactiek wordt toegepast en ervoor te zorgen dat alle mogelijke effecten
van de totale werkzaamheden worden getoetst.
In Figuur 2 is de ligging van het plangebied in Nederland te zien inclusief de Natura
2000-gebieden.
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Figuur 1: Plangebied in de provincie Limburg en Noord-Brabant met daarin de uiterwaarden van
cluster 3 met rode contour weergegeven
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Figuur 2 Ligging plangebied Stroomlijn en Natura 2000-gebieden

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de werkzaamheden die uitgevoerd worden en
het gebied waar deze plaatsvinden. Tevens worden de tijdelijke veranderingen en
permanente effecten besproken. In het document ‘Definitief Ontwerp’, dat als bijlage
bij deze Voortoets is gevoegd (Bijlage 2), wordt hier uitgebreider op ingegaan.
Hoofdstuk 3 beschrijft de te onderzoeken Natura 2000-gebieden en de soorten die
hier (mogelijk) voorkomen. In hoofdstuk 4 bestaat uit de effectbeoordeling waarin
wordt beschreven welke mogelijke effecten er kunnen optreden en of deze effecten
significant negatief zijn op de instandhoudingsdoelstellingen. In hoofdstuk 5 staat de
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conclusie van de voortoets met een advies of er een passende beoordeling moet
worden uitgevoerd.
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2 VOORGENOMEN ONTWIKKELING
2.1 Ontwikkeling
Met het Programma Stroomlijn heeft Rijkswaterstaat tot doel om de doorstroming van
het water door de uiterwaarden bij zeer hoge waterstanden te verbeteren. Bij
hoogwater zorgt beplanting in de uiterwaarden voor opstuwing van het water. Ook
blijft er vuil in de beplanting hangen, waardoor het opstuwende effect nog groter
wordt. Hierdoor ontstaat het risico op overstromingen. Om de hoogwaterveiligheid te
kunnen garanderen, is beheer van beplanting in de uiterwaarden noodzakelijk.
Rijkswaterstaat heeft op basis van onderzoek bepaald waar het water het hardst door
de uiterwaarden stroomt - de zogenaamde stroombaan. Rijkswaterstaat hanteert een
vegetatielegger (vastgesteld op 16-10-2014) waarop is opgenomen welke beplanting
in de stroombaan en welke beplanting buiten de stroombaan staat. In de stroombaan
moet de beplanting (bos, lanen, struweel, hagen, ruigte, opslag van bomen in rietland)
verwijderd worden voor een betere afvoer van het water. Hiervoor vindt een
belangenafweging plaats om te bepalen welke beplanting verwijderd kan worden,
waarvoor onder andere ecologische en cultuurhistorische waarden en de wensen van
de eigenaren en beheerders in kaart gebracht en in overweging meegenomen zijn.

2.1.1 Tijdelijke veranderingen
Op basis van de belangenafweging zijn in het projectgebied de volgende
werkzaamheden gepland: het verwijderen of dunnen van bos, struweel, heggen en
het verwijderen van opslag van houtige beplanting in rietland of ruigte uit de
stroombaan van de rivier. Naast het verwijderen van de vegetatie worden bij bos en
struweel ook de wortels gefreesd. Het frezen van de boomstronken gebeurt middels
een boring tot een diepte van 30cm in de stronk. Hierdoor sterft het wortelstelsel van
de boom af waardoor vervolgens de wortels en stobben gemakkelijker verwijderd
kunnen worden. De werkperiode voor het verwijderen van ruwe vegetatie is augustus
tot en met december 2016 en voor MDB eind 2017. Tijdelijke veranderingen in het
projectgebied zijn de werkzaamheden die worden uitgevoerd om de ruwe vegetatie te
verwijderen en de MDB te realiseren.

2.1.2 Permanente veranderingen
Daar waar de vegetatie verwijderd is, dient deze ook niet meer terug te groeien. Het
permanente effect van project Stroomlijn is dan ook dat daar waar de ruwe vegetatie
wordt verwijderd, het perceel wordt omgevormd naar grasland of akker en ook
zodanig wordt beheerd dat de vegetatie niet meer terug groeit. In een aantal
uiterwaarden worden hiervoor MDB uitgevoerd. MDB zijn eenmalige maatregelen die
ingezet worden om het onderhoud van de terreinen waar vegetatie verwijderd is,
tegen de beschikbare normbedragen uit te kunnen voeren. Na het uitvoeren van de
MDB worden de percelen omgevormd naar grasland of akker. In zes uiterwaarden
worden percelen omgevormd tot open water.

2.1.3 Uitvoeringstoelichting MDB
De werkzaamheden voor Maatregelen Duurzaam Beheer (hierna MDB) worden
uitgevoerd door Arcadis (hoofdaannemer) in samenwerking met Jeroen van de
Brandt (onderaannemer, uitvoerder in het veld) en vinden plaats in 2017. Kap van de
beplanting heeft reeds plaatsgevonden.
De werkzaamheden worden per uiterwaard aaneengesloten uitgevoerd en
vrijkomende materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt of direct van het werk
afgevoerd. Op plaatsen waar het maaiveld wordt verlaagd, wordt de vrijkomende
grond direct verdeeld over de aanliggende terreinen conform het eindbeeld. Alle
12
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vrijkomende grond wordt binnen het project verwerkt. Vrijkomende materialen worden
afgevoerd per vrachtwagen. Alle locaties zijn over land bereikbaar, de aan- en afvoer
wordt over land uitgevoerd. Voor, tijdens en na de uitvoering wordt rekening
gehouden met de weers- en terreinomstandigheden. In natte perioden kan dit
betekenen dat gewerkt wordt met rijplaten. Tijdens het hoogwaterseizoen wordt bij
voorkeur niet gewerkt in de beschermingszone van de waterkering en wordt rekening
gehouden met het snel verwijderen van materieel en materiaal bij hoogwater. Indien
er moet worden gewerkt in de beschermingszone wordt dit afgestemd met de
beheerder van de kering. In het uitvoeringsplan dat wordt opgesteld, worden de
exacte uitvoeringswijze verder uitgewerkt en beschreven.
Communicatie met eigenaren
Voorafgaand aan de uitvoering wordt met de eigenaar van het perceel, waarop de
werkzaamheden zullen plaatsvinden, gecommuniceerd in welk tijdsbestek de
uitvoering zal gaan plaatsvinden. Tevens wordt met de eigenaar en met een ecoloog
afgestemd wat de meest geschikte aanrijroute is voor de machines.
Naast afspraken met de eigenaren van het desbetreffende perceel wordt ook contact
opgenomen met de naastgelegen eigenaren in geval van overhangende vegetatie of
om het perceel te bereiken (na het vaststellen van de werkroute). Het terrein van
naastgelegen perceeleigenaren moet in sommige gevallen ook betreden worden.
Tijdens de uitvoering is onze omgevingsmanager beschikbaar. Hij is verantwoordelijk
voor de afstemming tussen aannemer en perceeleigenaren en andere
belanghebbenden.
Werkzaamheden
Maatregelen duurzaam beheer zijn fysieke ingrepen in de bodem om de terreinen, na
het verwijderen van de vegetatie, tegen normkosten veiligheidsbeheer te kunnen
onderhouden. De maatregelen duurzaam beheer kunnen bestaan uit één van
onderstaande maatregelen:


Herprofileren oevers, zodat deze in het regulieren beheer van het aangrenzende
perceel meegenomen kunnen worden.



Afgraven perceel tot beneden het niveau waarbij nog wilgen of rietruigten tot
ontwikkeling komen.
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Een zanddek aanbrengen om teruggroei van onder andere wilgen te voorkomen.



