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Onderwerp: Aanvraag ontgrondingsvergunning project Stroomlijn
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Beste Carien Wiertz-Gerdes,
Hierbij stuur ik u in zesvoud de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in
de Ontgrondingenverordening Limburg.
De akkoordverklaringen van de eigenaren en de bankgarantie horende bij de
aanvraag zullen zo spoedig mogelijk volgen.
Indien u verder nog vragen heeft over de aanvraag hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Arcadis Nederland B.V.

Sietse Stellinga
Adviseur Vergunningen & Compliance
Contactpersoon: Sietse Stellinga
E-mail: sietse.stellinga@arcadis.com
Telefoon: 06 27060884
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Arcadis Nederland B.V.

Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

Aanvraagformulier
ontgrondingenvergunning

provincie limburg

In zesvoud inzenden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Dit formulier moet worden gebruikt ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingen
verordening Limburg.
Het formulier dient, voorzover van toepassing, VOLLEDIG te worden ingevuld (getypt of in blokletters).
Waar nodig moet de gevraagde informatie worden bijgevoegd. Het formulier dient door de aanvrager te worden
ondertekend.
Het niet volledig invullen van het formulier, of het niet overleggen van de gevraagde bescheiden, kan ertoe
leiden dat de aanvraag buiten behandeling blijft.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Vergunningen en Subsidies, tel. (043) 389 76 49.
V

I. GEGEVENS OVER DE AANVRAGER / EXPLOITANT
1.

a.

Naam (en voorletters) aanvrager:

Arcadis Nederland

b.

Bedrijf en/of beroep

Arcadis Nederland

c.

Adres

Mercatorplein 1

d.

Postcode

5223 LL

e.

Woonplaats

‘s-Hertogenbosch

f.

Postbus

1018

g-

Postcode

5200BA

h.

Plaats

‘s-Hertogenbosch

i.

Telefoonnummer

06 27060884

Faxnummer

073 6144606

Emailadres

Sietse.Stellinga@arcadis.com

Naam contactpersoon

Sietse Stellinga

j2.

Indien aanvrager een
rechtspersoon is.
a.

N.v.t.

Doel van de rechtspersoon

1

b.
3.

Plaats van vestiging

Door wie zal de exploitatie
worden verricht.
a.

Naam (en voorletters)

b.

Adres

c.

Postcode

d.

Woonplaats

e.

Telefoonnummer

N.v.t.

II. GEGEVENS OVER HET TE ONTGRONDEN TERREIN
4.

Kadastrale aanduiding van het/de te ontgronden perceel/percelen, (indien het een perceelsgedeelte
betreft, dient dit achter het perceelsnummer te worden vermeld).

5.

a.

Kadastraal bekend gemeente(n)

b.

Sectie(s).

c.

Nummer(s)

Hoe luidt de plaatselijke benaming van
het gebied waarin het/de te ontgronden
perceel/percelen is/zijn gelegen:

Gennep (OTSOO)

D
2458, 3968, 4218, 4220, 4252 en 4258.
Voor alle percelen betreft het een gedeelte van het perceel.
Gebrande Kamp

6. Indien er pachters of andere gebruikers van het af te graven terrein zijn, geef dan in een bijlage aan
wie dat zijn (naam, adres en telefoonnummer).

7. a. Indien het af te graven terrein niet of niet geheel aanvrager in eigendom van de aanvrager is, geef
dan in een bijlage aan wie de eigenaren zijn van de percelen (naam, adres en telefoonnummer).
Zie bijlage 5
Contactgegevens eigenaren:
•
•

Staatsbosbeheer, Marion Paree, 06-10674253, m.paree@staatsbosbeheer.nl
De Staat, Jan Dirks, 076-5241330 / 06-52694860, jan.dirks@rvob.nl

•

Waterschap Limbura, Ellie Verheiien, 06 31781793, ellie.verheiien@wom.nl

Graag anonimiseren voor het te publiceren besluit

b. Voeg hierbij een ondertekende verklaring van toestemming van deze eigenaren.
Zie bijlage 3
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III. GEGEVENS OVER DE UIT TE VOEREN ONTGRONDINGSWERKZAAMHEDEN
8.

Omschrijving van het doel van de ontgronding
□
winnen van oppervlaktedelfstoffen
□
natuurontwikkeling
□
landbouwkundige verbetering
x
anders: de maatregel wordt uitgevoerd nadat de vegetatie is verwijderd in het kader van
project Stroomlijn onbedijkte Maas. Hiermee worden de fysieke belemmeringen weggenomen,
zodat deze terreinen blijvend tegen normkosten veiligheidsbeheer kunnen worden
onderhouden.
Toelichting:

9.

Oppervlakte die men wenst te ontgronden:

2 ha, 8 are en 12 ca (20.812 m2)

Het te ontgronden terrein dient op de kadastrale tekening (zie vraag 17a) met een zwarte
omlijning, in kleur of gearceerd te worden aangegeven.

10. Maximale diepte tot welke men wenst te ontgronden:
V

Element 1824B; maximale ontgrondingsdiepte: 1,20 m -mv ofwel 7,00 m + NAP
Element 2092: maximale ontgrondingsdiepte: 3,00 m -mv ofwel 7,50 m + NAP
Element 3001: maximale ontgrondingsdiepte: 2,20 m -mv ofwel 7,40 m + NAP
Element 3002: maximale ontgrondingsdiepte: 2,50 m -mv ofwel 9,00 m + NAP
Zie voor meer informatie bijlage 2

11. Zal de ontgronding worden uitgevoerd tot beneden het grondwaterniveau?
x ja
□ nee
Er wordt geen bemaling op de grondwaterstand uitgevoerd. Er wordt maximaal tot 1 meter onder water
(oppervlaktewater/grondwater) gewerkt.
Zie bijlage 7 voor de rivierkundige beoordeling.

12.

Schatting van de te vergraven hoeveelheid specie (teelaarde, dekgrond en vrijkomende
delfstof in vaste m3 gemeten in profiel). Indien nodig uitsplitsen naar soort delfstof.

a.

Jaarlijks

27.210 (4680 +12950 + 1000 + 370 + 350 + 7860) m3

b.

In totaal

27.210 (4680 +12950+ 1000 + 370 + 350+ 7860) m3

c.

Uitsplitsing hoeveelheid vrijkomende delfstof (niet per jaar maar in totaal): N.v.t.

3

m3 ophoogzand
m3 stol
m3 beton- & metselzand

m3Tegelenklei

m3 grind

m3 löss

m3 mioceenzand

m3 pretiglienklei
m3.............................
m3 niet-venmarktbaar

m3 Maasklei
m3 Brunssumklei

m3 kalkzandsteenzand
m3 mergel

13. De werktuigen waarmee de ontgronding zal plaatsvinden.
(b.v. dragline, voorlader, zuiger, knijper, baggermolen etc.)
Hydraulische graafmachines, dumpkarren, tractoren, shovels en bulldozers

14. Wat is de eindbestemming? Een schetsplan van de eindtoestand als bijlage
bijvoegen.
Alle ontgraven grond wordt binnen het projectgebied toegepast.
Zie bijlage 2

15. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden (van de ontgronding incl. de herinrichting):
Circa drie maanden.

16. Is voor de ontgronding van het/de onderhavige perceel/percelen reeds eerder een
ontgrondingsvergunning verleend?
Zo ja, datum en nummer besluit en dossiernummer vermelden:
Onbekend.

IV. TE VERSTREKKEN BESCHEIDEN
17. Bij de aanvraag dient in zesvoud voorts de volgende stukken te worden overgelegd:
a.

een uittreksel uit het kadastrale plan (kadastrale tekening) van het te ontgronden onroerend goed.
Dit plan kunt u ook op digitale wijze overleggen.
Bovengevraagde gegevens kunt u opvragen bij het Kadaster te Roermond.
Op het uittreksel van het kadastrale plan dienen alle percelen voor te komen welke direct grenzen aan
het gebied waarvoor vergunning wordt verzocht;

b.

een uittreksel uit de kadastrale legger van het onroerend goed.
Hier worden bedoeld de meest recente gegevens van het Kadaster te Roermond;

c.

een situatietekening (topografische situatie).
Met deze situatietekening wordt bedoeld een kaart, waarop ruimschoots het gebied is aangegeven,
waarbinnen het te ontgronden terrein is gelegen. De juiste ligging van het terrein dient op deze kaart
te worden ingekleurd/omlijnd/gearceerd;

d.

een compleet en actueel overzicht met de namen en adressen van de eigenaren van de
aangrenzende, niet te ontgronden percelen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van dit
overzicht;
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e.

tekeningen van het aangevraagde gebied (plattegrond, dwarsprofielen en detailtekening), waaruit
blijkt:
• De vergunninggrens
• Maximale taludhelling + “in deze belopen mag niet worden gegraven”
• Maximaal te vergraven diepte
• Niet te vergraven stroken
• Afrastering
• Vergunninggrensmarkeringen
• Plaats toegangswegen
• De ligging van de depots gedurende de geldigheid van het besluit;

f.

ontwerpplan van de eindtoestand. Het betreft plattegrond/ tekening/luchtfoto/situatieschets met
bijbehorende lengte- en dwarsprofielen. Op deze eindplantekening(-en) dient weergegeven te worden
de opleverhoogten, taluds, vergunninggrens, afwerking/inrichting en lengte- en dwarsprofielen. De op
te stellen 3-dimensionale tekening (perspectief) heeft ten doel een duidelijk beeld te geven van de
eindtoestand.
Alle maten dienen in meters ten opzichte van NAP te worden uitgedrukt;

g.

actiepuntenformulier/belangstaat.
De aanvrager dient de op hem betrekking hebbende actiepunten - zoals aangegeven op dit formulier
- uit te voeren en de daaruit voortvloeiende correspondentie/bescheiden bij te voegen;

h.

in geval van landbouwkundige verbetering een rapportage, waaruit blijkt dat de ontgronding een
duidelijk aantoonbaar landbouwkundige verbetering is (voor criteria zie bijlage 3 van het
Grondstoffenplan Limburg);

i.
i.

indien noodzakelijk, rapportage van natuurwaardenonderzoek;
overige bijlagen, zoals in belangenstaat is aangegeven.

V. OVERIGE GEGEVENS
18. Eventuele nadere toelichting op de aanvraag:
• Zie bijlage 1 voor een beschrijving van het project en de voorgenomen werkzaamheden. Hierin is ook
een overzicht opgenomen van alle beschikbare bijlagen.
Verder wordt de aandacht erop gevestigd dat:
a.

een aanvraag als bedoeld eerst in behandeling kan worden genomen, op de dag, waarop alle
vereiste gegevens en bescheiden VOLLEDIG zijn ontvangen.

b.

indien de aanvraag wordt geweigerd, zijn conform de provinciale legesverordening toch
legeskosten verschuldigd.

Naam en handtekening aanvrager:

Plaats:

Datum:
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MEMO
ONDERWERP

ONZE REFERENTIE

B1 Toelichting ontgrondingsaanvraag uiterwaard Middelaar

078994487 0.3

Design & Consultancy
for natural and
built assets

DATUM

02-02-2017

VAN

Simone Loohuizen
AAN

Provincie Limburg

Toelichting bij de aanvraag
Inleiding project Stroomlijn Onbedijkte Maas
Rijkswaterstaat werkt vanuit het programma Stroomlijn aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden.
Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op
overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor
de hoogwaterveiligheid. Na het verwijderen van de vegetatie moet op regelmatige basis beheer plaatsvinden om
te voorkomen dat er opnieuw belemmeringen voor de doorstroming ontstaan. Op een aantal locaties is de situatie
plaatselijk lastig te beheren. Dit komt bijvoorbeeld omdat de ondergrond erg drassig is, of omdat de oevers te stijl
zijn. Waar mogelijk worden op deze terreinen aanvullende maatregelen uitgevoerd, de zogenoemde maatregelen
duurzaam beheer. Hiermee worden de fysieke belemmeringen weggenomen, zodat deze terreinen blijvend tegen
normkosten veiligheidsbeheer kunnen worden onderhouden. Concreet bestaan de werkzaamheden uit
grondverzet in de vorm van het herprofileren van oevers en ophogen of verlagen van de bodem. Deze aanvraag
heeft betrekking op de maatregelen duurzaam beheer binnen project Stroomlijn Onbedijkte Maas.
Op deze aanvraag voor een ontgrondingsvergunning is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

Gegevens te ontgronden terrein
Het project Stroomlijn Onbedijkte Maas is onderverdeeld in verschillende uiterwaarden, waarvan er in 6
uiterwaarden maatregelen duurzaam beheer met ontgrondingen plaatsvinden. In de gemeente Gennep betreft dit
één uiterwaarde. De plaatselijke benaming van de te ontgronden gebieden is de Gebrande Kamp. Binnen het
project wordt het gebied 'uiterwaarde Middelaar' genoemd. Binnen de uiterwaarde is het terrein onderverdeeld in
elementen. In de gemeente Gennep zijn de volgende elementen terreinen waar ontgrondingen gaan
plaatsvinden: 1811,1824, 2090, 2092, 3001, 3002 en 3003. Zie bijlage 2 voor de locatie van de elementen. De
kadastraal perceelnummers en de eigenaren van de te ontgronden terrein zijn terug te vinden in bijlage 5.

Inhoud ontgronding
Het doel van de ontgronding is de fysieke belemmeringen van het terrein wegnemen, zodat deze terreinen
blijvend tegen normkosten veiligheidsbeheer kunnen worden onderhouden nadat de vegetatie is verwijderd. De
volgende maatregelen worden genomen:
•

Elementen 1811, 1824, 2090, 2092, 3001, 3002 en 3003

Deze elementen liggen in het natuurgebied de Gebrande Kamp. De Gebrande Kamp is een klein natuurgebied,
dat voortgekomen is uit enkele voormalige klei- en zandwinlocaties. Er is tijdens de zandwinzaamheden veel
geschoven met grond. Plaatselijk werd daarbij reliëfvolgend de klei van de onderliggende zanden afgraven, maar
andere delen zijn juist weer opgehoogd en afgewerkt met overtollige dekgrond. Natuurlijke structuren zijn
weggegraven en de oorspronkelijke morfologie van het gebied, met oude stroomgeulen, terrasranden en
stroomruggen, is nauwelijks meer herkenbaar. Het terrein is een samenraapsel van plassen en oude
grondbergingen. De terreindelen zijn bovendien nooit als eenheid in beheer genomen. Het gevolg was een sterke
bosontwikkeling en wildgroei in het recreatieve gebruik. Door het gebied stroomt de Tielbeek. In 2001 is het

Arcadis Nederland B.V., Mercatorplein 1, 's-Hertogenbosch

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

www.arcadis.com
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beheer van deelgebied ten oosten van de Tielebeek overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dit deel van de
Gebrande Kamp ligt buitende stroomlijnopgave en heeft zich spontaan kunnen ontwikkelen met een afwisseling
van droog grasland met doornstruweel en jong wilgenbos ten noorden van de Oostelijk plas, een ondiepe
kleiwinning die ’s zomers vrijwel droogvalt.
Als onderdeel van de 4e tranche KRW heeft Rijkswaterstaat Bureau Drift (Bart Peters) gevraagd een verkenning
te maken van de inrichtingskansen in de Gebrande Kamp. Dit verzoek heeft geleid tot het rapport: Verkenning
Herinrichtingsplan Gebrande Kamp d.d. maart 2015. In dit plan zijn zowel de KRW-kansen als de
stroomlijnopgave verder uitgewerkt. Dit plan, dat op breed draagvlak bij eigenaren en beheerders mag rekenen,
heeft model gestaan voor de maatregelen duurzaam beheer (MDB). De MDB voor de elementen 1824 en 1811
omvatten het ophogen van de kapvlakte met zand tot op een niveau waarbij geen wilgenontwikkeling meer te
verwachten is. De benodigde grond voor de ophoging is afkomstig uit de kade (element 3002) en met name uit de
geplande KRW-kwelgeulen die aan de terrasrand van element 1824 worden ontgraven (element 3001). De
toplaag van de ophoging (bovenste 30 cm) wordt met zand uitgevoerd. Daarnaast wordt element 1824 ook
ontgraven om open water te creëren ter bevordering van duurzaam beheer. Nevendoel is de geïsoleerde plas te
verbinden met de Maas. Element 2090 wordt (analoog aan de maatregel voor element 1824) opgezand, met het
zand afkomstig van element 2092, welke tot 0.5m diepte wordt uitgegraven. Het overige zand van element 2092
wordt gebruikt om element 3003 droog te leggen.