Dempen van barrières als watergangen



Zaaiklaar maken en inzaaien
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3 TE ONDERZOEKEN NATURA 2000-GEBIEDEN
3.1 Inleiding
Uit Figuur 2 blijkt dat de locaties in het plangebied waar werkzaamheden worden
uitgevoerd aan vier Natura 2000 gebieden grenzen. In Swalmdal worden op twee
locatie ook werkzaamheden uitgevoerd binnen het Natura 2000-gebied. Voor deze
Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze
instandhoudingsdoelstellingen zijn kwalificerende waarden die belangrijk zijn voor
toetsing van de effecten (zie ook het wettelijk kader in Bijlage 1). De volgende
paragrafen geven voor de Natura 2000-gebieden Abdij Lilbosch & voormalig klooster
Mariahoop, Swalmdal, Maasduinen en Oeffelter Meent de
instandhoudingsdoelstellingen weer. Het is belangrijk om op te merken dat de
instandhoudingsdoelstellingen zowel behouds- als verbeteropgaven omvatten.

3.2 Methode
Stroomlijn omvat het verwijderen van ruwe vegetatie uit de uiterwaarden van de grote
rivieren en het uitvoeren van MDB. In het plangebied is in 2012 door Royal
Haskoning/Waardenburg een flora- en fauna inventarisatie uitgevoerd naar de voor
Stroomlijn relevante soorten. In 2013 heeft aanvullend nog in 18 uiterwaarden een
inventarisatie naar vleermuizen plaatsgevonden. Deze inventarisatie vormt de basis
voor de effectbeoordeling en staat beschreven in de eindrapportage “Flora en Fauna
inventarisaties Stroomlijn”2. De onderzoeksstrategie voor dit onderzoek is in 2012
afgestemd en op 31 juli 2012 goedgekeurd door het Bevoegd Gezag (minister van
Economische Zaken). In sommige gevallen is hiervan tijdens de inventarisatie
afgeweken. Deze afwijkingen zijn besproken met Bevoegd Gezag op 26 februari
2013.
Daarnaast zijn de gegevens aangevuld met de volgende inventarisatiegegevens:
•
•
•
•

Beveractualisatie, Gijs Kurstjens, 2015 (zie bijlage 4)
Actualisatie jaarrond beschermde nesten, ARCADIS 2015
Algemene verkenning elementen, ARCADIS 2015
NDFF-gegevens, 2014

Om effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen is gebruik
gemaakt van AERIUS Calculator. Hiermee is de emissie van stikstof en de depositie
op Natura 2000-gebieden als gevolg van het verwijderen van ruwe vegetatie en het
uitvoeren van de MDB berekend. AERIUS Calculator is het rekeninstrument voor het
bepalen van de emissie van stikstof uit een bron, de verspreiding door de lucht en de
depositie op Natura 2000-gebieden. Calculator laat ook zien hoe groot de effecten op
de stikstofgevoelige habitats zijn.
Voor de beoordeling van effecten op habitattypen is gebruik gemaakt van het bestand
dat is opgenomen in AERIUS (Bron:
http://pas.natura2000.nl/pages/afronding_gebiedsanalyses.aspx op 18-11-2015).
Daarnaast zijn gebiedsanalyses en de beheerplannen van de vier Natura 2000gebieden gebruikt. Voor de instandhoudingsdoelstellingen is gebruik gemaakt van
Synbiosys van Alterra.
De soorten inventarisatie vormt het vertrekpunt van de toetsing aan de Wnb. De
voortoets is uitgevoerd door de volgende stappen te doorlopen:
•

Welke instandhoudingsdoelstellingen kunnen effecten ondervinden gezien de
ingrepen die uitgevoerd gaan worden op basis van het Ontwerp?

2

Royal Haskoning/ Bureau Waardenburg, 2013. Vleermuisinventarisaties
uiterwaarden IJssel, Nederrijn, Waal en Maas. D.d. november 2013. & Flora en fauna
inventarisatie Stroomlijn eindrapportage. D.d. 11 april 2013.
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•

Is er sprake van significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen?

3.3 Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop
3.3.1 Gebiedsbeschrijving
Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop is een uniek Natura 2000-gebied. Het
is namelijk geen natuurgebied in de normale betekenis van het woord; Abdij Lilbosch
en het voormalig klooster Maria-Hoop zijn twee gebouwcomplexen. Deze gebouwen
zijn gelegen in de provincie Limburg, in de gemeente Echt-Susteren. De zolders van
deze gebouwen herbergen de twee in Nederland bekende kraamkolonies van de
ingekorven vleermuis. Deze vleermuissoort is zeldzaam in Europa en hierom zijn
deze gebouwen als Natura 2000-gebied aangewezen. Het Ministerie van
Economische Zaken heeft als doel voor dit gebied het behoud van de ingekorven
vleermuis gesteld (Bron: Beheerplan Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop,
2014).

3.3.2 Habitatrichtlijn
Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop is aangewezen in het kader van de
Europese Habitatrichtlijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de
instandhoudingsdoelstelling van de Habitatrichtlijnsoorten uit het aanwijzingsbesluit.
Tabel 1 Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten van Natura 2000-gebied Abdij Lilbosch & voormalig
klooster Mariahoop (Synbiosys, Alterra)

Habitatsoort Instandhoudingsdoelstellingen

H1321 Ingekorven
vleermuis

Landelijke staat
van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang
populatie

Gunstig

Behoud

Behoud

Behoud

Om deze doelstellingen te halen moeten binnen een zone van acht kilometer rond de
kraamkolonies opgaande landschapselementen (lanen, singels en bossen) behouden
blijven, zie Figuur 3 (Beheerplan Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop,
Provincie Limburg 2014). De ingekorven vleermuizen gebruiken de lanen als
vliegroute op hun dagelijkse bewegingen tussen kraamverblijfplaats en jachtgebied.
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Figuur 3 Locatie ingekorven vleermuis en beschermingszone
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3.4 Swalmdal
3.4.1 Gebiedsbeschrijving
Het Swalmdal ligt in het oosten van Midden-Limburg, even ten noorden van
Roermond en valt vrijwel geheel binnen de gemeente Roermond, een klein gedeelte
valt binnen de gemeente Beesel. Het Nederlandse deel van de Swalm is een nog
grotendeels vrij meanderende terrasbeek met inundatie en kwelgebieden van hoge
flora en fauna waarde. Ter weerszijde van de Swalm liggen periodiek overstromende
hooilanden, broekbossen (voor een deel populierenbossen) en moerasvegetaties (de
Mars et al., 1998). Het gebied bestaat verder uit rietlanden, moeras, vochtige
graslanden, plaatselijk inunderende hooilanden, bosjes en struwelen (gebiedsanalyse
Swalmdal, 2015).

3.4.2 Habitatrichtlijn
In Figuur 4 is de ligging van de opgave ten opzichte van het Natura 2000-gebied te
zien en de te verwijderen ruwe vegetatie.

Figuur 4 Natura 2000- gebied Swalmdal en opgave te verwijderen ruwe vegetatie Stroomlijn
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De volgende instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen zijn in dit gebied van
toepassing:
Tabel 2 Kwalificerende Habitattypen van Natura 2000-gebied Swalmdal (Synbiosys, Alterra)

Habitattypen

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Matig gunstig

Behoud

Behoud

H6120 –
Zeer ongunstig
Stroomdalgraslanden

Uitbreiding

Uitbreiding

H91E0C – Vochtige
alluviale bossen
(beekbegeleidende
bossen)

Uitbreiding

Uitbreiding

H3260A – Beken en
rivieren met
waterplanten
(waterranonkels)

Matig gunstig

De volgende doelstellingen voor de habitatsoorten zijn in Swalmdal van toepassing:
Tabel 3 Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten van Natura 2000-gebied Swalmdal (Synbiosys, Alterra)

Habitatsoorten Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat
van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie

Matig gunstig

Behoud

Behoud

Behoud

H1163 Matig gunstig
Rivierdonderpad

Behoud

Behoud

Behoud

H1337 - Bever

Behoud

Behoud

Uitbreiding

H1016 Zeggekorfslak

Matig gunstig
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3.5 Maasduinen
3.5.1 Gebiedsbeschrijving
Het aanzicht van dit Natura 2000-gebied wordt in hoofdzaak bepaald door oude
rivierterrassen van de Maas en opgestoven rivierduinen. In de laag gelegen delen
heeft zich veen gevormd dat al dan niet bedekt is met een dunne laag dekzand.
Vennen zijn ontstaan in de laagtes boven ondoorlatende leemlagen. De
paraboolduinen, ontstaan uit stuifzand uit de rivierdalen, vormen het karakteristieke
landschap van de Maasduinen. Hierop ontstond in de loop van de tijd heide. In het
begin van de vorige eeuw zijn er op grote delen van deze heide eenvormige bossen
aangelegd die mijnhout moesten leveren. Door de geïsoleerde ligging van de
Maasduinen tussen de Maas en de Duitse grens is het gebied in ruimtelijk opzicht niet
intensief ontwikkeld. Mede hierdoor is de ecologisch belangrijke overgang van hoognaar laagterras in het stroomdal van de Maas in stand gebleven. Her en der bleven
grotere en kleine stukken heide en stuifzand gespaard, waarvan de Bergerheide en
de Hamert de grootste gebieden zijn. In de open heide liggen veel vennen, waarin
deels hoogveenvegetaties aanwezig zijn. De overgangen van vennen naar natte
heide zijn geleidelijk. Verspreid over de Maasduinen komen heidevennen voor met
zuur, zeer voedselarm water. Goed ontwikkelde zure vennen zijn het Quin, de
Duivelskuil, Pikmeeuwenwater en Ravenvennen.
In verveende hoogveentjes, die gevoed worden door regenwater en basenrijk
grondwater komen zwakgebufferde vennen voor. Goed ontwikkelde zwakgebufferde
vennen bevinden zich in het Lange ven, Suikerven, Nieuwe Heerenven, Mussenslenk,
Valkenbergvennen en Vreewater. In de zwakgebufferde vennen Heerenven en
Vreewater groeit drijvende waterweegbree. Langs de Eckeltse beek liggen hoge
steilranden. Ten zuiden van Nieuw-Bergen ligt een restant van een oud
kampenlandschap. In de Hamert ligt tevens een hoogveenrestant, het
Pikmeeuwenwater. Ten oosten van de paraboolduinen lag in het verleden een
uitgestrekt veengebied. Delen hiervan worden nu hersteld in het
natuurontwikkelingsproject Heerenveen. Daarnaast wordt elders in het gebied op
verschillende plaatsen gewerkt aan natuurherstel (stuifzand, heide en vennen). Aan
de westkant van de Hamert (Stalberg) bevinden zich stroomdalgraslanden. Het meest
zuidelijke deelgebied herbergt een oude maasmeander met hoogveenbos en
beekbegeleidende bossen(Ministerie van LNV, 2007). Dit alles heeft geresulteerd in
een hoge soortenrijkdom (Concept beheerplan Maasduinen, 2009, Gebiedsanalyse
Maasduinen, 2015).

3.5.2 Habitatrichtlijn
In Figuur 5 is de ligging van het Natura 2000-gebied ten opzichte van de
Stroomlijnopgave (te verwijderen vegetatie) afgebeeld. Er wordt geen ruwe vegetatie
in het Natura 2000-gebied verwijderd.
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Figuur 5 Liggen van Natura 2000-gebied Maasduinen t.o.v. de Stroomlijnopgave
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De volgende instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen zijn in dit gebied van
toepassing:
Tabel 4 Kwalificerende Habitattypen van Natura 2000-gebied Maasduinen (Synbiosys, Alterra)

Habitattypen

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

H2310 - Stuifzandheiden
met struikhei

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H2330 Zandverstuivingen

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H3130 - Zwakgebufferde
vennen

Matig gunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H3160 - Zure vennen

Matig gunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H4010A - Vochtige heiden Matig gunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H4030 - Droge heiden

Onbekend

Uitbreiding

Uitbreiding

H6120 Stroomdalgraslanden

Zeer ongunstig

Behoud

Behoud

H7110B - Actieve
hoogvenen

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H7150 Pioniersvegetaties met
snavelbiezen

Matig gunstig

Behoud

Behoud

H91D0 - Hoogveenbossen Matig gunstig

Behoud

Uitbreiding

H91E0C - Vochtige
alluviale bossen

Behoud

Behoud

Matig gunstig

Onderstaande Tabel 5 geeft de habitatsoorten van de Maasduinen weer:
Tabel 5 Kwalificerende Habitatsoorten van Natura 2000-gebied Maasduinen (Synbiosys, Alterra)

Habitatsoorten Instandhoudingsdoelstellingen

Landelijke staat van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang
populatie

H1831 Drijvende
waterweegbree

Matig gunstig

Behoud

Behoud

Behoud

H1337 - Bever

Matig gunstig

Behoud

Behoud

Uitbreiding
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3.5.3 Vogelrichtlijn
Tabel 6 geeft de broedvogelsoorten in de Maasduinen met de
instandhoudingsdoelstellingen weer:
Tabel 6 Kwalificerende broedvogelsoorten van Natura 2000-gebied Maasduinen (Synbiosys, Alterra)

Broedvogelsoorten Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat
van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang
populatie

Dodaars

Gunstig

Behoud

Behoud

50

Geoorde fuut

Gunstig

Behoud

Behoud

7

Nachtzwaluw

Matig gunstig

Behoud

Behoud

30

Zwarte Specht

Gunstig

Behoud

Behoud

35

Boomleeuwerik

Gunstig

Behoud

Behoud

100

Oeverzwaluw

Gunstig

Behoud

Behoud

120

Roodborsttapuit

Gunstig

Behoud

Behoud

85

Grauwe Klauwier

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Verbetering

3
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3.6 Oeffelter Meent
3.6.1 Gebiedsbeschrijving
De Oeffelter Meent is een natuurgebied gelegen in de uiterwaarden van de Maas met
daaromheen landbouw. De Oeffelter Meent is voor het grootste deel in eigendom van
Staatsbosbeheer. De Oeffelter Meent ligt op een voormalig rivierduin, de Meent. Dit
rivierduin is al in het begin van de 19e eeuw afgegraven. Het gebied was tot de jaren
zestig van de vorige eeuw in gebruik als gemeenschappelijke weide en op het
rivierduin werd zand en grind afgegraven. Door deze afgraving is het oorspronkelijke
reliëf verdwenen en is een hobbelig oppervlak ontstaan. De (kleine) hoogteverschillen
en de overgang van zand naar klei hebben gezorgd voor een bijzondere variatie aan
vegetatie. Recreanten maken extensief gebruik van de aanwezige wandel-, fiets- en
ruiterroutes. Het gebied omvat graslanden en er staan in deze omgeving de bekende
maasheggen. Deze maasheggen zijn in dit gebied beeldbepalend. De maasheggen
op de rivierkleigronden hebben naast een landschappelijke ook een waarde voor flora
en fauna en zijn samen met de aanwezige bosschage van grote invloed op het
voorkomen van vogelsoorten. Midden door de Oeffelter Meent loopt het water de
Oeffeltse Raam, hierin leeft de vissoort de kleine modderkruiper. Ook bevinden zich
enkele poelen in het gebied waar de kamsalamander voorkomt, naast vele andere
soorten amfibieën als de alpenwatersalamander, kleine watersalamander en groene
kikker (Natura 2000-ontwerpbeheerplan Oeffelter Meent, 2015)

3.6.2 Habitatrichtlijn
In Figuur 6 is de ligging van het Natura 2000-gebied afgebeeld. Er wordt geen ruwe
vegetatie in of nabij het Natura 2000-gebied verwijderd.

Figuur 6 Ligging Natura 2000-gebied Oeffelter Meent
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De volgende instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen zijn in dit gebied van
toepassing:
Tabel 7 Kwalificerende habitattypen van Natura 2000-gebied Oeffelter Meent (Synbiosys, Alterra)

Habitattypen

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

H6120 –
Stroomdalgraslanden

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H6510A – Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

Matig gunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

Tabel 8 Kwalificerende habitatsoorten van Natura 2000-gebied Oeffelter Meent (Synbiosys, Alterra)

Habitatsoorten Instandhoudingsdoelstellingen

H1149 - Kleine
modderkruiper

Landelijke
Omvang
Kwaliteit leefgebied
staat van
leefgebied
instandhouding

Omvang
populatie

Gunstig

H1166 Matig gunstig
Kamsalamander

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud
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4 EFFECTBEOORDELING
4.1 Inleiding
Bij de effectenanalyse is uitgegaan van de volgende uitvoeringsvoorwaarden die
binnen het programma Stroomlijn worden gehanteerd. Indien van deze
uitvoeringsvoorwaarden moet worden afgeweken, dan is dat in de effectenanalyse
aangegeven.
Algemene uitvoeringsvoorwaarden:
•
•

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op
het gebied van de betreffende soorten. Deze ecologische begeleiding wordt
gedocumenteerd.
Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin alle ten behoeve van de
betreffende soorten te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch
werkprotocol is op de locatie aanwezig en bekend onder betrokken werknemers.
De werkzaamheden worden conform dit protocol uitgevoerd.