Bodemonderzoek
Op 16 oktober 2015 is een verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720) uitgevoerd ter plaatse van elementen
1811, 1824, 2090 en 2092 in Middelaar. De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn
milieuhygiënisch beoordeeld aan de nomnwaarden voor toepassen van grond in oppervlaktewater en voor de
bodem onder oppervlaktewater waarop grond of baggerspecie wordt toegepast (Besluit bodemkwaliteit).
•

Elementen 1811,1824, 2090 en 2092

Uit het vooronderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Er zijn geen puntbronnen voor deze
locaties bekend. De bovengrond (vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv) van element 1824 bestaat uit zwak zandige klei
en matig fijn, zwak siltig, niet tot zwak grindig zand. De ondergrond (0,5-1,0 m-mv) bestaat uit matig fijn, zwak
siltig, niet tot zwak grindig zand.
De elementen zijn onderverdeeld in acht delen (A t/m H)
■ A - 1824 Maatregel 1a: Afgraven perceel met 0,5 meter
• B - 1824 Maatregel 2b: Aanbrengen zanddek 0,3 meter
■ C - 1824 Maatregel 2a: Afgraven zanddek met 0,5 meter
• D - 1824 Maatregel 1a: Afgraven perceel met 1 meter
• E - 1824 Maatregel1a: Afgraven perceel met 2,5 meter (hele
kade)
• F - 1811 Maatregel 2b: Aanbrengen zanddek 0,5 meter
• G - 2092 Maatregel 1a: Afgraven zanddek met circa 0,5 tot 1 meter (langs rand)
• H - 2090 Maatregel 2b: Aanbrengen zanddek 0,5 meter
Op de meeste locaties heeft de bodem een kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’. De achterblijvende bodem en de
deelgebieden C, D en E hebben de kwaliteitsklasse 'altijd toepasbaar’. Ter plaatse van deelgebied A is de
vrijkomende bodem bij de boorpunten a03 en a05 klasse B. Ter plaatse van deelgebied G is de vrijkomende
grond ter plaatse van boorpunten g01, g03, g05, g06, g07 en g09 klasse A. Deze vrijkomende bodem kan alleen
worden toegepast op de locaties waar de ontvangende bodem eveneens klasse A of B is. In deelgebied B, F en
H heeft de bodem op enkele locaties klasse A of klasse B. Daardoor geldt als kwaliteitseis respectievelijk klasse
A (of beter) en klasse B (of beter) voor het hiervoor toe te passen bodemmateriaal. De vrijkomende grond met
klasse A of B kan hier dus worden toegepast.
Op basis van de beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit kan samenvattend worden geconcludeerd, dat
voor elementen 1811, 182, 2090 en 2092 de geplande maatregelen afgraven perceel, afgraven zanddek en
aanbrengen zanddek kunnen worden uitgevoerd, mits de vrijkomende grond ter plaatse van de boorpunten a03
en a05 (klasse B) en g01, g03, g05, g06, g07 en g09 (klasse A) wordt verplaatst naar de locatie waar de
ontvangende bodem ook klasse B heeft (bij boorpunten b03, b05, b07, b23 t/m 1824-b25 en h01 t/m h06)
respectievelijk klasse A heeft (b01, b02, b08t/m b10 en f01 t/m f06).

Datum: 16-6-2016
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Bijlagen bij de aanvraag
De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een belangenstaat. De overige bijlagen zijn hieronder
genoemd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B1 Toelichting ontgrondingsaanvraag uiterwaard Middelaar
B2.1 Middelaar, elementen 1811-2092-3001-3002, situatietekening
B2.2 Middelaar, elementen 1811-2092-3001-3002, profieltekening
B3 Akkoordverklaring eigenaar
B4 Kadastrale tekening Middelaar
B5 Gegevens eigenaren kadastrale percelen
B6 Uittreksel uit de kadastrale legger van het onroerend goed
B7 Rapport Rivierkundige beoordeling
B8 Voortoets Natuurbeschermingswet
B9 Activiteitenplan Flora en Fauna
B10 Archeologisch rapport
B11 Bestemmingsplanonderbouwing
B12 Globaal werkplan uitvoering
B13 Memo vissenonderzoek

Datum: 16-6-2016
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Contactpersonen
BAS VAN DONGEN
Rivierkundig adviseur

M +31 6 5073 6691

Arcadis Nederland B.V.

E bas.vandongen@arcadis.com

Postbus 220
3800 AE Amersfoort
Nederland
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Dit rapport betreft een onderzoek naar de rivierkundige effecten van de maatregelen
duurzaam beheer (MDB) die voor het project Stroomlijn worden uitgevoerd. In overleg
met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zijn niet alle maatregelen duurzaam beheer
getoetst met hydraulische berekeningen, maar is dit alleen gedaan voor de meest
ingrijpende maatregelen (zie paragraaf 1.2.1), waarvoor de grootste hydraulische
effecten worden verwacht. De rivierkundige toetsing wordt gedaan aan de hand van
het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) voor ingrepen in de Grote Rivieren versie
3.0, om te bepalen of de ingreep geen ongewenste rivierkundige effecten veroorzaakt.
De overige MDB’s zijn beoordeeld op basis van expert judgement en zijn dermate
klein in omvang dat er geen significante hydraulische effecten worden verwacht.

1.2

Uitgangspunten

1.2.1

Algemene uitgangspunten

Deze rivierkundige toetsing betreft MDB’s in de volgende uiterwaarden en Stroomlijn
elementen1:
•
•
•
•

Bouxweerd: elementen 383, 390 en 3004;
Rijkelse Bemden: element 452;
Venlo: elementen 641, 2040 en 2073;
Middelaar (Gebrande Kamp): elementen 1811, 1824a, 1824b, 2090, 2092, 3001,
3002 en 3003.

De rivierkundige beoordeling is uitgevoerd per uiterwaard en betreft alleen het
grondverzet dat met de uitvoering van de MDB's gepaard gaat. Het verwijderen van
ruwe vegetatie wordt niet meegenomen in de berekening, omdat dit al onderdeel is
van het project Stroomlijn en in dit stadium niet rivierkundig getoetst hoeft te worden.
Het uitgangspunt voor deze toetsing is dat het programma Stroomlijn al is uitgevoerd
voor de betreffende elementen.
Bij deze rivierkundige toetsing zijn in overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
alleen de effecten op waterstanden en stroomsnelheden getoetst. De aspecten
morfologie en dwarsstroming zijn niet getoetst.

1.2.2

Referentie-schematisatie

Het Baseline-referentiemodel dat voor dit onderzoek is gebruikt is het huidige
vergunningsmodel voor de Maas beno15_5-v2, aangevuld met een maatregel die
voor deze toetsing is gemaakt. Omdat het uitgangspunt voor deze toetsing is dat het
programma Stroomlijn al is uitgevoerd voor de betreffende elementen, moest de
vegetatie in deze elementen glad worden gemaakt. De vegetatie in het vergunnings
model wijkt echter op veel locaties af van de vegetatiekartering die voor het project
Stroomlijn is gebruikt. Dit betekent dat de Stroomlijn-elementen met ruwe vegetatie
niet dezelfde vorm hebben in het vergunningsmodel of daarin zelfs helemaal niet
voorkomen. Om toch een gladde situatie als uitgangspunt te schematiseren, zijn de
vlakken met ruwe vegetatie in het vergunningsmodel die grofweg overeenkomen met
de Stroomlijn-elementen glad gemaakt. In sommige gevallen zijn daarvoor vlakken
met ruwe vegetatie in het vergunningsmodel opgesplitst. De Baseline-maatregel die
de gladde vegetatie in het vergunningsmodel zet heeft de naam ma_strlmdb_a1
gekregen.1

1 leder gebied met ruwe vegetatie wordt in het project Stroomlijn een element genoemd en
heeft een uniek nummer gekregen.
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Behalve de bovengenoemde aanpassingen aan de vegetatie bevat de maatregel
ma_strlmdb_a1 ook een correctie van de bodemhoogte in de uiterwaard Venlo. In het
vergunningsmodel was de omvang van de plas hier te groot. Dit is gecorrigeerd op
basis van het AHN2.
Door het inmixen van de maatregel ma_strlmdb_a1 in het vergunningsmodel
benol 5_5-v2 is het Baseline-referentiemodel voor deze studie, met de naam
benol 5_5-mdb, gemaakt.

1.2.3

Uitgangspunten en randvoorwaarden WAQUAberekeningen

De WAQUA-berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende deelmodellen
van de Maas:
•
•
•
•

benol 5_5_20m_km046_094-v1
beno15_5_20m_km081_107-v1
benol 5_5_20m_km 097_131 -v 1
benol 5_5_20m_km135_188-v1

(Bouxweerd);
(Rijkelse Bemden);
(Venlo);
(Middelaar).

Dit zijn standaard deelmodellen die horen bij het vergunningsmodel (benol 5_5-v2).
Voor de toetsing zijn voor iedere uiterwaard stationaire berekeningen uitgevoerd voor
een 1/250 en een 1/1250 situatie. De instellingen voor de berekeningen zijn niet
gewijzigd ten opzichte van de toegeleverde instellingen.

1.2.4

Software

Voor het schematiseren van de maatregelen is het programma Baseline 5.3.0
gebruikt. De rivierkundige berekeningen zijn uitgevoerd met WAQUA in Simona versie
2015-01 p04.
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BESCHRIJVING VARIANTEN

2.1

Overzicht Baseline-maatregelen en -varianten

Voor elk van de vier uiterwaarden is een Baseline-maatregel gemaakt met de MDB’s
in de uiterwaard. Op basis van deze maatregelen zijn vier varianten gemaakt. Tabel 1
bevat een overzicht van de Baseline-maatregelen en -varianten voor de vier
uiterwaarden. Voor Venlo en Middelaar zijn de oorspronkelijke maatregelen
aangepast en/of geoptimaliseerd en hebben de varianten een volgnummer gekregen.
Tabel 1: Baseline-maatregelen en -varianten____________________________________

I Maatregel

Uiterwaard

Referentie

Variant

Bouxweerd

ma_mdb_bou_a1

beno15_5-mdb

benol 5_5-mdb_bou

Rijkelse Bemden

ma_mdb_rij_a1

beno15_5-mdb

benol 5_5-mdb_rij

Venlo

ma_mdb_ven_b1

beno15_5-mdb

benol5_5-m d b_ven2

Middelaar

ma_mdb_rnid_b1

benol 5_5-mdb

benol 5_5-mdb_mid4

In onderstaande paragrafen wordt de schematisatie van de maatregelen duurzaam
beheer verder toegelicht.

2.2

Beschrijving varianten

In Bijlage A tot en met Bijlage D zijn kaarten opgenomen die de geometrie van de
referentie en de maatregelen duurzaam beheer inzichtelijk maken. Voor iedere
uiterwaard zijn drie kaarten opgenomen:
•
•
•

Een kaart van de vegetatie van de referentie;
Een kaart met de bodemhoogte van de referentie;
Een kaart met de bodemhoogte na uitvoering van de MDB’s.

Omdat alleen wijzigingen in bodemhoogte en kades worden gedaan, is de vegetatie in
de varianten hetzelfde als in de referentie en zijn daarvoor geen aparte kaarten
opgenomen. Een uitzondering is het ontwerp voor Middelaar, waar in een klein gebied
struweel is toegevoegd om de hydraulische effecten te optimaliseren. Voor Middelaar
is daarom voor de variant wel een kaart met de vegetatie in Bijlage D opgenomen.
In de kaarten met vegetatie is onderscheid gemaakt in de vegetatietypen die horen bij
de vegetatielegger (die is opgenomen in het vergunningsmodel) en de resterende
'oude' handboekklassen, die op sommige plaatsen ook nog in het model voorkomen.
In de kaarten met de bodemhoogten en kades zijn ook de hoogteverschillijnen
opgenomen, om aan te geven waar de steile taluds zitten. Daarnaast is de
maatregelcontour aangegeven. Dit is niet alleen in de kaarten met de varianten
gedaan, maar - om bodemverschillen goed te kunnen vergelijken - ook in de kaarten
met de bodemhoogte van de referentie, hoewel de maatregelen uiteraard niet zijn
opgenomen in de referentie.
Bij Venlo is nog een extra kaart opgenomen, namelijk de bodemhoogte van het
vergunningsmodel beno15_5-v2. Dit is gedaan om te laten zien wat de eerder
genoemde correctie van de bodemhoogte bij de plas inhoudt.
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Bouxweerd

De maatregel bij Bouxweerd (km 87 linkeroever) bestaat uit twee onderdelen:
•

•

Verhogen van het oostelijke deel van de plas (element 3004) naar 14,5 m+NAP.
De hoogte van de referentie is hier 14,3- 14,4 m+NAP, dus dit is een zeer
beperkte verhoging.
Verlagen van een gebied aan de noordkant van de plas (combinatie van
elementen 383 en 390) tot 14,4 m+NAP. De hoogte in de referentie ligt hier tussen
15 en 15,6 m+NAP.

2.2.2

Rijkelse Bemden

De maatregel bij Rijkelse Bemden (km 91 rechteroever) bestaat alleen uit element
452. Het betreft het ophogen van een laaggelegen terrein aan de noordkant van een
grote plas, waarbij een deel van het terrein met 0,4 en een deel met 0,75 m wordt
opgehoogd.

2.2.3

Venlo

Bij Venlo (km 107 rechteroever) zijn de volgende onderdelen getoetst:
•
•

•

Verlaging van het gebied direct ten zuiden van de plas bij km 106,7 (element 641)
tot 11,00 m+NAP. Dit is een verlaging van ongeveer 2 m.
Aanleg van een geultje direct ten noorden van de plas bij km 107 (element 2073).
De bodem van deze geul, die 2 tot 3 m breed is, ligt op een niveau van 11,50
m+NAP. Dit betekent een verlaging van 0,5 tot 1 m.
Ophoging van het terrein direct ten westen van de geul (element 2040). Deze
ophoging volgt het maaiveld aan de westelijke kant van deze ophoging en varieert
tussen 0,5 en 1 m.