De werkzaamheden van het verwijderen van ruwe vegetatie zullen per perceel niet
meer dan een dag kosten. Het uitvoeren van de MDB kan langer duren dan één dag
per locatie. Dit verschilt per locatie en MDB-maatregel.

4.2 Mogelijke negatieve effecten
Mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn:
•
•
•
•
•
•

Oppervlakteverlies
Versnippering
Verstoring door geluid
Verstoring door licht
Optische verstoring
Verstoring door mechanische effecten

Omdat er alleen binnen Natura 2000-gebied Swalmdal werkzaamheden plaatsvinden,
zijn significant negatieve effecten van oppervlakteverlies, versnippering en
vernietiging van habitattypen uitgesloten voor de andere drie Natura 2000-gebieden
uitgesloten.
Met behulp van AERIUS Calculator zijn de effecten van een toename van
stikstofdepositie berekend als gevolg van de werkzaamheden. Een toename van
stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting. De effecten van een toename
van stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden zijn weergeven in Bijlage 3.
Paragraaf 4.7 geeft een toelichting op de resultaten en consequenties.

4.3 Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop
Ingekorven vleermuis
Omdat er geen werkzaamheden van Stroomlijn plaatsvinden binnen acht kilometer
rond de kraamkolonies zijn directe effecten op de soort uitgesloten. De effecten van
oppervlakteverlies en versnippering zijn niet van toepassing.
Mogelijke indirecte effecten zijn verstoring door geluid, licht en mechanische effecten.
Ook foerageergebied en/of vliegroutes (lanen, singels en bossen) zullen als gevolg
van de tijdelijke depositie door werkzaamheden in de omgeving geen effecten
ondervinden. Vanwege de afstand van de werkzaamheden tot het Natura 2000gebied Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-hoop worden geen effecten
voorzien van verstoring door geluid en licht. Doordat er geen werkzaamheden in het
kader van Stroomlijn plaatsvinden binnen acht kilometer rond de kraamkolonies
worden ook geen effecten voorzien van verstoring door geluid en licht op
foerageergebied en vliegroutes.
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Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Abdij Lilbosch
& voormalig klooster Mariahoop zijn uit te sluiten.

4.4 Swalmdal
Habitattypen
Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Swalmdal vinden mogelijk
werkzaamheden plaats. Op twee locaties binnen het Natura 2000-gebied worden
werkzaamheden uitgevoerd. Op de eerste locatie bestaat de te verwijderen vegetatie
uit een bomenrij met vlier, els en hazelaar met sleedoorn en kornoelje. Deze vegetatie
maakt geen deel uit van een habitattype of het leefgebied van een habitatsoort.
Hierdoor worden directe negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen
uitgesloten.
De tweede locatie bestaat uit wilgenstruweel. Deze vegetatie maakt geen deel uit van
een habitattype of het leefgebied van een habitatsoort. Hierdoor worden directe
negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten.
Direct achter deze locatie ligt een gebied welke valt binnen het Habitattype ‘ZGH6120
Waarschijnlijk Stroomdalgraslanden’ (Natura 2000 Gebiedsanalyse PAS Swalmdal,
2015). Door het verwijderen van het wilgenstruweel en het omvormen van de locatie
tot grasland, kan de locatie zich ontwikkelen tot Stroomdalgraslanden. Dit heeft een
positief effect op de instandhoudingsdoelstellingen.
Optische verstoring en verstoring door licht en geluid van habitatsoorten kunnen
worden uitgesloten door de tijdelijke aard van de werkzaamheden. De
werkzaamheden in en in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied Swalmdal
zullen waarschijnlijk in één of enkele dagen worden uitgevoerd. Daarnaast worden de
werkzaamheden niet in de nabijheid van de burcht uitgevoerd waardoor verstoring
wordt uitgesloten.
Zeggekorfslak
De zeggekorfslak komt in het Swalmdal voor in het habitattype Vochtige alluviale
bossen, met name op locaties waar moeraszegge (Carex acutiformus) de ondergroei
domineert. Ten westen van de spoorlijn is de zeggekorfslak ook in open vegetaties
aangetroffen (Natura 2000 Gebiedsanalyse PAS Swalmdal, 2015). In het habitat van
de zeggekorfslak worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Negatieve effecten op de
zeggekorfslak door externe werking worden uitgesloten, doordat in de directe
omgeving van het Natura 2000-gebied geen geschikt habitat wordt verwijderd.
Rivierdonderpad
In het te verwijderen vegetatie en in de aanrijroutes zijn geen watergangen aanwezig.
Hierdoor bieden de locaties geen geschikt leefgebied voor rivierdonderpad en worden
negatieve effecten uitgesloten.
Negatieve effecten op de rivierdonderpad door externe werking worden uitgesloten,
doordat in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied niet in watergangen wordt
gewerkt en geen stenen oevers worden verwijderd.
Bever
Er is geen beverburcht aangetroffen in het Natura 2000-gebied waar werkzaamheden
plaatsvinden. In de betreffende uiterwaarde is wel een familiebeverburcht
aangetroffen langs de Maas op 600 meter van het Natura 2000-gebied. Beoordeeld is
of de werkzaamheden binnen en buiten het Natura 2000-gebied effect hebben op de
instandhoudingsdoelen van de bever (externe werking). In het ontwerp is gebruik
gemaakt van het “beverprotocol” (Kurstjens et al., 2014, bijlage 4). In dit protocol staat
beschreven hoe de instandhouding van bever langs de Maas gegarandeerd wordt en
hoe de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de
bevers in het hele project Stroomlijn gegarandeerd wordt. Dit protocol is dan ook
gebruikt bij de ontwerpafwegingen alvorens tot een ontwerp te komen. De burcht
inclusief essentieel foerageergebied van bever blijft behouden. Essentieel
foerageergebied van de bever is bij een familieburcht gemiddeld 2 kilometer
natuurlijke oeverzone (breedte: minimaal 10 meter vanaf de waterkant) behouden,
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waarvan 40% bedekt is met eetbare (jonge) bomen (zachthoutooibos). Voor een
burcht van een individueel dier wordt gemiddeld 0,5 kilometer natuurlijke oeverzone
(breedte: minimaal 10 meter vanaf de waterkant) aangehouden, waarvan 40% bedekt
is met eetbare (jonge)bomen (zachthoutooibos). Zowel de burcht als het essentieel
foerageergebied van de bever worden behouden. De eerst locatie te verwijderen
locatie vormt geen geschikt foerageergebied voor de bever. De tweede locatie biedt
mogelijk wel geschikt foerageergebied voor de bever. Doordat het beverprotocol is
gebruikt bij de ontwerpafwegingen alvorens tot een ontwerp te komen, is de
functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bevers in
het Natura 2000-gebied Swalmdal gegarandeerd. Instandhoudingsdoelen m.b.t. het
behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied worden niet aangetast. De
omvang van de populatie bevers langs de Maas is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Effecten op de uitbreidingsdoelstelling van de beverpopulatie is
daarmee eveneens niet aan de orde. De werkzaamheden worden niet in de nabijheid
van de burcht uitgevoerd waardoor ook verstoring door geluid wordt uitgesloten.
Hierdoor zijn externe effecten op de bevers in het Natura 2000-gebied Swalmdal
uitgesloten.