2.2.4

Middelaar

De maatregel bij Middelaar (km 158-159 linkeroever) bestaat uit de volgende
onderdelen:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Aanleg van een geul bij km 158,4 met een bodemhoogte van 7,6 tot 7,7 m+NAP
(element 2092). Dit is een verlaging van 1,5 tot 2,5 m.
Verhoging van het noordelijk deel van de plas bij km 158,5 tot 9 m+NAP (element
2090). Dit is een verhoging van 0,5 tot 2,7 m.
Verhoging van het zuidelijk deel van de plas bij km 158,5 tot 9 m+NAP (element
3003). Dit is een verhoging van 2,7 m.
Maken van een doorgang tussen twee plassen bij km 158,7 (element 1824b).
Deze doorgang is ongeveer 5 m breed en heeft een bodemhoogte van 7 m+NAP.
Dit is een verlaging van maximaal 2,5 m.
Verhoging van een vrij groot terrein bij km 158,9 tot 9 m+NAP (element 1824a). Dit
betekent een verhoging die over het algemeen tussen 0,5 en 1,5 m ligt.
Aanleg van een geul bij km 158,9 met een bodemhoogte van 7,4 tot 7,7 m+NAP
(element 3001). Dit is een verlaging van 2 tot 3 m.
Verwijdering van een kade bij km 159 (element 3002). Deze kade is ongeveer 1 m
hoog ten opzichte van het achterliggende maaiveld.
Verhoging van een terrein bij km 159,1 met 0,3 m (element 1811). Dit terrein ligt in
de referentie op een hoogte van ongeveer 11 m+NAP, maar in het AHN2 ligt dit
terrein op een hoogte van 8,7 tot 8,9 m+NAP, dus waarschijnlijk klopt het
referentiemodel hier niet.
Toevoegen van struweel aan de noordkant van de noordwestelijke geul, ter hoogte
van km 159. Deze aanpassing zat niet in de oorspronkelijke maatregel, maar is
later toegevoegd om de waterstandsverhoging bij dijkring 54 te verminderen.
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In Bijlage E staan grafieken met het waterstandseffect op de rivieras voor de vier
uiterwaarden. Voor de rivierkundige beoordeling van de effecten op de as van de
rivier is vooral de 1/1250 afvoer van belang, maar voor de volledigheid is het effect bij
een 1/250 afvoer ook in de grafieken opgenomen.
Bouxweerd
Bij Bouxweerd is te zien dat de MDB’s geen enkel effect hebben op de waterstand op
de as van de rivier. Het effect van maximaal 0,1 mm is toe te schrijven aan modelonnauwkeurigheid en is geen effect van de maatregel.
Rijkelse Bemden
Bij Rijkelse Bemden is ook geen significant effect te zien. De waterstandsdaling van
0,2 mm bij km 91 is waarschijnlijk wel een effect van de maatregel2, maar is zo klein
dat het verwaarloosbaar is.
Venlo
De maatregelen bij Venlo hebben een netto waterstandsverhogend effect van
maximaal 1 mm. In de grafiek is bij een 1/1250 afvoer ook een verhoging van 1,3 mm
te zien bij km 99,7. Dit is echter niet het gevolg van de maatregelen bij Venlo, maar
komt waarschijnlijk door een instabiliteit in het model. Bij Venlo is de waterstandsverhoging die wordt veroorzaakt door de ophoging van element 2040 blijkbaar groter
dan de waterstandsverlaging van element 641 (verlaging van het terrein ten zuiden
van de plas) en element 2073 (aanleg van een geultje). Dit laatste element heeft
waarschijnlijk helemaal geen effect door de zeer beperkte breedte.
Middelaar
Bij Middelaar is een waterstandsverlaging van maximaal 2,2 mm bij km 158,5 te zien.
De verschillende onderdelen van het plan bij Middelaar hebben zowel waterstandsverlagende als -verhogende effecten, waarbij de waterstandsverlaging net de
overhand heeft. Opvallend is dat de waterstandsdaling tussen km 158,2 en 158,5
opeens omlaag schiet van 0,2 mm naar 2,2 mm. Dit komt door een zeer lokale
waterstandsdaling aan de westelijke kant van element 3003, waar het zuidelijk deel
van de plas wordt verhoogd van 6,3 m+NAP naar 9 m+NAP (zie ook de 2Dwaterstandsfiguren in Bijlage F). De lokale waterstandsdaling wordt vermoedelijk
veroorzaakt doordat op die plaats een opstuwing in de referentie wordt opgeheven.
De opstuwing in de referentie komt door een hoogteverschil tussen de bodem van de
plas en het terrein direct ten westen van deze plas van ongeveer 3 m. Door de
verhoging van de plas wordt dit hoogteverschil vrijwel geheel opgeheven, en daarmee
wordt de opstuwing uit de referentie ook opgeheven. Doordat dit een zeer lokaal
effect is werkt deze waterstandsdaling niet door in bovenstroomse richting. Los van dit
lokale effect is de waterstandsdaling ongeveer 0,3 mm. De maximale waterstandsverhoging is 0,2 mm.

3.2

Waterstandseffect buiten de rivieras

In Bijlage F zijn kaarten opgenomen met het waterstandseffect bij een 1/250 en
1/1250 afvoer. Tabel 2 bevat de kentallen van de waterstandseffecten buiten de
rivieras. Hierbij is onderscheid gemaakt in de maximale effecten en de effecten bij de

2 Het is opvallend dat de maatregel een waterstandsverlagend effect heeft, terwijl de maatregel
alleen ophogingen betreft. Waarschijnlijk komt dit doordat de teenhoogte van de
hoogteverschillijn, die al in de referentie aanwezig was, door de maatregel hoger is komen te
liggen, waardoor minder energieverlies optreedt. Dit is, vanwege de zeer beperkte grootte van
het effect, niet nader onderzocht.
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primaire keringen. Voor alle uiterwaarden geldt dat de ingrepen plaatsvinden in
natuurgebieden, en dat lokale veranderingen in waterstand geen hinder of schade
voor derden veroorzaken. Ook wordt de inundatiefrequentie van de gebieden niet
gewijzigd door uitvoering van de MDB’s. Daarom is voor de beoordeling vooral de
waterstandsverhoging bij de primaire keringen (dijkringen) van belang.

Tabel 2: Effecten buiten de rivieras bij frequenties 1/1250 en 1/250.

Bouxweerd

Rijkelse
Bemden

Venlo

Middelaar

Maximale waterstands
verhoging 1/1250 (cm)

0,12

0,14

0,70

1,76

Maximale waterstands
verhoging 1/250 (cm)

0,14

0,13

0,59

1,93

Maximale waterstands
verhoging 1/250 bij primaire
kering (cm)

0,00

0,005

0,13

0,73

Aspect

Bouxweerd
De waterstandseffecten bij Bouxweerd zijn erg klein en alleen in de directe omgeving
van de maatregelen aanwezig. Bij de primaire kering is er geen waterstandseffect
meer merkbaar.
Rijkselse Bemden
De maximale waterstandseffecten bij Rijkelse Bemden zijn ook zeer klein. Alleen op
de locatie van de maatregel zijn er effecten groter dan 0,5 mm te zien. Bij de primaire
kering (dijkring 74, Neer) is het effect verwaarloosbaar.
Venlo
Bij Venlo zijn de effecten met maximaal 0,5 cm wat groter. Bij de primaire kering op
de rechteroever (dijkring 68, Venlo-Velden Zuid) is de waterstandsverhoging
maximaal 0,13 cm. Aan de andere oever, bij dijkring 69 (Blerick Noord) is een de
maximale waterstandsverhoging 0,07 cm.
Middelaar
Bij Middelaar zijn, evenals bij het effect op de rivieras, de grootste waterstands
effecten te zien. De grootste waterstandsverhoging vindt plaats bij element 3001, de
geul met een bodemhoogte van 7,4 tot 7,7 m+NAP, aan de bovenstroomse kant van
het struweel dat hier is toegevoegd. Dit struweel houdt wel een groot deel van de
waterstandsverhoging weg bij de dijkring 54 (Ottersum-Mook), die direct beneden
strooms van de geul ligt. De waterstandsverhoging die bij de dijk overblijft is maximaal
0,73 cm.
Aan de linkeroever ligt dijkring 36 (Land van Heusden / de Maaskant), die een
normfrequentie van 1/1250 heeft. De waterstandsverhoging bij deze dijkring is, bij een
1/1250, maximaal 0,01 cm en dus verwaarloosbaar.

3.3

Stroombeeld in de uiterwaard

De verandering van de grootte en richting van stroomsnelheden als gevolg van de
maatregelen wordt beoordeeld bij een 1/1250 afvoer. In Bijlage G zijn kaarten
opgenomen met de absolute stroomsnelheden en stroomsnelheidsverschillen bij een
1/1250 afvoer. In de kaarten met stroomsnelheidsverschillen zijn verschillen kleiner
dan 0,01 m/s niet op de kaart weergegeven. De belangrijkste bevindingen worden
hieronder kort per variant besproken.
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Bouxweerd
Door het afgraven van het gebied direct ten noorden van de plas neemt de
stroomsnelheid met enkele centimeters per seconde af. De verondieping van het
oostelijke gedeelte van de plas heeft helemaal geen verandering in de stroomsnelheid
tot gevolg. Het stroombeeld in deze uiterwaard verandert dus vrijwel niet.
Rijkselse Bemden
Ter plaatse van de ingreep zelf (een verhoging van 0,40 tot 0,75 m) neemt de
stroomsnelheid iets toe met maximaal 0,05 m/s. Direct benedenstrooms van de
ingreep neemt de stroomsnelheid in een klein gebied toe met ongeveer 0,02 m/s. Het
stroombeeld in deze uiterwaard verandert, evenals bij Bouxweerd, nauwelijks.
Venlo
Bij Venlo zijn de stroomsnelheidsverschillen ook zeer beperkt. Het grootste verschil is
een afname van de stroomsnelheid van ongeveer 0,11 m/s bij de afgraving direct ten
zuiden van de plas. Er komen plaatselijk ook toenamen van de stroomsnelheden
voor, maar deze blijven beperkt tot maximaal 0,04 m/s.
Middelaar
Bij Middelaar hebben de verschillende ingrepen een afwisseling van stroomsnelheidstoenamen en -afnamen tot gevolg. De grootste afname vindt plaats op de plek waar
het struweel is toegevoegd (bij element 3001) en is 0,27 m/s. De grootste toenamen
vinden plaats op de volgende plaatsen:
•
•
•

Aan de westelijke kant van element 3003, waar het zuidelijk deel van de plas wordt
verhoogd van 6,3 m+NAP naar 9 m+NAP (toename van 0,17 m/s);
Bij het gebied in het westen dat met 0,3 m wordt opgehoogd (toename van 0,12
m/s);
Direct benedenstrooms van de noordwestelijke geul (toename van 0,11 m/s).

De toename van 0,11 m/s direct benedenstrooms van de noordwestelijke geul is het
meest kritisch, omdat deze direct tegen de primaire kering (dijkring 54, OttersumMook) voorkomt.

y
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SAMENVATTING

In Tabel 3 is een samenvatting gegeven van de beoordeling van de verschillende
onderwerpen die zijn getoetst.
Tabel 3: Samenvatting van de rivierkundige beoordeling________________________

Onderwerp

Bouxweerd

Venlo

Middelaar

Geen effect

Waterstands
verhoging van
max. 1 mm

Waterstandsdaling
van max. 2,2 mm.
Benedenstroomse
piek van 0,2 mm.

Geen effect

Geen effect

Verhoging van
0,13 cm bij
primaire kering

Verhoging van
0,73 cm bij
primaire kering

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Geen verhoging
stroomsnelheid

Verhoging
stroomsnelheid
max. 0,05 m/s

Verhoging
stroomsnelheid
max. 0,04 m/s

Verhoging
stroomsnelheid op
drie plekken hoger
dan 0,1 m/s en
max. 0,17 m/s.

MHW-stand
rivieras

Geen effect

MHW-stand
buiten rivieras
Inundatiefrequentie

Stroombeeld in
uiterwaard

Rijkelse
Bemden

In Tabel 3 is in groen weergegeven voor welke aspecten geen of verwaarloosbare
negatieve effecten zijn gevonden. In het geel zijn beperkte negatieve effecten
weergegeven en in het oranje aanzienlijke negatieve effecten. De maatregelen
duurzaam beheer in de Bouxweerd en Rijkelse Bemden hebben geen negatieve
rivierkundige effecten. De maatregelen in Venlo hebben een netto waterstandsverhogend effect, maar dit blijft beperkt tot maximaal 1 mm. De verhoging van de
waterstand bij de primaire kering is maximaal 0,13 cm. Beide aspecten zijn
aangemerkt als beperkt negatieve rivierkundige effecten.
De verhoging van 0,73 cm bij dijkring 54 (Ottersum-Mook) is ook beoordeeld als een
beperkt negatief effect. Bij eerdere berekeningen was deze waterstandsverhoging
1,52 cm, wat als een aanzienlijk negatief effect werd beschouwd, maar door het
toevoegen van het struweel is dit afgenomen naar 0,73 m/s. Bij deze dijkring vindt ook
een verhoging van de stroomsnelheid van 0,11 m/s plaats, zodat de stroomsnelheid
stijgt naar bijna 1 m/s. Op de locatie waar dit gebeurt vindt overigens geen
waterstandsverhoging plaats. De stijging van de stroomsnelheid bij de primaire kering
is hier beschouwd als een beperkt negatief effect.
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BIJLAGE A KAARTEN MDB BOUXWEERD
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198000

—U~

Stroomlijn MDB
Bouxweerd
referentie
Landgebruik
l____ | Begrenzing maatregel

Vegetatielegger
B| Water
Gras en akker
B Riet en ruigte

B Bos
B Struweel
ISaiSjÜ Mengklasse 90-10

Handboekklassen

361000

B Water

(aARCADIS
datum:

24/08/2016

schaal (A4):
0

198000

25

3&

50

1:3.000
75

100 m
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Stroomlijn MDB
Bouxweerd
referentie
Hoogtemodel
Kades

/sy

Hoogteverschillijnen
|____ j Begrenzing maatregel

Bodemhoogte (m+NAP)
■■ > 17
16.5- 17
■I 16- 16.5
■I 15.5-16
■i 15-15.5
14.5- 15
14- 14,5
13.5-14

361000

13-13.5
■■ 12.5- 13
■i 12-12.5
■■ 11.5-12

■■ 11 11.S
10.5- 11
■■ 10 - 10.5
■■ <

10

P»ARCADIS as
datum:

22/08/2016

schaal (A4):
0

198000

25

50

1:3 000
75

100 m
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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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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.

«ARCADIS

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-gebiede

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
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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.
*

wêêèM

*
wffqBibos

•
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Een zanddek aanbrengen om teruggroei van onder andere wilgen te voorkomen.

bloemrijk grasland

droge ruigte

zanddek aan brengen

Dempen van barrières als watergangen

droge ruigte
grasland
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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
instandhoudingsdoel stellingen?

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)

Habitatsoortl Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat

van
instandhouding
H1321 Ingekorven
vleermuis

Gunstig

_
Omvang
*•*
leefgebied

Behoud

..
... ..
Kwaliteit
leefgebied

_
Omvang
^
populatie

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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Locatie ingekorven vleermuis en beschermings

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.

STROOMLIJN MAAS
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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

I Instandhoudingsdoelstellingen

H3260A - Beken en
rivieren met
waterplanten
(waterranonkels)

Landelijke staat van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Matig gunstig

Behoud

Behoud

Uitbreiding

Uitbreiding

..... ...
Uitbreiding

.....
Uitbreiding

H6120 —
Zeer ongunstig
Stroomdalgraslanden
H91E0C-Vochtige
alluviale bossen
(beekbegeleidende

.. ,
..
Matig gunstig

bossen)

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

Habitatsoortenl

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat
van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie

Matig gunstig

Behoud

Behoud

Behoud

H1163Matig gunstig
Rivierdonderpad

Behoud

Behoud

Behoud

H1337-Bever

Behoud

Behoud

Uitbreiding

H1016Zeggekorfslak

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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De volgende instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen zijn in dit gebied van
toepassing:
Tabel 4 Kwalificerende Habitat* ypen van Natura 2000-geiDied Maasduinen (Sy nbiosys. AKerra)

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

H6120Stroomdalgraslanden

Zeer ongunstig

Behoud

Behoud

H7110B - Actieve
hoogvenen

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H7150Pioniersvegetaties 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 Nat ura 2000-qebieif Maasduinen (S ynbiosys, 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:
bel 6 Kwalificerende broedvogelsoorten van Natura 2000-gebied Maasduinen iSynbiosys. Alterr

Broedvogelsoorten

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat
van
instandhouding

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Omvang
populatie

Dodaars

Gunstig

Behoud

Behoud

50

Geoorde fuut

Gunstig

Behoud

Behoud

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

7

00
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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.

gebied Oeffelter Meent

STROOMLIJN MAAS
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De volgende instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen zijn in dit gebied van
toepassing:
Tabel 7 Kwalificerende habitattypen van Natura 2000-qebied Oeffelter Meent (Synbiosys, Aiterra)

Habitattypen

1

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke staat van
instandhouding

Om vang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

H6120Stroomdalgraslanden

Zeer ongunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

H6510A - Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

Matig gunstig

Uitbreiding

Uitbreiding

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

Habitatsoortenl

H1149-Kleine
modderkruiper

Instandhoudingsdoelstellingen
Landelijke
staat van
. mva^9
instandhouding leef9eb,ed

Kwaliteit leefgebied

Omvang
populatie

Gunstig

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud

Behoud

H1166 Matig gunstig
Kam salamander
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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.
Ookfoerageergebied 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.

^ARCADIS
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):
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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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Beoogde situatie
Gewenste situatie na realisering van de
voorgenomen activiteit.
Meldingsplichtige categorieën
Landbouw, Infrastructuur, Industrie of het
gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor
wedstrijden.

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).

«ARCADIS
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 ervoor 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 vooreen 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 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

É^ARCADIS
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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RIUSR CALCULATOR

I

D it 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 tgg8.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. T
de omgeving behoren zowel Natura 2000
gebieden als beschermde natuurmonumen
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebie
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen ervoor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
Berekening Stroomlijn Maas
► Kenmerken
► Emissie
► Depositie natuurgebieden
► Depositie habitattypen

De berekening op basis van stikstofemissie
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 pdfdan in de Calculator.
Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
Rh8bddWPQ3rh {03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSB CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rprhr<;ppr<;oon

Inrichtingslocatie

Arcadis

Beaulieustraat 22,

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Stroomlijn

Rh8bddWPQ3rh

Datum berekening

Rekenjaar

03

februari

2016,15:16

DV Arnhem

2016

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2016

1

Totale emissie

6814

Situatie ï

NOx

2.576,00

kg/j

NH3

Depositie
Hectare met
hoogste project
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied

Provincie

Swalmdal

Limburg

Situatie 1

>0,05

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn_Stikstofdepositie

Stroomlijn Maas

RH8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

Locatie
Stroomlijn Maas

Berekening voor
vergunningaanvraag

BCALCULATOR

" r/
*

y

J^
Rosmaler

tsj*
CS)

Mihbeefc_______

"togenbosch

45
Uden
Vuilte I

37

y
Smt Anthoms

CD

OpéOO

"
Owwloon

58
38

39

40

41

^

CED

32

i

33

Venray
Jonk
Oirschot

Best

22

Asten
Someren

Naam

Weerd

Locatie (X.Y)

192573,352029

NOx

107,30 kg/j

Stroomlijn Maas

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

23

I
291
Til
34

ca

*|9C«J

Emissie
(per bron)

28

27

Casentay

42

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

107,30

kg/j
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vergunningaanvraag

AERIUSH CALCULATOR

Plassen Roermond
195556,356889
15,20 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3,5

Stof

NOx

Emissie

15,20

kg/j

Stadsweide Roermond
195557,356890

30,90 kg/j

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(i/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3,5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Naam

Asseltsche Plassen

Locatie (X,Y)

197725,359753

NOx

105,40 kg/j

Brandstof
verbruik
d/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3,5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Stof

NOx

Emissie

30,90

kg/j

Emissie

105,40
kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSH CALCULATOR

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Naam

Swalmdal

Locatie (X,Y)

198539,361774

NOx

23,00 kg/j

Brandstof
verbruik
(i/i)

2,0

Naam

Locatie (x.y)
nox

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

Brandstof
verbruik
(l/i)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

3-5

0,0

Stof

NOx

Emissie

23,00

kg/j

Berik
190799,359933
6,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2.0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Naam

Bouxweerd

Locatie (X.Y)

197848,361549

NOx

40,60 kg/j

Stof

NOx

Emissie

6,10

kg/j

•

1
i

Berekening voor
vergunningaanvraag

|

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(i/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2.0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

40,60

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUS B CALCULATOR

Neer
198044,363011
35.30 kg/j

X

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(«O

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Stof

NOx

Emissie

35.30 kg/j

Rijkelse Bemden

Naam
Locatie (X,Y)

198823,304022

53.00

NOx

I

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Naam

Weerdbeemden

Locatie (X.Y)

199774.365157

Stof

NOx

Emissie

53.00

kg/j

34,50 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

34.50 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

B

Berekening voor
vergunningaanvraag

CALCULATOR

Naam

Kessel

Locatie (X.Y)

202925,367680

NOx

8,90 kg/j

Omschrijving

Voertuig

Brandstof
verbruik

m
Materieel

AFW

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

0,0

Naam

Reuver

Locatie (X,Y)

202126,360773

Stof

NOx

Emissie

8,90

kg/j

vuanMf

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
d/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

/

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

Stof

Emissie

Stof

Emissie

0,0

Naam

Belfeld

Locatie (X.Y)

204186, 368211

NOx

3-70 kg/j

j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

NOx

3.70

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 201 6)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSP CALCULATOR

De Berckt

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
d/i)

205153.371274
5.10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

3,5

0,0

Stof

NOx

Emissie

5,io

kg/j

Tegelen
206923, 373381
12,20 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(W)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Stof

NOx

Emissie

12,20

kg/j

Venlo
208467,375019

17.50 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3,5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

17,50

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSB CALCULATOR

Ö1

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Naam

Blericker Nak

Locatie (X,Y)

208224,375099

Brandstof
verbruik
d/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

Stof

Emissie

Stof

Emissie

0,0

Boller
208895, 377280

3-20 kg/j

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

3.5

Brandstof
verbruik
d/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Stof

NOx

3.20

kg/j

Emissie

44.50 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSB CALCULATOR

Naam
Locatie (X.Y)

Omschrijving

AFW

Materieel

208l12,

379484

17,90 kg/j

NOx

Voertuig

Grubbenvorst

Brandstof
verbruik
(l/i)

üitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

0,0

Naam

Velden

Locatie (X,Y)

208293,380643

Stof

NOx

Emissie

17,90

kg/j

13,40 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(i/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

3,5

0,0

Stof

NOx

Emissie

13.40 kg/j

Hasselt
208646,382280
11,40 kg/j

Berekeningvoor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(i/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

n.40 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUS BCALCULATOR

Houthuizen
208402, 384370

9.50 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

__________________

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

0,0

Naam

Lottum

Locatie (X,Y)

209442,387510

Stof

NOx

Emissie

9,50

kg/j

12,40 kg/j

NOx

II

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3,5

Naam

Arcen

Locatie (x.y)

210044,387235

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

Stof

NOx

Stof

Emissie

12,40

kg/j

Emissie

0,0

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

B

Berekening voor
vergunningaanvraag

CALCULATOR

De Steening
209276, 389857
6,30 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
d/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3-5

Stof

NOx

Emissie

6-30

kg/j

Ooijen
208229, 391217
42,30 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

__________________

Brandstof
verbruik
(1/1)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3-5

Naam

Blitterswijck

Locatie (X,Y)

205115,394422

Stof

NOx

Emissie

42,30

kg/j

13,00 kg/j

NOx

II

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3-5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

13-00

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSII CALCULATOR

Naam
Locatie (X.Y)
NOx

Wellerlooi
206188,394054
29,90 kg/j

II

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Materieel

________

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3,5

Naam

Geijsteren

Locatie (X,Y)

201545,396309

NOx

Stof

l\IOx

Emissie

29.90 kg/j

2,20 kg/j

II

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik
(l/i)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Materieel

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Naam

Well

Locatie (X.Y)

201936,396984

nox

18,io kg/j

Brandstof
verbruik

m
AFW

Uitstoot
hoogte
(m)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Stof

NOx

Emissie

2,20

kg/j

Emissie

18,10

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSH CALCULATOR

Naam

Kamp

locatie (x.y)

200714,398495

ii

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte
inhoud
(MW)

3.5

Vierlingsbeek

Locatie (X,Y)

199576, 400409

NOx

5.90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Emissie

Stof

Emissie

0,0

Naam

Brandstof
verbruik
(i/i)

Stof

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Naam

Heukelomsche Beek

Locatie(X,Y)

200796, 401022

NOx

5.90 kg/j

11

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(i/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte
inhoud
(MW)

Stof

Emissie

0,0

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

Berekening voor
vergunningaanvraag

n

CALCULATOR

Naam

Zoetepasweiden

Locatie (X,Y)

198548,403626

18,20 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Berekening voor
vergunningaanvraag

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Naam

Heukelom

Locatie (X.Y)

198812,403964

NOx

n 30 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3,5

Naam

Zurepasweiden

Locatie (X.Y)

195741,405/43

NOx

<

Brandstof
verbruik
(l/j)

NOx

stof

NOx

Emissie

18,20

kg/j

Emissie

11,30

kg/j

1 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

<1

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSH CALCULATOR

Ossenkamp

Naam
Locatie (X,Y)

196746,406765

8,70 kg/j

NOx

II

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

m
AFW

Materieel

2,0

Naam
Locatie (X.Y)

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/i)

Locatie (X.Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/i)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

3.5

0,0

NOx

Emissie

8,70

kg/j

Zuidereiland
195564, 408258
51,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Naam

Voertuig

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

3.5

NOx

Emissie

51,60

kg/j

De Maasheggen
194280,409344
19.50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

19.50

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

n

Berekening voor
vergunningaanvraag

CALCULATOR

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

s.

«

Naam

De Witte Steen

Locatie (X.Y)

194511,409649

NOx

35.6o

Brandstof
verbruik
d/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

kg/j

Spreiding
(m)

2,0

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Warmte Stof
inhoud
(MW)

3.5

0,0

NOx

Emissie

35,60

kg/j

Heijen
195158,409764
83,10 kg/j

II

Voertuig

AFW

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik

Uitstoot
hoogte

(W)

(m)

Materieel

Omschrijving

2,0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Materieel

3,5

Naam

Maaskemp

Locatie (X.Y)

194451,412517

NOx

9,30 kg/j

Brandstof
verbruik

m
AFW

Spreiding
(m)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

83,10

kg/j

Emissie

9,30 kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

Berekening voor
vergunningaanvraag

«CALCULATOR

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Naam

Oeffelter Meent

Locatie (X,Y)

193577. 413069

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

^

Naam

Warmte Stof
inhoud
(MW)

3.5

Emissie

0,0

Middelaar

Locatie (X,Y)

191676, 414914

NOx

125,30 kg/j

II

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
o/j)

Brandstof
verbruik

m

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

mobiele werktuigen

0,0

3.5

NOx

Emissie

125,30

kg/j

191572.352820

1,8 o kg/j

nox

AFW

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Molengreend

Locatie (X,Y)

Omschrijving

Spreiding
(m)

2,0

Naam

Voertuig

Uitstoot
hoogte
(m)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

1,80

kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSB CALCULATOR

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Naam

Weerd - MDB

Locatie (X.Y)

T92573.352629

NOx

112,00

Brandstof
verbruik
d/i)

2,0

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

Brandstof
verbruik
(i/i)

kg/j

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

3,5

0,0

Stof

NOx

Emissie

112,00

kg/j

Plassen Roermond - MDB
195556,356889
77,io kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

3.5

Stof

NOx

Emissie

77,io kg/j

Asseltsche Plassen - MDB
197725,359753

136,50 kg/j

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Stroomlijn Maas

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3,5

Warmte
inhoud
(MW)

0,0

Stof

NOx

Emissie

136,50
kg/j

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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AERIUS

H

Berekening voor
vergunningaanvraag

CALCULATOR

Naam

Bouxweerd

Locatie (X.Y)

197848,361549

-

MDB

154,20 kg/j

11

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

3.5

0,0

NOx

Emissie

154,20

kg/j

Naam

y

Locatie (X.Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Materieel

Brandstof
verbruik
d/j)

Locatie (X.Y)
NOx

Omschrijving

AFW

Materieel

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Naam

Voertuig

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

Brandstof
verbruik
(l/j)

Spreiding
(m)

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)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

247,60

kg/j

Berekening voor
vergunningaanvraag

Stroomlijn Maas

Rh8bddWPQ3rh (03 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

AERIUSB CALCULATOR

Weerdbeemden - MDB

199774.365157
12,60 kg/j

Voertuig
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Omschrijving
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Warmte Stof
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(MW)
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3.5

Naam
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3.5

NOx

Emissie

12,60

kg/j

Emissie

288,70

kg/j
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Omschrijving
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Naam

De Berckt - MDB

Locatie (X,Y)

205153.371274

NOx

6,30 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

Spreiding
(m)

3.5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

NOx

Emissie

6,30

kg/j
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Venlo- MDB
208467, 375019
87.30 kg/j

Voertuig

Omschrijving
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Materieel
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hoogte
(m)

Spreiding
(m)

2,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

3,5

0,0

Naam

Lottum - MDB

Locatie (X,Y)

209442,387510

nox

18,io kg/j

NOx

Emissie

87.30

kg/j

I1

Voertuig
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Materieel

Brandstof
verbruik
0/i)

Uitstoot
hoogte
(m)

2,0

X

Naam

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

3.5

NOx

Emissie

18,10

kg/j

Middelaar - MDB

Locatie (X,Y)

191676, 414914

NOx

261,10 kg/j
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Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Swalmdal

>0,05

Overschrij
ding KDW

Ontwikkelings
ruimte
beschikbaar

•

O

(J Geen overschrijding
Wel overschrijding*
O Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
O Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
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*

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 vaneen vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Swalmdal
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

ZGH6120 Stroomdalgraslanden

>0,05

Overschrij
ding KDW

Ontwikkelings
ruimte
beschikbaar

•

O

O Geen overschrijding
Wel overschrijding*
© Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
O Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
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*

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.
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AERIUS

Disclaimer

Rekenbasis

n

CALCULATOR
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vergunningaanvraag

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 20i5_20l6oi25_3lbd639486

Database

versie 2oi3_2oi5i2ii_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-20r5-handboek-o
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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.

NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV
Radboud Universiteit, Toernooiveld 1
Postbus 6508, 6503 GA Nijmegen

adviesbureau voor natuur & landschap
T(024) 352 88 01

info@natuurbalans.nl
www.natuurbalans.nl

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 /

•

Voorbeeld 4 Dreumel SBB: rond burchten behouden; delen loodrecht op de stroombaan

Hans Hollander.
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 prakLische 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

NATUURBAIANS - LIMES DIVERGENS BV
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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
nnnrizakelijk 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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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doelstelling
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. Binnen het programma Stroomlijn wordt dit probleem
aangepakt door het verwijderen van de verruwde vegetatie 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 Stroomlijn wordt uitgevoerd in drie fasen. In fase 1 en 2 zijn 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. Deze fase van het programma moet in 2016/2017 zijn
uitgevoerd. Het betreft terreinen van particulieren, bedrijven en overheden.
Het voorliggende activiteitenplan vormt het activiteitenplan met betrekking tot flora en fauna in het kader van
de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) voor de Stroomlijnopgave perceel 3:
onbedijkte Maas (Susteren tot Mook), cluster 3. 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. De effecten van kap zijn reeds
getoetst in cluster 1 en 2 in een bijbehorend activiteitenplan1.
De maatregelen duurzaam beheer zijn beschreven in een ontwerp per uiterwaarde. Deze zijn voor de
relevante uiterwaarden (zie paragraaf 3.2) als bijlage bijgevoegd (zie bijlage A). Het activiteitenplan beschrijft
de activiteiten die worden ondernomen (de Stroomlijningrepen), de effecten van deze activiteiten op
beschermde soorten en voor zover de activiteiten negatieve effecten op beschermde soorten hebben, de
maatregelen die getroffen moeten worden om deze negatieve effecten te voorkomen ofte mitigeren.
Vervolgens wordt geconcludeerd of een ontheffing aangevraagd moet worden en zo ja, of deze volgens de
aanvrager conform de Wnb te verlenen is.