4.5 Maasduinen
In het Natura 2000-gebied wordt geen vegetatie verwijderd. Er zijn dus geen directe
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Maasduinen. In deze
paragraaf worden dan ook alleen de mogelijke externe effecten beschreven.
Habitattypen
Geen van de habitattypen wordt aangetast door oppervlakteverlies. Negatieve
effecten van de werkzaamheden op de habitattypen van de Maasduinen zijn
uitgesloten.
Drijvend waterweegbree
In het beheerplan is aangegeven dat in de Heukelomsche beek, buiten het Natura
2000-gebied, ook een belangrijke populatie drijvend waterweegbree voorkomt.
Mogelijke effecten op deze soort zijn uitgesloten omdat niet in of nabij de
Heukelomsche beek of andere watergangen wordt gewerkt die (potentieel) geschikt
zijn voor drijvende waterweegbree.
Bever
Nabij het Natura 2000-gebied bevinden zich diverse beverburchten. In het ontwerp is
gebruik gemaakt van het “beverprotocol” (Kurstjens et al., 2014). In dit protocol staat
beschreven hoe de instandhouding van bever langs de Maas gegarandeerd wordt en
hoe de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de
bevers in het hele project Stroomlijn gegarandeerd wordt. Dit protocol is dan ook
gebruikt bij de ontwerpafwegingen alvorens tot een ontwerp te komen. De burcht,
inclusief essentieel foerageergebied van bever, blijft behouden. De bever is niet
gevoelig voor lichtverstoring. De werkzaamheden worden niet in de nabijheid van de
burcht uitgevoerd waardoor ook verstoring door geluid wordt uitgesloten. Hierdoor zijn
externe effecten op de bevers rond het Natura 2000-gebied Maasduinen uitgesloten.
Dodaars
De mogelijk negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van deze soort zijn
uitgesloten doordat er geen werkzaamheden plaatsvinden in het leefgebied van de
soort; namelijk heidevennen. Daarnaast wordt verstoring van licht en geluid
uitgesloten door de grote afstand (minimaal 1.5 km) tussen het leefgebied van de
dodaars en de werkzaamheden en doordat de N271 tussen het Natura 2000-gebied
en de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd in ligt. De werkzaamheden
vinden plaats buiten het broedseizoen. Tevens treedt er door de werkzaamheden
geen verdroging op.
Geoorde fuut
Negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van deze soort zijn uitgesloten
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doordat er niet in het Pikmeeuwenwater, Reindersmeer en het Meeuwenven of
andere ondiepe meertjes of plassen wordt gewerkt binnen het Natura 2000-gebied.
Daarnaast wordt verstoring van licht en geluid uitgesloten door de grote afstand
(minimaal 1 km) tussen het leefgebied van de geoorde fuut en de werkzaamheden en
doordat de N271 tussen het Natura 2000-gebied en de locaties waar werkzaamheden
worden uitgevoerd in ligt. Door de werkzaamheden treedt geen verdroging op.
Nachtzwaluw
Negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van de nachtzwaluw worden
uitgesloten doordat er geen werkzaamheden in of nabij kerngebieden plaatsvinden of
potentieel geschikt leefgebied (Concept beheerplan Maasduinen, 2009,
gebiedsanalyse Maasduinen). Externe effecten met betrekking tot geluid zijn
uitgesloten. De werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaarden, aan de andere kant
van de N271, op minimaal 200 m afstand van geschikt leefgebied van de soort.
Tevens vinden de werkzaamheden plaats buiten het broedseizoen.
Zwarte specht
In het Natura 2000-gebied wordt geen vegetatie verwijderd. Hierdoor worden
negatieve effecten van versnippering en oppervlakteverlies uitgesloten. Tevens
worden de werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaarden, aan de andere kant van
de N271, op minimaal 1 km afstand van vastgesteld territorium van de soort. De
werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen. Hierdoor wordt verstoring
door licht en geluid eveneens uitgesloten. Binnen het Stroomlijnproject wordt er
rekening gehouden met dood hout; langs stilstaande wateren wordt, conform KRWeisen, dood hout behouden. Dit kan een positief effect hebben op de zwarte specht.
Boomleeuwerik
Negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van de boomleeuwerik zijn
uitgesloten omdat er binnen de Stroomlijnopgave geen werkzaamheden plaatsvinden
op heideterreinen. Tevens worden de werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaarden,
aan de andere kant van de N271, op minimaal 1km afstand van vastgesteld
territorium van de soort. Tevens vinden de werkzaamheden plaats buiten het
broedseizoen. Er is geen sprake van externe effecten op de waterhuishouding zoals
vernatting of verdroging.
Oeverzwaluw
Tijdens het veldbezoek zijn geen broedlocaties van de oeverzwaluw langs de Maas
waargenomen buiten het Natura 2000-gebied. Tevens komt volgens het conceptbeheerplan van de Maasduinen (2009) geen geschikt natuurlijk habitat meer voor in
het Natura 2000-gebied. Hierdoor worden negatieve effecten op de soort uitgesloten.
Roodborsttapuit
Negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van de boomleeuwerik zijn
uitgesloten omdat er binnen de Stroomlijnopgave geen werkzaamheden plaatsvinden
op heideterreinen. Tevens worden de werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaarden,
aan de andere kant van de N271, op minimaal 1km afstand van vastgesteld
territorium van de soort. Tevens vinden de werkzaamheden plaats buiten het
broedseizoen. Er is geen sprake van externe effecten op de waterhuishouding zoals
vernatting of verdroging.
Grauwe klauwier
Negatieve effecten van vernietiging van leefgebied van de boomleeuwerik zijn
uitgesloten omdat er binnen de Stroomlijnopgave geen werkzaamheden plaatsvinden
op heideterreinen. Ook vinden de werkzaamheden plaats buiten het broedseizoen.
Tevens worden de werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaarden, aan de andere
kant van de N271, op minimaal 1km afstand van vastgesteld territorium van de soort.
Ook is er geen sprake van externe effecten op de waterhuishouding zoals vernatting
of verdroging.
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4.6 Oeffelter Meent
Habitattypen
Geen van de habitattypen wordt aangetast door versnippering of oppervlakteverlies
omdat ook buiten de grenzen van de Oeffelter Meent deze habitatten niet worden
verwijderd. Vanwege de afstand tussen de werkzaamheden en het Natura 2000gebied, doordat de werkzaamheden aan de andere kant van de Maas worden
uitgevoerd én de tijdelijke aard van de werkzaamheden, is optische verstoring en
verstoring door geluid uitgesloten. Tevens vinden de werkzaamheden binnen een dag
plaats per locatie, waardoor de depositie zeer gering is. Negatieve effecten van de
werkzaamheden op de habitattypen van de Oeffelter Meent zijn uitgesloten.
Kleine modderkruiper
De kleine modderkruiper komt voor in het laatste deel van de Oeffeltse Raam:
ongeveer de laatste 400 m tot de monding in de Maas. Het is niet volledig duidelijk om
welke aantallen het gaat. In 2004 werden tien exemplaren gevangen (RAVON, 2004).
Doordat niet in watergangen wordt gewerkt en er in het Natura 2000-gebied Oeffelter
Meent geen vegetatie wordt verwijderd, zijn negatieve effecten op de kleine
modderkruiper uitgesloten. Externe effecten worden uitgesloten doordat in de directe
omgeving niet in watergangen wordt gewerkt.
Kamsalamander
Het grootste deel van de populatie gaat vanaf juli tot in september het land op en trekt
dan naar een overwinteringsplaats in de nabijheid (maximale afstand tussen
voortplantings- en winterhabitat is 400 m). Het leefgebied op het land wordt gevormd
door kleine landschapselementen waarin voldoende vorstvrije plaatsen aanwezig zijn
zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen en bosranden (Ministerie van LNV, 2008;
RAVON, 2007). De kamsalamander komt binnen het Natura 2000-gebied voor in zes
poelen (Beheerplan Oeffelter Meent, 2015). Net buiten de begrenzing van het
beheerplangebied zijn nog twee locaties waar de kamsalamander voorkomt (zie
Figuur 7):

Figuur 7: Locatie poelen met kamsalamanders inclusief 400 meter zone winterhabitat (Beheerplan
Oeffelter Meent, 2015)
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In het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent wordt geen vegetatie verwijderd. Dit
betekent dat winterhabitat van de kamsalamander niet wordt aangetast. Hierdoor zijn
negatieve effecten uitgesloten.
Kamsalamanders buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied dragen mogelijk
bij aan de vitaliteit van de populatie binnen de begrenzing door bijvoorbeeld
uitwisseling. Effecten op de populatie net buiten de begrenzing kan dus gevolgen
hebben voor de populatie binnen de begrenzing. Het project voorziet echter geen
verwijdering van vegetatie in het leefgebied van de kamsalamander buiten de Natura
2000-begrenzing. Doordat er geen vegetatie in een straal van 400 m rond deze
poelen wordt verwijderd, zijn effecten van versnippering op de soort uitgesloten.