1.2 Werkwijze
Voor het opstellen van dit activiteitenplan is gebruik gemaakt van het document ‘Model activiteitenplan Floraen faunawet t.b.v. fase 3 Stroomlijn - conceptversie 3.0. Utrecht, Rijkswaterstaat, september 2015’1
2. Tevens
is er ook gebruik gemaakt van de activiteitenplannen van cluster 1 en 2 omtrent het verwijderen van de
vegetatie.
In het definitief ontwerp voor het plangebied Maas is rekening gehouden met de natuur. Uitgangspunt is dat
een overtreding van de verbodsbepalingen wordt voorkomen. In situaties waar een integrale afweging van
de belangen natuur en veiligheid vraagt om een ingreep waarbij een verbodsbepaling in het kader van de
Wnb wordt overtreden, wordt hiervoor ontheffing gevraagd. Ook is het denkbaar dat een verbodsbepaling
wordt overtreden doordat onverwachts soorten worden aangetroffen op nieuwe locaties. In dit document
wordt aangegeven hoe hiermee in het project wordt omgegaan.
Voor het formuleren van de mitigerende en/of compenserende maatregelen, uitvoeringsvoorwaarden en de
als-dan-regels voor het geval onverwachts nog een soort op een nieuwe plek wordt aangetroffen, is gebruik
gemaakt van het achtergronddocument3.

1 Activiteitenplan flora en fauna, Stroomlijn Maas Cluster 1. Arcadis, d.d. 1 december 2015. & Activiteitenplan flora en
fauna, Stroomlijn Maas Cluster 2. Arcadis, d.d. 1 februari 2016.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In deze wet is de
natuurbeschermingswetgeving in één wet ondergebracht en is in de plaats gekomen van de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Het model-activiteitenplan blijft echter van toepassing op het project, met
uitzondering van de relevante wijzigingen als gevolg van de Wnb, zie paragraaf 4.7.
2

3 Rijkswaterstaat,

Achtergronddocument bij de passende beoordeling en het activiteitenplan voor het programma
Stroomlijn, 17-09-2015
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving van het
gebied en de uiterwaarden van cluster 3 gegeven. Daarnaast wordt kort ingegaan op de werkzaamheden die
uitgevoerd worden in het kader van maatregelen duurzaam beheer, de uiterwaarden waar deze plaatsvinden
en de uiterwaarden waar beschermde soorten voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt verantwoord voor welke
soorten de effectbeoordeling heeft plaatsgevonden, welke informatie daarvoor is gebruikt en hoe aanvullend
onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 5 worden de effecten op beschermde soorten besproken, waarbij
wordt aangegeven of een ontheffing aangevraagd moet worden en of door de effecten de gunstige staat van
instandhouding in het geding komt. In hoofdstuk 6 wordt de conclusie beschreven.
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2 WETTELIJK KADER
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet is in de plaats
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet gekomen.
De bepalingen met betrekking tot soortbescherming zijn hieronder kort beschreven. Gebiedsbescherming is
niet relevant voor onderliggend activiteitenplan, dit is apart getoetst in de Voortoets4.
De Wnb regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. In de wet is onder meer
bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten
niet geplukt, uitgestoken of verzameld. Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van
beschermde soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen ofte verstoren (artikelen 3.1,
3.5 en 3.10). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten
en dieren (algemene zorgplicht, artikel 1.11).
De verbodsbepalingen, die handelingen in het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar kunnen
brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wnb. De Wnb kent drie verschillende
beschermingsregimes (zie ook Bijlage E):
• Vogelrichtlijnsoorten
■ Habitatrichtlijnsoorten
• Andere soorten
De provincies en het Rijk hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten' diersoorten
aangewezen waarvoor een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepalingen voor hoeft te
worden aangevraagd. Deze lijst met vrijgestelde soorten is per provincie verschillend. De zorgplicht is in alle
gevallen van toepassing.

4 Voortoets

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Arcadis, d.d. 4 februari 2016. & Voortoets in het kader

van de Wet natuurbescherming. Arcadis, d.d.
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3 PLANGEBIED EN WERKZAAMHEDEN
3.1 Beschrijving gebied
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.
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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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3.2 Uiterwaarden cluster 3
Het plangebied is opgedeeld in 49 uiterwaarden. Cluster 3 omvat zes uiterwaarden, voor nadere informatie
met betrekking tot deze uiterwaarden, wordt verwezen naar de ontwerpen in bijlage A van deze
uiterwaarden. In Tabel 1 is aangegeven of er beschermde soorten aanwezig zijn en welke maatregelen
duurzaam beheer (zie ook paragraaf 3.3) worden uitgevoerd binnen deze uiterwaard.
Tabel 1: Uiterwaarden met aanwezige beschermde soorten per uiterwaard.

Uiterwaard /
Deelgebied
Plassen
Roermond

Beschermde soorten binnen of
nabij uiterwaard
Beverburcht x 4 en
foerageergebied

Asseltsche
Plassen

Beverburcht x 4 en
foerageergebied + dassenburcht
en dassenpijp + sperwerhorst

Bouxweerd

Beverburcht x 2 en
foerageergebied + dassenburcht +
buizerdhorst + sperwerhorst

Rijkelse
Bemden

Beverburcht x 3 en
foerageergebied + holte steenuil

Venlo

Beverburcht en foerageergebied +
vleermuizen

Middelaar

Beverburcht en foerageergebied +
dassenburcht x 3 + buizerdhorst x
2

Maatregelen duurzaam
beheer
- Oevers herprofileren
- Afgraven perceel 0,5 m
- Zaaiklaar maken en
inzaaien
- Dempen watergang
- Oevers herprofileren
- Zaaiklaar maken en
inzaaien
- Oevers herprofileren
- Afgraven perceel 0,5 m
- Zaaiklaar maken en
inzaaien
- Oevers herprofileren
- Afgraven perceel 0,5 m
- Ophogen perceel 0,3 m
- Zaaiklaar maken en
inzaaien
- Afgraven perceel 0,5 m
- Ophogen perceel 0,3 m
- Zaaiklaar maken en
inzaaien
- Afgraven perceel 0,5 m
- Ophogen perceel 0,3 m

In de tabel is te zien dat de volgende soorten voorkomen binnen de uiterwaarden in cluster 3:
•

Broedvogels (met jaarrond beschermde nesten): buizerd, havik, sperwer, steenuil, torenvalk en een
roofvogelhorst waarvan onbekend is welke soort hier gebruik van maakt
• Grondgebonden zoogdieren: bever, das
• Vleermuizen: verschillende soorten
Deze soort(groep)en zijn dan ook meegenomen in onderliggend activiteitenplan.
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3.3 Omschrijving werkzaamheden
3.3.1 Algemeen
Onderstaande tekst van paragraaf 3.3.1 heeft betrekking op het gehele plangebied van Stroomlijn onbedijkte
Maas. Deze informatie is opgenomen om het totaal weer te geven. De relevante soorten van cluster 3 zijn
terug te vinden in paragraaf 3.2.
Doel en belang werkzaamheden
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 moet in 2016/2017 zijn uitgevoerd5.
Na het verwijderen van de vegetatie moet op regelmatige basis beheer plaatsvinden om te voorkomen dat er
opnieuw belemmeringen voor de doorstroming ontstaan. In de uiterwaarden Plassen Roermond, Asseltsche
Plassen, Bouxweerd, Rijkelse Bemden, Venlo en Middelaar is de situatie plaatselijk lastig te beheren. Dit
komt bijvoorbeeld omdat de ondergrond erg drassig is, of omdat de oevers te stijl zijn. Waar mogelijk worden
op deze terreinen aanvullende maatregelen uitgevoerd, de zogenoemde maatregelen duurzaam beheer.
Hiermee worden de fysieke belemmeringen weggenomen, zodat deze terreinen blijvend tegen normkosten
veiligheidsbeheer kunnen worden onderhouden. Concreet bestaan de werkzaamheden uit grondverzet in de
vorm van het herprofileren van oevers en ophogen of verlagen van de bodem.
De werkzaamheden in het plangebied zijn gelegen in de provincie Limburg in de gemeenten Roermond,
Beesel, Leudal, Venlo en Gennep.
Planning
Gepland is dat de werkzaamheden beginnen in september 2017 en gereed zijn voor het eind van 2017. Er
wordt echter getracht de werkzaamheden binnen een uiterwaarde zo veel mogelijk in één aaneengesloten
periode uit te voeren, zodat de verstoring in het gebied wordt beperkt.

3.3.2 Uitvoeringstoelichting
De werkzaamheden 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 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

5 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.

ACTIVITEITENPLAN FLORA EN FAUNA

^ARCADIS

STROOMLIJN MAAS

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.

Een zanddek aanbrengen om teruggroei van onder andere wilgen te voorkomen

Demoen van barrières als watergangen

droge ruigte

grasland

grasland

12

ACTIVITEITENPLAN FLORA EN FAUNA
STROOMLIJN MAAS

f^ARCADIS

13

ACTIVITEITENPLAN FLORA EN FAUNA
STROOMLIJN MAAS

f^ARCADIS

4 VERANTWOORDING EFFECTBEOORDELING
4.1 Algemeen
De werkzaamheden in cluster 3 van Stroomlijn omvat de in paragraaf 3.3 beschreven maatregelen
duurzaam beheer. Deze maatregelen hebben veelal betrekking op werkzaamheden aan water- of
moeraszones en kunnen daarmee effect ook hebben op het leefgebied van beschermde vissen. De
beschermde soort(groep)en die mogelijk effecten ondervinden van deze werkzaamheden zijn: de bever, das,
vleermuizen, en vogels met jaarrond beschermde nesten.
Wanneer de werkzaamheden voor de maatregelen duurzaam beheer worden uitgevoerd, is de vegetatie niet
langer aanwezig. De onderstaande inventarisaties zijn wel uitgevoerd voordat de vegetatie wordt verwijderd
en betreft een inventarisatie van een groter gebied dan de hierboven genoemde uiterwaarden. De
effectbeoordeling wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
De inventarisaties zijn uitgevoerd door deskundig ecologen6. Arcadis is lid van het Netwerk Groene Bureaus.

4.2 Bever
Na de veldinventarisatie is gebleken dat er veel meer beverburchten binnen of in de directe nabijheid van de
elementen aanwezig zijn ten opzichte van de aantallen die bekend waren uit de reeds beschikbare
verspreidingsgegevens. Om de burchten in de omgeving van, en in de elementen inzichtelijk te krijgen, is
door dhr. G. Kurstjens (Kurstjens ecologisch adviesbureau) nader onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid
van beverburchten binnen het plangebied in de periode maart en april 2015. Tevens heeft hij inzichtelijk
gemaakt wat belangrijke foerageergebieden zijn voor de diverse bevers in het gebied. Bij het ontwerp is
rekening gehouden met zowel aanwezigheid van burchten, als van functioneel foerageergebied behorende
bij deze burchten. Conform het beverprotocol (Kurstjens et al., 20147) is het behoud van de hoeveelheid
foerageergebied bepaald. Om de locaties van het foerageergebied te bepalen, is gebruik gemaakt van de
documentatie van de uitgevoerde veldinventarisaties en Cyclomedia8. In de velddocumentatie staat per
element beschreven welk type vegetatie aanwezig is en of er sporen van bevers waargenomen zijn.
Gecombineerd met de luchtfoto’s van Cyclomedia is bepaald welke delen van de uiterwaard geschikt
foerageergebied vormen. Hierbij is alleen natuurlijk zachthoutooibos als geschikt foerageergebied
meegenomen.

4.3 Das
De das komt eveneens verspreid binnen het plangebied voor. Op basis van de veldinventarisatie bleken
meer dassenburchten en -pijpen aanwezig dan vooraf bekend was vanuit de beschikbare
verspreidingsgegevens. Voor elke dassenburcht is de functionaliteit van de burcht of pijp bepaald. Aan de
hand van de functionaliteit van de burcht of pijp is bepaald of de burcht verplaatst kan worden. Een
dassenburcht kan binnen 200 meter verplaatst worden, mits er geschikt habitat beschikbaar is. Geschikt
habitat voor een dassenburcht is een terrein met voldoende beschutting (bomen, struweel en struiken), bij
voorkeur op een helling.
Daarnaast zijn met behulp van de documentatie van de veldinventarisaties, migratieroutes bepaald. In de
velddocumentatie staat per element beschreven welk type vegetatie aanwezig en of er sporen van dassen
waargenomen zijn. Hieruit blijkt of het element in gebruik is als migratieroute.

6

Een deskundig ecoloog zoals vastgesteld door het Ministerie van EZ, zie http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-

ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/ecologischdeskundige.
7

Gijs Kurstjens, Dirk Heijkers, Sander van de Koppel, René Krekels & Peter Kroon, 2014. Richtlijnen inzake bever voor

het project inhaalslag Stroomlijn. Bureau Natuurbalans - Limes Divergens BV (Nijmegen) & Kurstjens Ecologisch
Adviesbureau (Beek- Ubbergen).
8

https://globespotter.cyclomedia.com/, luchtfoto 2014 / 2015.
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4.4 Vleermuizen
Om de aanwezigheid van essentiële vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen vast te stellen, is
gebruik gemaakt van NDFF-gegevens uit 2014 en de vleermuisinventarisatie van RoyalFlaskoningDHV en
Bureau Waardenburg uit 201 39. De essentiële vliegroutes en foerageergebieden die RoyalFlaskoningDHV
en Bureau Waardenburg hebben aangegeven, zijn overgenomen. Met behulp van de waarnemingen uit de
NDFF-gegevens zijn aanvullende essentiële vliegroutes en foerageergebieden bepaald. Daar waar
meerdere waarnemingen van vleermuizen boven dezelfde vegetatiestructuur bekend zijn, is aangenomen
dat de vegetatie als foerageergebied wordt gebruikt. Wanneer meerdere waarnemingen in een rechte lijn de
vegetatiestructuur volgen, is aangenomen dat de vegetatie een essentiële vliegroute betreft. Om de
functionaliteit van de essentiële vliegroutes en foerageergebieden te behouden, wordt deze vegetatie niet
verwijderd.

4.5 Jaarrond beschermde nesten
Op basis van de veldinventarisatie, bleken meer jaarrond beschermde nesten aanwezig dan vooraf bekend
was vanuit de beschikbare verspreidingsgegevens. Omdat er na deze inventarisatie nog onvoldoende
bekend was over welke jaarrond beschermde nesten in gebruik waren en door welke soort, is aanvullend
onderzoek uitgevoerd in de periode juli 2015. Wanneer uit deze aanvullende inventarisatie niet duidelijk is
geworden of het nest in gebruik was, is er voor het opstellen van de ontwerpen van uitgegaan dat dit het
geval is. Aanvullend wordt voorafgaand aan de kap (in het voorjaar/ de zomer van 2016) beoordeeld of het
nest inderdaad in gebruik is en worden voor alle jaarrond beschermde nesten de te behouden bomen
rondom het nest gemarkeerd.
Het vergt maatwerk om te bepalen of een nest behouden dient te blijven of verplaatst kan worden, dit is
daarom per aangetroffen nest beoordeeld. Er is hierbij gekeken of er binnen een straal van 250 meter van
het nest geschikte alternatieve nestlocaties aanwezig zijn. Indien geen geschikte alternatieve nestlocaties
aanwezig zijn, is besloten het nest te behouden, inclusief de vegetatie binnen een straal van 25 tot 50 meter.
De grootte van de zone is voor buizerd en steenuil ongeveer 25 meter. Voor havik en sperwer is door een
deskundige bepaald welk deel van het bos gespaard moet blijven.
Indien geschikte alternatieve nestlocaties in de directe omgeving aanwezig zijn, is met een vogelexpert (Jan
Beekman, werkzaam bij Arcadis) besproken of het verplaatsen van het nest haalbaar is. Dit hangt af van de
vogelsoort die het huidige nest gebruikt, eventuele andere aanwezige territoria en het type vegetatie in de
directe omgeving.