4.7 Stikstofdepositie
Als gevolg van de kap en maaiwerkzaamheden alsmede de uitvoering van
maatregelen duurzaam beheer is een toename van de stikstofdepositie te
verwachten. Met behulp van AERIUS Calculator zijn de effecten van de
werkzaamheden op nabijgelegen Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Uit de
berekeningen (zie bijlage 3) blijkt dat er alleen een toename van stikstofdepositie te
verwachten is op Natura 2000-gebied Swalmdal, specifiek het zoekgebied van
habitattype Stroomdalgraslanden. De berekende tijdelijke toename is zeer gering in is
ongeveer 0,05 mol/ha/jr.
Om te bepalen of het project Stroomlijn vergunningplicht of meldingsplicht heeft, is het
schema, zie Figuur 8, gevolgd (pas.bij12.nl). Dit schema is gevolgd omdat de
kapwerkzaamheden en MDB een nieuwe activiteit zijn en geen bestaande activiteit.
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Figuur 8: Schema bepalen vergunningplicht of melding bij nieuwe activiteit

Uit het schema blijkt dat de depositie van de beoogde situatie > 0,05mol/ha/j is maar ≤
grenswaarde (1 mol/ha/jr3) in het Natura 2000-gebied Swalmdal. Er is geen
meldingsplicht aangezien de voorgenomen activiteit geen betrekking heeft op
categorieën landbouw, industrie, infrastructuur of het gebruik van gemotoriseerde
voertuigen voor wedstrijden.

3

Peildatum 3 februari 2016
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5 CONCLUSIE
De ingrepen leiden niet tot aantasting van natuurlijke kenmerken in Natura 2000gebied Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-hoop, Maasduinen, Swalmdal en
Oeffelter Meent. Omdat (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen
van deze Natura 2000-gebieden bij voorbaat zijn uitgesloten, is het opstellen van een
Passende Beoordeling niet noodzakelijk.
De tijdelijke werkzaamheden leiden tot een toename van de stikstofdepositie op het
Natura 2000-gebied Swalmdal van ongeveer 0,05 mol/ha/jr. Aangezien dit beneden
de grenswaarde van het gebied ligt en Stroomlijn Maas geen meldingsplichtige
categorie betreft, is een vergunning of melding niet noodzakelijk.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Wet natuurbescherming
Inhoud van de wet
De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De
wet is in de plaats gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en
faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en kent een algemeen
deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten
(hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die
gaan over vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële
bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8)
en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving
van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een
samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven.
Algemene bepalingen
De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie
bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid op het gebied van natuur en
natuurbescherming (art 1.5). De provinciale natuurvisies beschrijven het provinciale
beleid op dit gebied (art 1.7).
De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in
acht neemt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en
soorten, ook voor soorten die niet beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder
geval in dat handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn zo veel mogelijk
achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt
altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de
Visserijwet worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3).
In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de
beschermingsmaatregelen waarvoor gedeputeerde staten van de provincies zorg
moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om:
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels;
• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV
en V van de Habitatrichtlijn;
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de nationale
natuurvisie horende rode lijst.
Beschermde gebieden
De Wet Natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als
beschermde natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden.
•
•

•
•

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN): het samenhangende ecologische netwerk
waarvoor de provincies (gedeputeerde staten) zorgdragen voor de totstandkoming
en instandhouding (art 1.12, lid 2).
“Bijzondere provinciale natuurgebieden” en “Bijzondere provinciale landschappen”
zijn gebieden buiten het NNN aangewezen door gedeputeerde staten vanwege
bijzondere natuurwaarden of landschappelijke en cultuurhistorische waarden (art
1.12, lid 3).
Natura 2000-gebieden zijn de gebieden die de Minister van Economische Zaken
heeft aangewezen ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 2.1, lid 1).
“Bijzondere nationale natuurgebieden” zijn door de Minister van Economische
Zaken aangewezen buiten bestaande Natura 2000-gebieden (art. 2.11, lid 1).
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De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De
bescherming van het NNN verloopt via het planologische spoor. Ten aanzien van de
bescherming van bijzondere nationale en provinciale natuurgebieden en bijzondere
provinciale landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen. Provincies kunnen
-wanneer zij een dergelijk gebied aan zouden wijzen- daarvoor zelf een regeling
opstellen.
Regels ten aanzien van de bescherming van Natura 2000-gebieden
De Minister van Economische Zaken wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit
tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor
het betreffende gebied beschreven. Daarbij gaat het in ieder geval om
instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de leefgebieden van vogels, voor
zover nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en
habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de
aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van gebieden is afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij het een wijziging van
ondergeschikte aard is. Dit betekent dat deze besluiten openstaan voor bezwaar en
beroep.
Gedeputeerde staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van
instandhoudingsmaatregelen ten aanzien van de in de provincie gelegen Natura
2000-gebieden en moeten ook -indien daar aanleiding voor bestaat- passende
maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te
voorkomen. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan
worden opgesteld.
Beoordeling van projecten
Het is verboden zonder vergunning een project uit te voeren dat -gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied- de kwaliteit van de
natuurlijke habitats of habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een
significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen (art 2.7 lid 2). Wanneer het een project betreft dat niet direct verband
houdt met, of nodig is voor het beheer van een gebied, en dat afzonderlijk of in
cumulatie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, wordt de
vergunning pas verleend nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast (art 2.7 lid 3 onder a en
art 2.8 lid 1). Een uitzondering is een project dat een herhaling of voortzetting is van
een ander project, of deel uitmaakt van een ander plan, waarvoor al een passende
beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling geen nieuwe gegevens
of inzichten op kan leveren (art 2.8 lid 2).
Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden
aangetast niet is verkregen, mag de vergunning alleen worden verleend wanneer er
geen alternatieve oplossing is, er een dwingende reden van groot openbaar belang
wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de ADC-toets)
(art 2.8 lid 4). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair
habitat of prioritaire soort en de dwingende reden van groot openbaar belang is een
reden van sociale of economische aard, dient in aanvulling op de ADC-toets door de
minister van Economische Zaken een advies gevraagd te worden aan de Europese
Commissie voordat de vergunning wordt verleend (art 2.8 lid 5). De te nemen
compenseren maatregelen moeten onderdeel uitmaken de vergunning voor het
betreffende project (art 2.8 lid 7). Een eventueel in te richten compensatiegebied dient
de status van Natura 2000-gebied te krijgen (art 2.8 lid 8).
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Bijlage 2 Definitieve Ontwerpen
Bijlage 3 AERIUS-berekening
Bijlage 4 Beverprotocol
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Bijlage 5 Tabel maatregelen duurzaam beheer
Deelgebied

Element(-en)

Maatregel duurzaam beheer

Plassen
Roermond

214

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

217

Afgraven perceel
Oevers herprofileren,
zaaiklaar maken en inzaaien

Asseltsche
Plassen

Bouxweerd

Rijkelse
Bemden

Venlo

218

Oevers herprofileren.
zaaiklaar maken en inzaaien

3005

Ontvangen van grond element 217 en 218

318

Dempen watergang
Zaaiklaar maken en inzaaien

323

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

359

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

383

Afgraven perceel

390

Afgraven perceel

3004

Ontvangen van grond element 383 en 390

440

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

449

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

451

Oevers herprofileren
Zaaiklaar en inzaaien

452

Opbrengen 0,3 m zand
Zaaiklaar en inzaaien

459

Afgraven perceel

461

Afgraven perceel

2082

Afgraven perceel

2083

Afgraven perceel

2084

Afgraven perceel

641

Afgraven perceel
Verwijderen deel (ongebruikte) betonnen rioolleiding

Middelaar

648

Afgraven perceel, oevers herprofileren, zaaiklaar en
inzaaien

2040

Aanpassen bodem: aanbrengen zanddek 0,3 m. Zaaiklaar
maken

2073

Afgraven perceel, oevers herprofileren, zaaiklaar en
inzaaien

1811

Aanbrengen zanddek 0,3 meter

38

STROOMLIJN MAAS

Deelgebied

Element(-en)

Maatregel duurzaam beheer

1824

Aanbrengen zanddek 0,3 meter, afgraven perceel

2090

Aanbrengen zanddek 0,3 meter

2092

Afgraven perceel

3001

Afgraven perceel

3002

Verlagen met 2,0 meter

3003

Ontvangen van grond element 2092
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Stroomlijn Maas
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Arcadis

Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Stroomlijn

Rh8bddWPQ3rh

Datum berekening

Rekenjaar

03 februari 2016, 15:16

2016

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2016

1

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

2.576,00 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Provincie

Swalmdal

Limburg

Situatie 1

>0,05

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn_Stikstofdepositie

Stroomlijn Maas
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Stroomlijn Maas

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Stroomlijn Maas

Berekening voor
vergunningaanvraag

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Weerd
192573, 352629
107,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

107,30 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
pagina 3/26

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Plassen R0ermond
195556, 356889
15,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

15,20 kg/j

Stadsweide Roermond
195557, 356890
30,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

30,90 kg/j

Asseltsche Plassen
197725, 359753
105,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

105,40
kg/j
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Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Swalmdal
198539, 361774
23,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

23,00 kg/j

Berik
196799, 359933
6,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

6,10 kg/j

Bouxweerd
197848, 361549
40,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

40,60 kg/j
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Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
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Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Neer
198044, 363011
35,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

35,30 kg/j

Rijkelse Bemden
198823, 364022
53,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

53,00 kg/j

Weerdbeemden
199774, 365157
34,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

34,50 kg/j
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Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
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Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Kessel
202925, 367680
8,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

8,90 kg/j

Reuver
202126, 366773

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Belfeld
204186, 368211
3,70 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

3,70 kg/j
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Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

De Berckt
205153, 371274
5,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

5,10 kg/j

Tegelen
206923, 373381
12,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

12,20 kg/j

Venlo
208467, 375019
17,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,50 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Blericker Nak
208224, 375099

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Boller
208895, 377280
3,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

3,5

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

3,20 kg/j

Genooi
208744, 378066
44,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

44,50 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Grubbenvorst
208112, 379484
17,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,90 kg/j

Velden
208293, 380643
13,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

13,40 kg/j

Hasselt
208646, 382280
11,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

11,40 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Houthuizen
208402, 384370
9,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

9,50 kg/j

Lottum
209442, 387510
12,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

12,40 kg/j

Arcen
210044, 387235

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

De Steening
209276, 389857
6,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

6,30 kg/j

Ooijen
208229, 391217
42,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

42,30 kg/j

Blitterswijck
205115, 394422
13,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

13,00 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Wellerlooi
206188, 394054
29,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

29,90 kg/j

Geijsteren
201545, 396309
2,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

2,20 kg/j

Well
201936, 396984
18,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

18,10 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Kamp
200714, 398495

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Vierlingsbeek
199576, 400409
5,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

5,90 kg/j

Heukelomsche Beek
200796, 401022

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Zoetepasweiden
198548, 403626
18,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

18,20 kg/j

Heukelom
198812, 403964
11,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

11,30 kg/j

Zurepasweiden
195741, 405743
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Ossenkamp
196746, 406765
8,70 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

8,70 kg/j

Zuidereiland
195564, 408258
51,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

51,60 kg/j

De Maasheggen
194280, 409344
19,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

19,50 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

De Witte Steen
194511, 409649
35,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

35,60 kg/j

Heijen
195158, 409764
83,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

83,10 kg/j

Maaskemp
194451, 412517
9,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

9,30 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

mobiele werktuigen

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Oeffelter Meent
193577, 413069

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0

Middelaar
191676, 414914
125,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

125,30 kg/j

Molengreend
191572, 352820
1,80 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

1,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Weerd - MDB
192573, 352629
112,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

112,00 kg/j

Plassen R0ermond - MDB
195556, 356889
77,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

77,10 kg/j

Asseltsche Plassen - MDB
197725, 359753
136,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

136,50
kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Bouxweerd - MDB
197848, 361549
154,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

154,20
kg/j

Neer - MDB
198044, 363011
81,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

81,20 kg/j

Rijkelse Bemden - MDB
198823, 364022
247,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

247,60
kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Weerdbeemden - MDB
199774, 365157
12,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

12,60 kg/j

Reuver - MDB
202126, 366773
288,70 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

288,70
kg/j

De Berckt - MDB
205153, 371274
6,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

6,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/j)

Venlo - MDB
208467, 375019
87,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

87,30 kg/j

Lottum - MDB
209442, 387510
18,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

18,10 kg/j

Middelaar - MDB
191676, 414914
261,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

261,10 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage
(Swalmdal)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Swalmdal

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Swalmdal
habitattype
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