9 RoyalHaskoningDHV & Bureau Waardenburg, 2013. Vleermuisinventarisaties uiterwaarden IJssel, Neder-Rijn, Waal en
Maas; Vleermuisinventarisaties 2013 uiterwaarden rivieren. Versie 2.1, zie bijlage C.
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4.6 Planten en insecten
Het inwerking treden van de Wnb heeft mogelijk gevolgen voor de uitvoering van de Maatregelen Duurzaam
Beheer (hierna MDB) voor het project Stroomlijn. De Wnb beschermt na inwerkingtreding onder andere een
aantal planten en insecten die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren en ook soorten die wel
beschermd waren en in de huidige wet niet meer. Hieronder is onderbouwd of er sprake is van gevolgen
voor de voorgenomen werkzaamheden.
Methode
Om te onderzoeken of mogelijk sprake is van overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb, is
beoordeeld of mogelijk nieuw beschermde soorten voorkomen op locaties waar MDB dienen plaats te vinden
(zie Bijlage G voor de complete lijst met nieuw beschermde soorten). Op basis van verspreidingsgegevens
en habitateisen van deze soorten, zijn een aantal soorten relevant omdat deze mogelijk voorkomen ter
plaatse van de werkzaamheden. Voor deze soorten is beoordeeld of mogelijk sprake is van negatieve
effecten bij het uitvoeren van de MDB.
Nieuw beschermde soorten
Hieronder zijn een aantal nieuw beschermde soorten opgenomen. Deze zijn relevant omdat het
verspreidingsgebied van deze soorten (mogelijk) overlapt met de uiterwaarden waar gewerkt wordt en
daarnaast mogelijk geschikt biotoop aanwezig is ter plaatse van de werkzaamheden. Er is beschreven of er
mogelijk sprake is van een conflict met uitvoering. Voor deze soorten wordt beoordeeld of negatieve effecten
op voorhand kunnen worden uitgesloten of dat vervolgonderzoek noodzakelijk is.
Tabel 2: Tabel met mogelijk voorkomende nieuw beschermde soorten en beoordeling of mogelijk sprake is van een
conflict (oranje) of niet (groen)._____________________ _______________________________________

Soort

Verspreiding van de soort in
Nederland over de laatste vijfjaar

Grote

Mogelijk conflict?
Grote leeuwenklauw komt voor op zonnige, open plaatsen op

'p

leeuwenklauw
■

vochtige tot vrij droge, goed gedraineerde grond.
Gl-"" ■*"' .
*

ju&tsSL

Geschikte groeilocaties voor de soort zijn niet aanwezig ter
plaatse van de uiterwaarden waar gewerkt wordt. Daarnaast
is de soort in de afgelopen vijfjaar niet waargenomen ter

■ „
.

j

-r

j

•

t■
.JJ

-r

\

• $
Jt*

plaatse van of in de directe omgeving van de locaties waar

Fn«rr*<|*

gewerkt wordt (NDFF).
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Soort

Verspreiding van de soort in
Nederland over de laatste vijfjaar

Bruine

bruine eiken page

eikenpage

Satynvn ikn

•

Mogelijk conflict?
De bruine eikenpage komt voor in bosranden, open

f'
_ mr- Sv.t*

2000 -zore

s

£

jHp
v
fü"'ï
j.?

"

•’

bospaden, eikenhakhout, kapvlakten in eikenbossen en jonge
eikenaanplant.
Bruine eikenpage komt voor op zandgronden zowel in het
binnenland als in de duinen. In het binnenland vliegt hij bij
bosranden, in jonge eikenaanplant en open loofbossen. In
geschikte bosranden zijn doorgaans oudere eiken, voldoende
eikenopslag, kreupelhout en braamstruwelen te vinden.

jSm *

Verder komt de soort voor bij open, lichte plekken of

*t

kapvlakten met lage en/of jonge eiken, vaak met ondergroei
•

l* V
. r

~~r.

van bramen. Voor het habitat van de bruine eikenpage zijn
vooral zomereiken (met voldoende verjonging) in combinatie
met braam nodig. Dit habitat is niet aanwezig ter plaatse van

■

de locaties waar gewerkt wordt, er is hier geen vegetatie
ili f> i1irwl*rïVhtirri

%

rtrw

aanwezig. Daarnaast is de soort in de afgelopen vijfjaar niet
waargenomen ter plaatse van of in de directe omgeving van
locaties waar gewerkt wordt (NDFF).

Grote vos

grote vos

De grote vos leeft in vochtige, open bossen, bosranden,

.VympAafs pofychbros

boomgaarden en bij grote vrijstaande bomen. Ook zwervende

2000 - 2016

individuen worden vooral in een bosrijke omgeving gevonden,

é

S

De vlinders zijn vooral te vinden op warme, zonnige, open
maar beschutte plaatsen. Ook moeten er geschikte plaatsen
zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout.
De waardplant is voornamelijk iep, soms worden andere

•

A

boomsoorten als wilg, zoete kers en hoge fruitbomen gebruikt
waardplant. Op basis van deze habitateisen kan niet
geheel worden uitgesloten dat de soort in de uiterwaarden
voorkomt waar deze overlappen met het verspreidingsgebied
van de soort (zie kaart hiernaast).
De grote vos is een soort die bekend staat als een zwervende
vlinder en is als standvlinder mogelijk verdwenen in
Nederland. In Zeeland en in de regio Nijmegen en Zuid-

O I <ilvJ#rtH-h*lfvj

Limburg lijkt in de laatste jaren wel sprake van voortplanting.
Overige waarnemingen betreffen alleen zwervers of een
tijdelijke populatie. De soort is in de afgelopen vijfjaar slechts
één <eer waargenomen in de omgeving van de uiterwaarden,
namelijk in het stedelijk gebied van Roermond (NDFF), Deze
waarneming betreft dan ook een zwervend exemplaar.
Geschikt biotoop voor de soort is in de omgeving van het
projectgebied enkel mogelijk aanwezig in bossen zoals in het
Natura 2000-gebied Maasduinen. Hier worden geen
werkzaamheden uitgevoerd.
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Soort
Sleedoornpage

Verspreiding van de soort in
Nederland over de laatste vijfjaar
sleedoorn page

Mogelijk conflict?
De sleedoompage komt voor in sleedoornstruwelen,

Theda beto/at

houtwallen en bosranden. De laatste jaren lijkt het leefgebied

mmrnrC
**rZ*xia£g$ÊL..
S JÉ
M

2000 - 2016

steeds meer te verschuiven naar tuinen en parken in stedelijk
gebied.
Zoals op de kaart hiernaast te zien overlapt het
verspreidingsgebied van de soort slechts op één plaats

Mi*

mogelijk met de uiterwaarden binnen het projectgebied. Dit
betreft een waarneming ter hoogte van de Beegderheide, aan

t.
..
•

fw

V*

.1.
::::
«MM
••

V-

,

de westzijde van de Maas, en is niet gelegen binnen het
projectgebied. De soort is in de afgelopen vijfjaar niet
waargenomen ter plaatse van, of in de directe omgeving van
de locaties waar gewerkt wordt (NDFF). Daarnaast ontbreekt

•

geschikt leefgebied voor de vlinder ter plaatse van de locaties
waar gewerkt wordt.
??i 0*
ffr*on- MD FF)

Beekrombout

i aj

!De beekrombout komt voor in brede beken en rivieren. In
Nededand is de waterkwaliteit erg belangrijk voor de soort,
meer nog dan de structuur van de oevervegetatie en de
diversiteit van de omgeving. Zoals te zien op de
verspreidingskaart hiernaast, komt de soort langs de Maas
voornamelijk voor ter hoogte van Roermond en omgeving.
Vleer stroomafwaarts ligt verspreidingsgebied ter hoogte van
het Natura 2000-gebied Maasduinen.
De soort is in de afgelopen vijfjaar binnen één uiterwaard
waargenomen ter plaatse van of in de directe omgeving van
de te verwijderen elementen van de resterende
Stroomlijnopgave (NDFF). Het betrof een imago waarmee het
gebruik van het water als voortplantingswater en daarmee
noodzakelijke oeverbeplanting als geschikt biotoop niet is uit
te sluiten. Dit betreft de uiterwaard Rijkelse Bemden. Hier is
geschikt leefgebied voor de soort aanwezig. Daarnaast is de
beekrombout op twee locaties waargenomen waar een beek
uitmondt in de Maas, in de omgeving hiervan worden echter
geen werkzaamheden uitgevoerd. In de uiterwaard
Bouxweerd is aanwezigheid van de beekrombout uitgesloten
op basis van de slechte (voedselrijke) waterkwaliteit.
Daarnaast betreft dit een stilstaande plas die droogvalt in
warme zomers. In de overige uiterwaarden waar wordt
gewerkt is vorig jaar de vegetatie verwijderd waardoor geen
geschikt biotoop meer aanwezig is, er zijn hier ook geen
waarnemingen van de soort bekend (NDFF).
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Beschermde soorten per uiterwaard
Er worden werkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 3.3. Hieronder is beoordeeld of er
mogelijk sprake is van gevolgen op basis van aanwezige nieuw beschermde soorten. Soorten waar in het
ontwerp reeds rekening mee is gehouden, zijn hierin niet meegenomen. Dit zijn de soorten zoals in
paragraaf 4.2 t/m 4.6 zijn beschreven.
Uiterwaard

Mogelijke effecten op nieuw beschermde soorten

Asseltsche
Plassen
Plassen
Roermond
Bouxweerd

-

Rijkelse
Bemden

De beekrombout is waargenomen binnen deze uiterwaard. Het betreft een waarneming van een imago
die naar verwachting afkomstig is uit de plas. De uiterwaard vormt dan ook mogelijk geschikt
leefgebied voor de soort en effecten als gevolg van de werkzaamheden kunnen niet op voorhand
worden uitgesloten. Mogelijk wordt leefgebied aangetast.

Venlo
Middelaar

-

Op basis van bovenstaande, is het enkel in de uiterwaard Rijkelse Bemden noodzakelijk om nader te
beoordelen of mogelijk sprake is van effecten op de soort. In paragraaf 5.5 is daartoe een uitgebreidere
analyse van de uiterwaard en mogelijk geschikt leefgebied voor de beekrombout binnen deze uiterwaard
gemaakt.

4.7 Overige soorten
Behalve strikt beschermde soorten, komen ook meer algemene soorten voor binnen het projectgebied. Dit
zijn de volgende:
• Algemene broedvogels zonder jaarrond beschermd nest, zoals merel, ekster en koolmees
• Algemene grondgebonden zoogdieren, zoals ree, konijn en mol
• Algemene amfibieën, zoals bruine kikker en gewone pad
Voor deze soorten zijn eveneens maatregelen vastgesteld om effecten te voorkomen, zie paragraaf 5.8.

ACTIVITEITENPLAN FLORA EN FAUNA

«ARCADIS

STROOMLIJN MAAS

5 RESULTATEN EFFECTBEOORDELING
5.1 Bever
5.1.1 Aanwezigheid en effecten
Binnen de uiterwaarden in cluster 3 zijn vijftien beverburchten aanwezig. Deze burchten zijn echter niet
allemaal van invloed geweest op het ontwerp, omdat deze burchten niet binnen de locaties waar
werkzaamheden worden uitgevoerd zijn gelegen. Op de kaarten in bijlage B is per uiterwaarde de ligging
van de burchten terug te vinden.
Tabel 3: Aanwezige beverburchten en foerageergebied. In de kolom burchten geeft een F een familieburcht aan en een
S een burcht van een solitair dier.

Uiterwaard / Deelgebied
Plassen Roermond
Asseltsche Plassen
Bouxweerd
Rijkelse Bemden
Venlo
Middelaar

Aantal
burchten
4F
3F
1 S
1 S
1 F
1 F
2S
1 F
1 F

Burchten
De burchten binnen de uiterwaarden van cluster 3 worden niet aangetast omdat bij de kap van de vegetatie
reeds rekening is gehouden met een beschermingszone rondom deze burchten of omdat de burchten niet
aanwezig zijn ter plaatse van de locaties waar gewerkt wordt. Ook het foerageergebied wordt niet aangetast,
hiermee is eveneens al rekening gehouden bij de kap van de vegetatie. Voor het uitvoeren van de MDB
wordt geen vegetatie gekapt. De bever gebruikt zijn burcht echter jaarrond waardoor mogelijk wel verstoring
optreedt tijdens de werkzaamheden. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen te treffen, zie de volgende
paragraaf.

5.1.2 Mitigerende maatregelen
Alle burchten die binnen de opgave liggen, blijven behouden. De volgende maatregelen worden daartoe
uitgevoerd:
•

Er wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van de bever. De meest gevoelige periode is de
voortplantingsperiode, deze loopt van mei tot en met augustus. Binnen deze periode worden geen
maatregelen uitgevoerd binnen een afstand van 100 meter (oeverlengte) en 20 meter (oeverbreedte) tot
de burcht (conform Soortenstandaard bever10).
• In de uiterwaarden Rijkelse Bemden, Bouxweerd en Middelaar ligt een burcht minder dan 100 meter
van de werkzaamheden af.
• In de uiterwaarden Plassen Roermond, Bouxweerd, Rijkelse Bemden en Middelaar is het
foerageergebied binnen 100 meter van de werkzaamheden gelegen. Flierdoor kan er tijdelijke
verstoring van het foerageergebied optreden. Dit vindt echter plaats buiten de kwetsbare periode van
de bever.
Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen duurzaam beheer in 2017 wordt een veldbezoek uitgevoerd
met betrekking tot aanwezigheid van beschermde soorten. In het voorjaar van 2017 wordt door een
deskundig ecoloog onderzocht of er veranderingen zijn opgetreden in de verspreiding van de bever en het
gebruik van het leefgebied.

10 Soortenstandaard

bever, RvO, versie 2.0 december 2014.
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5.2 Das
5.2.1 Aanwezigheid en effecten
Binnen de uiterwaarden in cluster 3 zijn zes dassenburchten aanwezig. Deze variëren in grootte en daarmee
ook in hun functie voor de das. In de keuze voor het ontwerp is daarom elke burcht specifiek beoordeeld.
Daarnaast is er één dassenpijp aangetroffen.
Tabel 4: Aanwezige dassenburchten en migratieroute.

Uiterwaard /
Deelgebied
Asseltsche
Plassen
Bouxweerd
Middelaar

Aantal
burchten
2

_J______
1
3

Soort
1 burcht en 1 pijp
naast elkaar
1 burcht
3 burchten

Burchten

De burchten binnen de uiterwaarden van cluster 3 worden niet aangetast omdat bij de kap van de vegetatie
reeds rekening is gehouden met een beschermingszone rondom deze verblijfplaatsen of omdat deze niet
aanwezig zijn ter plaatse van de locaties waar gewerkt wordt. De das gebruikt zijn burcht echter jaarrond
waardoor mogelijk wel verstoring optreedt tijdens de werkzaamheden. Daarom is het noodzakelijk om
maatregelen te treffen, zie de volgende paragraaf.
Migratieroute & foerageergebied

Migratieroute

Binnen de uiterwaarden van cluster 3 wordt door de das gefoerageerd op de vele akkers en graslanden die
hier aanwezig zijn. Er zijn dan ook verschillende wissels aangetroffen langs de randen van deze akkers en
graslanden. Daarnaast zijn een aantal migratieroutes vastgesteld binnen de elementen welke tot de opgave
van Stroomlijn behoren. In de uiterwaard Middelaar maken de dassen gebruik van de Gebrande Kamp (in
het zuidoosten van de uiterwaard, zie ook Bijlage A) als foerageergebied. De maatregelen op deze locatie
bestaan uit het graven van een geul. Deze geul wordt echter in compartimenten aangelegd, waardoor de
das nog steeds gebruik kan maken van deze route om te foerageren ten zuiden hiervan. Alleen als het water
hoog staat is dit niet mogelijk, maar in dat geval is het foerageergebied ook niet geschikt.
De essentiële migratieroutes van de das binnen de uiterwaarden blijven daarmee gehandhaafd. Een
overtreding van de verbodsbepalingen wordt hiermee voorkomen.
Foerageergebied

Functioneel foerageergebied van de das is slechts in beperkte mate aanwezig binnen de opgave van
Stroomlijn. Foerageergebied van deze soort bestaat namelijk uit gebieden zoals bemeste graslanden met
gras korter dan 5 centimeter, oude en structuurrijke eikenbossen, maïsakkers, hoogstamboomgaarden en
ruigten die in een bepaald deel van het jaar geschikt zijn om voedsel in te zoeken (Soortenstandaard das11).
Binnen de opgave van Stroomlijn zijn echter voornamelijk wilgenbossen en -struweel langs de oevers van
de Maas opgenomen. Er worden geen oude en structuurrijke eikenbossen verwijderd en overig
foerageergebied zoals hier beschreven, wordt niet aangetast. Verbodsbepalingen in het kader van de Wnb
worden hiermee niet overtreden

5.2.2 Mitigerende maatregelen
Alle burchten die binnen de opgave liggen, blijven behouden. De volgende maatregelen worden daartoe
uitgevoerd:
•

Er wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van de das. De meest gevoelige periode is de
voortplantingsperiode, deze loopt van december tot en met juni. Binnen deze periode worden geen11

11 Soortenstandaard

das, RvO, versie 2.0, december 2014.
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maatregelen uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter tot de burcht. Geen van de burchten ligt echter
binnen 50 meter van de werkzaamheden.
Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen duurzaam beheer in 2017, wordt een monitoring uitgevoerd
met betrekking tot aanwezigheid van beschermde soorten. In het voorjaar van 2017 wordt door een
deskundig ecoloog onderzocht of er veranderingen zijn opgetreden in de verspreiding van de das en het
gebruik van het leefgebied.