ZGH6120 Stroomdalgraslanden

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Notulen overleg bever Stroomlijn
Aanwezig: Gijs Kurstjens, Dirk Heijkers, René Krekels, Peter Kroon, Sander van de Koppel
(notulist)
Datum: 2 september 2014, 10.00 – 12.00
Locatie: kantoor Natuurbalans, Nijmegen
Doel van het overleg: de richtlijnen t.b.v. omgang met bevers voor het project inhaalslag
Stroomlijn in nader detail uitwerken, met focus op het kunnen kwantificeren van het te
behouden areaal foerageergebied.
Eindproduct: het eindproduct van het overleg is een aanvulling op het Model Activiteitenplan
met betrekking tot behoud van foerageergebied van bever voor het project inhaalslag
Stroomlijn. Deze aanvulling is bij deze notulen gevoegd. Idealiter gaat deze informatie ook
worden toegevoegd aan de soortenstandaard van de bever.
Inleiding
Alle betrokkenen stellen zich voor.
Sander en René geven een algemene inleiding op project Stroomlijn perceel 1 en 2, en
aanleiding en doel van deze bijeenkomst. Daarnaast wordt de gehanteerde werkwijze voor
het natuuronderzoek besproken.
Gijs schetst het kader van zijn werkzaamheden en de huidige stand van zaken van bever in
Nederland. Daarbij wordt o.a. besproken:
 Opkomende problematiek door bevers, bv. het graven in dijken bij hoogwater. In
Beieren bereiken beverpopulaties ongekende dichtheden; de soort komt zelfs voor in
klaverbladen van snelwegen, waar nauwelijks bomen aanwezig zijn.
 Millingerwaard kent de hoogste dichtheid bevers in Nederland: 30 dieren op ca. 300 ha
leefgebied, d.w.z. 1 dier per 10 hectare optimaal leefgebied. Het is nog niet duidelijk hoe
deze aantallen zich verder ontwikkelen, maar verwacht wordt dat de maximale dichtheid
(bijna) bereikt is, mede omdat in 2009 geconstateerd is dat er relatief weinig jongen
werden geboren (dichtheidsafhankelijke terugkoppeling).
 In Limburg worden intussen ook marginaal geschikte locaties gekoloniseerd.
 CaLutra (opgezet vanuit Zoogdiervereniging) kan eventueel benaderd worden voor de
meest actuele gegevens van burchtlocaties, territoria en soms zelfs ook aantal dieren
per burcht plus evt. informatie over voortplanting.
Stroomlijn: beverburchten
Uitgangspunt is het behoud van beverburchten inclusief een 30 m straal daaromheen (zie
Model Activiteitenplan).
Alternatieve optie is het verplaatsen van burchten. Gijs geeft aan dat dat dient te gebeuren in
de periode 1 okt – 1 nov. De reden hiervoor is dat evt. jongen (geboren in de voorzomer) dan
voldoende groot zijn. Andere redenen hebben te maken met het feit dat dieren dan nog voor
hoogwater en extreme koude de tijd hebben om een nieuwe burcht/ oeverhol te
construeren.
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Stroomlijn: foerageergebied
Er dient voldoende foerageergebied behouden te blijven (of gecompenseerd te worden)
zodat reeds aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen als dusdanig kunnen blijven
functioneren.
In gezamenlijk overleg zijn diverse richtlijnen opgesteld voor het bepalen en kwantificeren
van het minimaal te behouden (of compenseren) foerageergebied. Zie hiervoor de richtlijnen
in de bijlage van deze notulen.
Onderzoek
Februari en maart (eventueel ook januari) zijn de meest geschikte maanden voor onderzoek
naar alle sporen van bevers. Zowel aanwezigheid van burchten, als een globale inschatting
van het aantal dieren dat gebruik maakt van de burcht (vooral verschil tussen solitair dier of
een familie), als ook grenzen van territoria kunnen in deze periode bepaald worden, omdat er
in deze periode geurmerken worden afgezet.
Voor de beoordeling van ontwerpen waarover twijfels bestaan, kan een speciaal
beoordelingsteam van rivierecologen van Ministerie van EZ geraadpleegd worden. Contact
verloopt via Gijs.
Voorbeelden
Diverse voorbeeldgebieden zijn besproken om de afgesproken methodiek te testen. Daarbij is
in gezamenlijkheid bekeken welke delen van het foerageergebied gehandhaafd dienen te
worden om het functioneren van burchtlocaties te garanderen.
 Voorbeeld 1 Beijenwaard: minimaal te behouden foerageergebied bevindt zich rond de
plas. Bij voorkeur ook rond de aanwezige wissels behouden. Berekenen of dat reeds
voldoende is; anders ook bosjes in kribvakken behouden.
 Voorbeeld 2 Oude Waal: waarschijnlijk 3 territoria. Rond Vlietberg individueel dier
(nauwelijks sporen, alleen recent). 1 territorium in Oude Waal maar burcht in dieper
plasje nabij zomerkade ten noordwesten van de oude rivierarm. 1 territorium in kleiput
ter hoogte van Tiengeboden/ plassen bij Buchner. Bij de meest zuidelijke plas kan bijv.
de noordelijk gelegen bosrand verwijderd worden (staat loodrecht op de stroombaan),
mits rond de burcht voldoende foerageergebied behouden blijft.
 Voorbeeld 3 Loonse Waard: waarschijnlijk 2 territoria; 1 in noordwestelijk deel, 1 in
zuidoostelijke deel. Tweede burchtlocatie onbekend; nagaan bij Zoogdiervereniging /
Hans Hollander.
 Voorbeeld 4 Dreumel SBB: rond burchten behouden; delen loodrecht op de stroombaan
verwijderen; meest westelijke deel (zonder sporen) verwijderen; overige delen
nauwkeurig beoordelen/berekenen.
 Voorbeeld 5 Lithse Ham: noordelijk deel 1 familie; zuidelijk deel waarschijnlijk
individueel dier. Nagaan bij CaLutra / Peter Twisk.

Bijlage: aanvullende richtlijnen t.b.v. omgang met bevers voor het project inhaalslag Stroomlijn.
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Aanvullende richtlijnen t.b.v. omgang met bevers voor het project inhaalslag Stroomlijn
Deze richtlijnen vormen een praktische vertaalslag van de eisen die opgenomen zijn in het
Model Activiteitenplan Flora- en faunawet t.b.v. fase 3 Stroomlijn. De richtlijnen zijn tot stand
gekomen in gezamenlijk overleg tussen ecologen van Natuurbalans-Limes Divergens BV en
beverdeskundige dhr. Gijs Kurstjens. Onderstaande richtlijnen bieden handvaten voor de
ontwerpfase van de inhaalslag Stroomlijn. Per locatie dient door een deskundige ecoloog
beoordeeld te worden hoe deze richtlijnen toepasbaar zijn op die specifieke situatie.
Burchten en oeverholen
Voorkeursoptie is behoud van deze vaste verblijfplaatsen, inclusief een zone met een straal
van 30 meter eromheen (zoals opgenomen in Model Activiteitenplan). Een nuancering is dat
er soms meerdere burchten, holen en legers (dagrustplaatsen) binnen een territorium liggen,
en dan dient de functionaliteit van de verschillende holen bepaald te worden.
Voortplantingslocaties, maar ook hoogwatervluchtholen, zijn daarbij het meest belangrijk.
Eventueel verplaatsen van burchten dient in de periode 1 oktober – 1 november plaats te
vinden. De reden hiervoor is dat evt. jongen (geboren in de voorzomer) dan voldoende groot
zijn. Andere redenen hebben te maken met het feit dat dieren dan nog voor hoogwater en
extreme koude de tijd hebben om een nieuwe burcht/ oeverhol te construeren.
Foerageergebied
Er dient voldoende foerageergebied behouden te blijven nabij een vaste rust- en verblijfplaats
om het functioneren van de vaste rust- en verblijfplaats te garanderen. De hoeveelheid
foerageergebied wordt bij bevers doorgaans uitgedrukt in meters oeverlengte.
Minimaal benodigde hoeveelheid foerageergebied m.b.t. wintervoedsel (houtige gewassen):
 Voor een familie (uitgaande van gemiddeld 4 dieren): gemiddeld 2 kilometer natuurlijke
oeverzone (breedte: minimaal 10 meter vanaf de waterkant) waarvan 40% bedekt is met
eetbare (jonge) bomen (zachthoutooibos). Dit komt dan neer op ca. 800m.
 Voor een individueel dier: gemiddeld 0,5 kilometer natuurlijke oeverzone (breedte:
minimaal 10 meter vanaf de waterkant) waarvan 40% bedekt is met eetbare (jonge)
bomen (zachthoutooibos). Dit komt dan neer op ca. 200m.
Bij de bepaling van het te behouden foerageergebied zijn de volgende zaken van belang:
 Behoud foerageergebied bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de burcht. Het te handhaven
areaal foerageergebied wordt dan ook berekend vanaf de burcht rekenend.
 Alleen natuurlijk zachthoutooibos wordt meegerekend als foerageergebied.
Cultuuraanplant van exoten en populieren vormen geen geschikt foerageergebied.
Rietvelden vormen doorgaans ook geen geschikt foerageergebied behalve als er veel
andere helophyten groeien zoals mattenbies, grote en kleine lisdodde en waterplanten.
 Bomen op zandstranden in kribvakken vormen nauwelijks geschikt foerageergebied,
omdat ze vaak te ver van de waterkant liggen. Daarom worden deze niet meegenomen
in de berekening van te behouden foerageergebied. Een uitzondering hierop vormen
situaties waarin vastgesteld is dat bosjes in de kribvakken wel onderdeel van het
foerageergebied zijn (o.b.v. vraatsporen) én buiten de kribvakken niet voldoende
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oeverlengte resteert (minder dan 800m in geval van een familie) om het functioneren
van de vaste rust- en verblijfplaats te garanderen. In dergelijke gevallen is het soms
noodzakelijk om ook bosjes in kribvakken (deels) te handhaven.
De leeftijd van de bomen is essentieel; jonge, dunne bomen (m.n. wilgen en populieren)
vormen optimaal wintervoedsel. Een nuancering op dit punt is dat oude bomen juist
andere hoge natuurwaarden kunnen hebben (bv. vogels, vleermuizen, insecten).
Gezien de doorlooptijd van het project, wordt een voorzichtig uitgangspunt gehanteerd:
waar de spreiding van beversporen inclusief de kenmerken van het gebied erop duiden
dat er mogelijk twee territoria aanwezig zijn, wordt voor de bepaling van het essentiële
foerageergebied aangenomen dat er daadwerkelijk twee territoria aanwezig zijn.
Daartoe wordt elke situatie nauwkeurig door een deskundige ecoloog beoordeeld.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van bekende verspreidingsgegevens, inclusief een
controle in het veld en, waar noodzakelijk, aangevuld met geurmerkonderzoek ter
bepaling van territoriumgrenzen.
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