5.3 Vleermuizen
5.3.1 Aanwezigheid en effectbeoordeling
Er is één uiterwaarde binnen cluster 3 waar vliegroutes en/of foerageergebied van vleermuizen zijn
vastgesteld binnen de vegetatie binnen de Stroomlijnopgave. De werkzaamheden bestaan echter niet uit het
verwijderen van vegetatie waardoor vliegroutes en/of foerageergebieden niet worden aangetast.
Verblijfplaatsen

Op basis van het onderzoek van Waardenburg en RoyalHaskoningDHV1213 zijn geen verblijfplaatsen van
vleermuizen aanwezig binnen de uiterwaarden van cluster 3. Verstoring van verblijfplaatsen is niet aan de
orde. De werkzaamheden vinden overdag plaats waardoor ook verstoring tijdens foerageren beperkt is.
Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen of foerageergebieden van vleermuizen zijn dan ook
uitgesloten.

5.3.2 Mitigerende maatregelen
Niet van toepassing.

5.4 Jaarrond beschermde nesten
5.4.1 Aanwezigheid en effectbeoordeling
De nesten van vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen of het gehele jaar gebruik maken van het
nest, zijn jaarrond beschermd. Hiervoor onderscheidt het bevoegd gezag vijf categorieën waarvan voor de
soorten van de categorieën 1 tot en met 4 de vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van
deze soorten jaarrond beschermd zijn. De rust- en verblijfplaatsen van de soorten uit categorie 5 kunnen ook
jaarrond beschermd zijn, maar alleen wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat
rechtvaardigen, deze zijn hieronder opgenomen als 'overige nestlocaties’.
Binnen de uiterwaarden van cluster 3 zijn zes jaarrond beschermde nesten, zie de kaarten in Bijlage B. De
werkzaamheden bestaan echter niet uit het verwijderen van vegetatie waardoor vaste rust- en
verblijfplaatsen niet worden aangetast. Verstoring kan aan de orde zijn vanwege inzet van materieel en
aanwezigheid van mensen nabij nesten. In de uiterwaard Rijkelse Bemden bevindt zich een nest (holte
steenuil) dat op minder dan 75 meter van de werkzaamheden ligt, zie de volgende paragraaf.
Om negatieve effecten te voorkomen zijn mitigerende maatregelen opgenomen.
Functioneel leefgebied

Bij het uitvoeren van de maatregelen duurzaam beheer wordt geen vegetatie verwijderd. Daarom, en omdat
voldoende alternatieve vegetatie in de omgeving (binnen maar ook buiten de stroombaan) aanwezig is, is er
geen sprake van aantasting van functioneel leefgebied van de betreffende soorten.12 13

12 RoyalHaskoningDHV & Bureau Waardenburg bv, Rapportage vleermuisinventarisaties. Rijkswaterstaat Ruimte voor
de Rivier Stroomlijn, 2013
13 RoyalHaskoningDHV & Bureau Waardenburg bv. Flora en Fauna inventarisatie Stroomlijn - Eindrapportage,
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, 2013
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5.4.2 Mitigerende maatregelen
Alle jaarrond beschermde nesten die binnen de opgave liggen, blijven behouden. De volgende maatregelen
worden daartoe uitgevoerd:
•

Er wordt rekening gehouden met de broedperiode. Deze is per soort verschillend, in Tabel 5 zijn deze
schematisch weergegeven. Voor de betreffende soort binnen de uiterwaard worden binnen deze periode
geen maatregelen uitgevoerd binnen een afstand van 75 meter tot het nest.

Tabel 5: Broedperiode van broedvogels met jaarrond beschermde nesten die binnen de uiterwaarden van cluster 2
voorkomen en waarbij rood = geen werkzaamheden uitvoeren, oranje = werkzaamheden mogelijk mits mitigerende

Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen duurzaam beheer in 2017, wordt een monitoring uitgevoerd
met betrekking tot aanwezigheid van beschermde soorten. In het voorjaar van 2017 wordt door een
deskundig ecoloog onderzocht of er veranderingen zijn opgetreden in de functionaliteit en het gebruik van de
jaarrond beschermde nesten.
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5.5 Beekrombout
5.5.1 Aanwezigheid
Methode
Aan de hand van een literatuurstudie is onderzocht wat de regionale verspreiding van de beekrombout is en
wat de habitatvoorkeuren van deze soort zijn. Hiervoor is data van de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) geraadpleegd. De NDFF bevat meer dan 100 miljoen waarnemingen van Nederlandse flora en
fauna. Tevens is literatuur geraadpleegd over de beekrombout. Vervolgens is beoordeeld of mogelijk sprake
is van negatieve effecten bij het uitvoeren van MDB.
Ecologie
De beekrombout komt voor bij beken die een hoog zuurstofgehalte hebben en niet te rijk zijn aan nitraten en
fosfaten. Vaak zijn grotere delen van de oever rijk begroeid en is het landschap in de omgeving kleinschalig
met bosjes, ruigten, houtwallen, hooilanden, heidevelden en ruigten. In Duitsland is gebleken dat
voortplanting ook in kleinere wateren zonder golfslag plaatsvindt, in grindgroeves en in een breed kanaal
met hoge waterkwaliteit. In Nederland komt de soort alleen voor in rivieren en beken. De waterkwaliteit is
hierbij belangrijker dan de structuur van de oevervegetatie en de diversiteit van de omgeving. In de beek
moeten voldoende bochten en/of ondiepe gedeelten met weinig stroming voorkomen, waar fijn sediment en
organisch materiaal worden afgezet. Ook traag stromende laaglandbeken en de meeste gekanaliseerde
beken zijn geschikt als biotoop omdat hier dit materiaal vrijwel altijd voorhanden is. De larven leven in de
waterbodem tussen (oever)plantenwortels als in kale bodems. Ze leven meestal in oeverzone en mijden
bodems met grofkorrelig zand. De soort sluipt uit tussen eind april en eind mei. Na het uitsluipen van imago’s
foerageren de imago’s (adulte dieren) langs bosranden en houtwallen. De waarnemingen van
voorplantingsactiviteit komen uit de periode midden mei tot begin juni (Dijkstra et al., 200214).
Mogelijk zijn enkele ondiepe oeverzones in de Rijkelse Bemden zoals bij element 449 en element 451 (waar
tevens de beekrombout is waargenomen (NDFF), zie Figuur 2) geschikt als voortplantingshabitat. De
omgeving van de wateren kan door de diverse struwelen en bossen gebruikt worden als foerageergebied.
Verspreiding
In de Rijkelse Bemden is een adult imago beekrombout waargenomen nabij element 449 en 451. Deze is op
7 juli 2013 waargenomen, zie Figuur 2 (NDFF). Een imago is een volwassen libel van het moment van
uitsluipen tot sterven. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen juveniele imago’s (tot enkele dagen na het
uitsluipen) en adulte imago’s. De beekrombout welke is waargenomen in de Rijkelse Bemden betrof een
adult imago. De waarneming werd ruim na de periode van uitsluipen en tevens na de periode van
voortplanting gedaan. Daarnaast betreft dit de enige waarneming van de beekrombout in de Rijkelse
Bemden in de laatste 10 jaar (NDFF).

14 Dijkstra K.D.B., V.J. Kalkman, R. Ketelaar, M.J.T. van der Weide (2002). De Nederlandse libellen (odonata).
Nederlandse Fauna 4. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey Nederland, Leiden.
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Figuur 2. Waarneming beekrombout (groene stip) in de Rijkelse Bemden (NDFF). De rode cirkel betreft de locatie van
elementen 449 en 451

Op ongeveer 8 kilometer ten zuiden van het plangebied ligt het Roerdal. In dit Natura 2000-gebied is een
populatie aanwezig van de beekrombout (Geraeds & Schaik, 200215). Hier zijn meer dan 100 waarnemingen
van de beekrombout bekend, zie Figuur 3 (NDFF). Op andere plekken in de omgeving langs de Maas
worden zelden beekrombouten waargenomen. Het betreft hier waarschijnlijk enkele zwervende exemplaren.
Beekrombouten kunnen tientallen kilometers afleggen vanaf de bestaande populatie (Dijkstra et al., 2002).
Gezien het ontbreken van meerdere waarnemingen in de Rijkelse Bemden wordt verwacht dat de
betreffende beekrombout op 7 juli 2013 een zwervend exemplaar was welke hoogstwaarschijnlijk afkomstig
was uit de populatie van het Roerdal. Het plangebied maakt dan ook geen onderdeel uit van essentieel
leefgebied van de beekrombout.

15 Geraeds, R.P.G., V.A. van Schaik (2002). Het voorkomen van de beekrombout (Gomphus Vulgatissimus) langs de
Roer. Natuurhistorisch Maandblad, Roermond.
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Figuur 3. Waarnemingen (>100) van beekrombout (groene stippen) in het Roerdal nabij Roermond (NDFF) en de ligging
van de Rijkelse Bemden (rood omlijnd)
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5.5.2 Effectbeoordeling
Op onderstaande luchtfoto is bij benadering weergegeven waar vegetatie wordt verwijderd langs de plas in
het kader van Stroomlijn. Hierop is te zien dat er behalve de locatie waar vegetatie wordt verwijderd en waar
een exemplaar van beekrombout is waargenomen, voldoende alternatief leefgebied behouden blijft, hier
worden ook geen werkzaamheden aan de oevers uitgevoerd.

Figuur 4: Luchtfoto met bij benadering de te verwijderen vegetatie binnen de rode contouren weergegeven (Cydomedia).

De waargenomen beekrombout in Rijkelse Bemden betreft daarnaast een zwervend exemplaar dat
vermoedelijk afkomstig is uit het Natura 2000-gebied Roerdal waar een grote populatie aanwezig is.
Daarnaast is de verwachting dat er geen sprake is van voortplanting en/of essentieel leefgebied van de
beekrombout in de Rijkelse Bemden. Door het uitvoeren van MDB in Rijkelse Bemden vindt er geen
verstoring plaats van essentieel leefgebied en/of voortplantingsplaatsen van de beekrombout. De
werkzaamheden kunnen daardoor doorgang vinden zonder mitigerende maatregelen.

5.5.3 Mitigerende maatregelen
Niet van toepassing.

5.6 Rugstreeppad
5.6.1 Aanwezigheid en effectbeoordeling
In de uiterwaarden waar werkzaamheden worden uitgevoerd, komt de rugstreeppad niet voor. Wel worden
op locaties in het kader van de maatregelen duurzaam beheer vergravingen gerealiseerd. Hierdoor kunnen
(tijdelijk) geschikte omstandigheden ontstaan voor rugstreeppad. Gezien de werkzaamheden na
voortplantingsperiode plaatsvinden, zijn de mitigerende maatregelen gericht op het voorkomen van effecten
op winterhabitat van rugstreeppad. De kwetsbare periode betreft voor overwintering 15 september - 15
maart.

5.6.2 Mitigerende maatregelen
Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen duurzaam beheer in 2017 wordt een veldbezoek uitgevoerd
met betrekking tot aanwezigheid van beschermde soorten. In het voorjaar van 2017 wordt door een
deskundig ecoloog onderzocht of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen, dit is het geval indien
geschikt winterhabitat aanwezig is. In dat geval moeten maatregelen worden getroffen, zoals deze:
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Afhankelijk van het type werk wordt in overleg met de ecoloog beoordeeld welke mitigerende
maatregelen effectief zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van tijdelijke amfibieschermen of
aanpassingen in de uitvoering.
Door een ter zake kundig ecoloog wordt bij uitvoering het werk bezocht om te bepalen of
rugstreeppadden aanwezig zijn.
Aangezien werkzaamheden voornamelijk in het najaar plaatsvinden, betreft het met name alert zijn op
overwinteringsbiotoop: vergraafbare grond in de vorm van depots.

5.7 Algemene maatregelen & algemene soorten
5.7.1 Aanwezigheid en effectbeoordeling
Aangezien het project geschaard kan worden onder ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’, geldt voor soorten
van bijlage III van de Ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 een vrijstelling.
Dit zijn de soorten die op de lijst in Bijlage F zijn opgenomen. Voor deze vrijstelde soorten dient wel voldaan
te worden aan de Zorgplicht.
Werkzaamheden leiden mogelijk tot het doden en verwonden van algemene grondgebonden zoogdieren,
grondbroeders en amfibieën die niet op tijd het gebied kunnen ontvluchten bij de start van de
werkzaamheden. Daarom zijn algemene maatregelen van toepassing, zie de volgende paragraaf.
Broedende vogels zijn altijd beschermd.

5.7.2 Mitigerende maatregelen
Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen duurzaam beheer in 2017 wordt een veldbezoek uitgevoerd
met betrekking tot aanwezigheid van beschermde soorten. In het voorjaar van 2017 wordt door een
deskundig ecoloog onderzocht of er veranderingen in het gebruik van het leefgebied van beschermde
soorten heeft plaatsgevonden ter plaatse van de werkzaamheden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of en
zo ja, waar het noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een deskundige
op het gebied van de betreffende soorten.
De volgende standaard uitvoeringsvoorwaarden gelden te allen tijde om effecten op alle beschermde
soorten te beperken en te voorkomen:
•

•

•
•

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 aantoonbaar conform dit protocol uitgevoerd.
Houd rekening met de Zorgplicht. Dit houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht wordt
genomen voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Ook mag men het welzijn
van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden (zie Bijlage E, Zorgplicht).
• Voer werkzaamheden in één richting uit, zodat soorten kunnen vluchten.
• Voorkom onnodig rondrijden.
• Voer werkzaamheden aaneengesloten uit zodat verstoring beperkt blijft tot enkele dagen.
Voer werkzaamheden buiten het broedseizoen uit om effecten op broedvogels te voorkomen. Het
broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart tot 15 juli.
Bij onverwacht aantreffen van een beschermde soort zoals een bever- of dassenburcht of jaarrond
beschermd nest, of bij twijfel, neem contact op met een deskundig ecoloog en de werkopzichter.
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6 CONCLUSIE
Uit de effectbeoordeling is gebleken dat voor de werkzaamheden geen ontheffing in het kader van de
soortbescherming van de Wnb noodzakelijk is indien wordt voldaan aan de mitigerende maatregelen. De
ontwerpen zijn afgestemd op leefgebied en verblijfplaatsen van beschermde soorten.
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BIJLAGEN
Bijlage A - Ontwerpen Maatregelen Duurzaam Beheer
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Bijlage B - Verspreidingsgegevens beschermde soorten
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Bijlage C - Overzichtskaart plangebied
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Bijlage D - Natuurkalender beschermde soorten
Soort

Verblijfplaats en/of activiteit

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Bron

Planten

Rapunzel klokje

Bloei/zaadval

Wilde marjolein

Bloei/zaadval

\

Vissen

Bittervoorn

Voortplanting
Winterrust

Kleine modderkruiper

Voortplanting
Winterrust

■i

rr
t ::

IIM
M^
|

1

Soortenstandaard
Soortenstandaard
Soortenstandaard
Soortenstandaard

Vogels

Buizerd

Voortplanting

Soortenstandaard

Havik

Voortplanting

Soortprotocollen flora- en faunawet

Sperwer

Voortplanting

Soortprotocollen flora- en faunawet

Steenuil

Voortplanting
Gebruik verblijfplaats

Torenvalk

Soortenstandaard

I

Soortenstandaard
Soortprotocollen flora- en faunawet

Voortplanting

Zoogdieren

Bever

Paartijd/voortplanting

Soortenstandaard

Das

Paartijd/voortplanting

Soortenstandaard

Winterrust
Vleermuizen

Foerageergebied

JM11

L_

__

JM

'

>

Soortenstandaard
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Bijlage E - Wettelijk kader Wet natuurbescherming - soortbescherming
Inleiding

De Wet natuurbescherming regelt naast gebiedsbescherming ook de bescherming van in het wild
voorkomende planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld.
Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van beschermde soorten, waaronder nesten
en holen, te beschadigen, te vernielen ofte verstoren (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10). De Wet
natuurbescherming heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. Bovendien dient
iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene
zorgplicht, artikel 1.11).
Zorgplicht

In het kader van de Wet natuurbescherming geldt dat alle dieren en planten een zekere mate van
bescherming genieten, op basis van hun intrinsieke waarde. In artikel 1.11 staat dat iedereen voldoende
zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Deze zorg
houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt de handelingen achterwege laat, of indien dat
redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, te
beperken of ongedaan te maken. Deze algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier- en
plantensoorten, ook voor de soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Wet
natuurbescherming.
De algemene Zorgplicht is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluitend betrekking
hebben op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenste
handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet nadrukkelijk in één van de verbodsbepalingen
zijn genoemd.
Verbodsbepalingen

De verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar kunnen
brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wet natuurbescherming. Deze verboden zorgen
ervoor dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verschillen per
beschermingsgroep. De Wet natuurbescherming kent drie verschillende beschermingsregimes. De
belangrijkste, voor ruimtelijke plannen relevante, wettelijke verbodsbepalingen staan hieronder genoemd.
VOGELRICHTLIJNSOORTEN
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels

Het is verboden vogels te doden ofte vangen (artikel 3.1.1).
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1.2).
Het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben (artikel 3.1.3).
Het is verboden vogels opzettelijk te storen (artikel 3.1.4).
Het verbod om te verstoren is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1.5).
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HABITATRICHTLIJNSOORTEN
In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn.
Het is verboden de dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen
(artikel 3.5.1).
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren (artikel 3.5.2).
Het is verboden eieren opzettelijk te vernielen ofte rapen (artikel 3.5.3).
Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen
(artikel 3.5.4).
Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel 3.5.5).
ANDERE SOORTEN
Dit betreft de in bijlage A van de Wet natuurbescherming genoemde, nationaal beschermde,
soorten.
Het is verboden opzettelijk te doden of te vangenplanten, behorende tot een beschermde inheemse
plantensoort, 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 3.10.1a).
Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen
(artikel 3.10.1b).
Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen ofte vernielen (artikel 3.10.1c).
Deze verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover
deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel
3.10.3).
In veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden voorkomen door (verstorende)
werkzaamheden buiten het broedseizoen of voortplantingsseizoen (de perioden dat het nest in gebruik is
voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen.
Ontheffing
Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht om
vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval
dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen (mitigatie en/of compensatie) genomen kunnen
worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde
voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van het bevoegd gezag ontheffing van de
verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en
bestendig beheer en onderhoud. Voor andere activiteiten gelden andere regels die hier niet genoemd
worden omdat ze niet van belang zijn.
VOGELRICHTLIJNSOORTEN
Ontheffing is mogelijk indien:
Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.3.4a).
Zij nodig is (artikel 3.3.4b):
o

In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid,

o

In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

o

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren

o

Ter bescherming van flora of fauna.

o

Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhang ende teelt,

o

Om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort leiden (artikel 3.3.4c).
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HABITATRICHTLIJNSOORTEN
Ontheffing is mogelijk indien:
Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.8.5a).
Zij nodig is (artikel 3.8.5b):
o

In het belang van de bescherming van de wilde fora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke
habitats.

o

Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of
andere vormen van eigendom.

o

In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten.

o

Voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daarmee benodigde kweek,
met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden
mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde dieren of planten van de aangewezen soort te vangen, te plukken of onder zich te
hebben

De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort (artikel 3.8.5c).

ANDERE SOORTEN
Ontheffing is mogelijk indien:
Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.10.2).
Zij nodig is (artikel 3.10.2):
o

In het belang van de bescherming van de wilde fora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke
habitats.

o

Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of
andere vormen van eigendom.

o

In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten.

o

Voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daarmee benodigde kweek,
met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden
mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde dieren of planten van de aangewezen soort te vangen, te plukken of onder zich te
hebben.

o

Handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

o

Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen,

o

Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het

kazernes, of begraafplaatsen.
omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin
de dieren zich bevinden.
o

Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

o

In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw.

o

In het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer.

o

In het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

o

In het algemeen belang.

De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort (artikel 3.10.2).

Vrijstelling

De provincies hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten’ diersoorten aangewezen
waarvoor een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepalingen voor hoeft te worden
aangevraagd. Deze lijst met vrijgestelde soorten is per provincie anders. De zorgplicht is wel van toepassing.
Gedragscode
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Ook wanneer er gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode (art. 3.31), en de
werkzaamheden in het kader van een van de genoemde wettelijke belangen plaatsvinden, is geen ontheffing
nodig en geldt een vrijstelling. In de gedragscode wordt een wijze van uitvoering van handelingen
beschreven, waarmee naar het oordeel van de Minister van Economische Zaken afdoende is gewaarborgd
dat ten aanzien van de beschermde soorten zorgvuldig wordt gehandeld. Dat houdt in dat de gedragscode
alleen wordt goedgekeurd indien er slechts handelingen worden verricht waarvan geen wezenlijke invloed
uitgaat op de beschermde soorten. Indien handelingen worden verricht die wel invloed hebben, wordt
voorafgaand en tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel
mogelijk te beperken dat de verbodsbepalingen overtreden worden.
Jaarrond beschermde vogelnesten

Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een zogenaamde “vaste
rust- of verblijfsplaats”. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd en vormen de meest streng
beschermde groep. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de “aangepaste lijst
jaarrond beschermde vogelnesten” (Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van
vogelsoorten opgenomen in onderstaande tabel.
Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen
een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van een zogenaamde
omgevingscheck16. Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot
het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten.
Vogels

Categorie

Type verblijfplaatsen

Categorie 1

Vaste rust- en verblijfplaatsen; nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als
nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Categorie 2

Nesten van koloniebroeders; nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van
bebouwing of biotoop

Categorie 3

Honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing; nesten van vogels,
zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die
daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing of biotoop

Categorie 4

Vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen; vogels die jaar in jaar uit gebruik
maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen

Categorie 5

Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst; nesten van vogels die weliswaar
vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de
directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om,
als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Eigen verantwoording

Wanneer plannen
worden ontwikkeld voor
ruimtelijke ingrepen of
voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er
mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Op de volgende pagina is een stroomschema opgenomen met de
stappen die moeten worden doorlopen indien beschermde inheemse soorten aanwezig zijn.

16 Een deskundige dient vast te stellen of er in de omgeving voldoende gelegenheid is voor de soort om zelfstandig
een vervangend nest te vinden.
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Bijlage F - Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig
beheer of onderhoud - Provincie Limburg
Nederlandse Naam

Periode

Bruine kikker

Gehele jaar

Gewone pad

Gehele jaar

Kleine watersalamander

Gehele jaar

Meerkikker

Gehele jaar

Middelste groene kikker

Gehele jaar

Hazelworm

Juli, augustus en september

Levendbarende hagedis

15 augustus tot en met 15 oktober

Aard muis

Gehele jaar

Bosmuis

Gehele jaar

Bunzing

Gehele jaar

Dwergmuis

Gehele jaar

Dwergspitsmuis

Gehele jaar

Eekhoorn

Maart- april en juli tot en met november

Egel

Gehele jaar

Gewone bosspitsmuis

Gehele jaar

Haas

Gehele jaar

Hermelijn

Gehele jaar

Huisspitsmuis

Gehele jaar

Konijn

Gehele jaar

Ondergrondse woelmuis

Gehele jaar

Ree

Gehele jaar

Rosse woelmuis

Gehele jaar

Steenmarter

Van 15 augustus tot en met februari

Tweekleurige bosspitsmuis

Gehele jaar

Veldmuis

Gehele jaar

Vos

Gehele jaar

Wezel

Gehele jaar

Woelrat

Gehele jaar
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Bijlage G - Lijst nieuwe beschermde soorten Wnb
Insecten

Breed wollegras

Steenbraam

Aardbeivlinder

Dreps

Stijve wolfsmelk

Beekrombout

Echte gamander

Stofzaad

Bosbeekjuffer

Geplooide vrouwenmantel

Tengere distel

Bosparelmoervlinder

Getande veldsla

Tengere veldmuur

Bruine eikenpage

Gevlekt zonneroosje

Torosgamander

Donkere waterjuffer

Glad biggenkruid

Veenbloembies

Duinparelmoervlinder

Gladde zegge

Vroege ereprijs

Gentiaanblauwtje

Groot spiegelklokje

Wilde averuit

Gevlekte glanslibel

Grote bosaardbei

Wilde ridderspoor

Gewone bronlibel

Grote leeuwenklauw

Wilde weit

Grote parelmoervlinder

Kalkboterbloem

Wolfskers

Grote vos

Kalketrip

Zandwolfsmelk

Grote weerschijnvlinder

Karthuizer anjer

Zweedse kornoelje

Hoogveenglanslibel

Karwei selie

Vissen

Kempense heidelibel

Kleine ereprijs

Elrits

Kleine heivlinder

Kleine schorseneer

Kwabaal

Kleine ijsvogelvlinder

Kleine wolfsmelk

Zoogdieren

Kommavlinder

Knollathyrus

Molmuis

Sleedoornpage

Knolspirea

Kwabaal

Speerwaterjuffer

Korensla

Spiegeldikkopje

Kranskarwij

Veenbesblauwtje

Kruiptijm

Zilveren maan

Liggende ereprijs

Planten

Moerasgamander

Akkerboterbloem

Naakte lathyrus

Akkerdoornzaad

Naaldenkervel

Akkerogentroost

Roggelelie

Beklierde ogentroost

Rood peperboompje

Berggamander

Rozenkransje

Blauw guichelheil

Ruw parelzaad

Bosboterbloem

Scherpkruid

Bosdravik

Schubzegge

Brave hendrik

Smalle raai

Brede wolfsmelk

Spits havikskruid
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1 INLEIDING
1.1 Achtergrond van het project
In het programma Ruimte voor de Rivier en het project Maaswerken worden rivier
verruimende maatregelen uitgevoerd om de afvoercapaciteit van de grote rivieren te
vergroten. Deze projecten zorgen er voor dat de waterstanden bij hoge rivierafvoeren
het Maatgevend Hoogwater (MHW) niet overschrijden.
De vegetatie in het rivierbed heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Op veel
plaatsen is agrarisch grasland overgegaan in natuurlijk grasland. Op andere plaatsen
hebben zich bomen, struwelen en ooibossen ontwikkeld. Het is ongewenst dat de
waterstanddaling die wordt bereikt met de rivier verruimende projecten deels teniet
wordt gedaan door de waterstand verhogende effecten die vegetatieontwikkeling in
het rivierbed heeft. Met een inhaalslag, als onderdeel van het programma Stroomlijn,
wordt de vegetatie in het rivierbed eenmalig aangepakt, waardoor het water afvoerend
vermogen van de grote rivieren (Rijntakken en Maas) wordt vergroot.
Het aanpakken van de vegetatie langs de Maas maakt onderdeel uit van fase 3 van
het project Stroomlijn.
De weg te halen vegetatie wordt binnen het project aangeduid als elementen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen bos, struweel en riet en ruigte. Deze elementen
hebben een uniek nummer dat bij alle onderzoeken wordt gebruikt. In deze memo zal
daarom ook gebruik worden gemaakt van de elementnummers om de vegetatie en de
locatie ervan te benoemen. De locaties van de uiterwaarden waar maatregelen
duurzaam beheer gepland staan, zijn te zien op Afbeelding 1. Een grotere versie van
deze afbeelding is de A3 kaart die in bijlage 1 is opgenomen.

1.2 De ingrepen
Kappen en frezen

Bij deze archeologie check is gekeken naar de elementen die middels kappen en
frezen verwijderd worden. Het gaat hier om bossen en struweel die worden gekapt en
daarna worden gefreesd. Het verwijderen van de boomstronken gebeurd middels een
boring tot een diepte van 30cm in de stronk. Hierdoor sterft het wortelstelsel van de
boom uiteindelijk afzonder dat deze verwijderd hoeft te worden. Nadat de kern van de
boom is doorboord worden de resten van de boomstronk met behulp van een
machine in stukken gefreesd tot op een maximale diepte van 30cm -Mv. Na het
frezen van de boomstronken wordt het terrein zaaiklaar gemaakt en ingezaaid.
Daar bij het kappen en frezen van de vegetatie de grond minimaal geroerd wordt, is
de kans op het verstoren van archeologische resten bij deze ingrepen nihil. Uit de
check van het bestemmingsplan blijkt dat bij het kappen en frezen van vegetatie geen
archeologisch onderzoek verplicht is en wanneer de verstoringen niet dieper gaan
dan 30cm -Mv. hoeft er conform het gemeentelijk beleid van geen van de betrokken
gemeentes archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Daarnaast staat geen van
de te kappen en frezen elementen binnen een wettelijk beschermd monument of
archeologisch waardevol gebied. Dit is middels de AMK en de gemeentelijke
verwachtingskaarten gecheckt.
Op basis van deze gegevens is verder archeologisch onderzoek bij de uitvoering van
deze werkzaamheden niet nodig. Voorwaarde die hieraan gesteld wordt is dat bij het
frezen van de boomstronken de bodem in geen geval dieper dan 30cm -Mv.
verstoord wordt.

Maatregelen duurzaam beheer

Naast het kappen en frezen van de elementen zijn er ook locaties waar maatregelen
duurzaam beheer uitgevoerd gaan worden. Bij de uitvoering van een aantal van deze
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maatregelen treedt wel bodemverstoring op. Deze maatregelen kunnen dus effect
hebben op de (eventueel) aanwezige archeologische en of cultuurhistorisch
waardevolle resten in de uiterwaarden. Onder de maatregelen duurzaam beheer
vallen de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Egaliseren van het terrein door afgraving en/of ophoging. De maatregelen hier
gaan niet dieper dan 50 cm -Mv.;
Zaaiklaar maken en inzaaien, bij deze werkzaamheden zal niet gediepploegd
worden;
Afgraven van het terrein met ca. 0.5 meter;
Verplaatsen van afrasteringen, het gaat hier om een aantal houten palen die de
bodem niet dieper dan 50 cm -Mv. zal verstoren;
Oevers herprofileren; vergraven talud;
Dempen watergangen;
Ophogen van de bodem door het aanbrengen van een zanddek van 0.3 meter.

Welke maatregelen duurzaam beheer er uitgevoerd gaan te worden, is voor iedere
uiterwaard verschillend en dus per uiterwaard bekeken. De locaties waar de
maatregelen gaan plaatsvinden, zijn getoetst aan het gemeentelijk beleid van de
betreffende gemeente waarin de uiterwaard ligt. Middels GIS zijn de elementen die
geselecteerd zijn voor maatregelen duurzaam beheer op de gemeentelijke
archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart geplaatst. Gekeken is naar de
soort ingreep, de oppervlakte en diepte van de ingreep, de archeologische
verwachtingswaarde en het gemeentelijk beleid. Daarnaast is middel historisch kaart
materiaal gekeken of er cultuurhistorisch waardevolle elementen in de uiterwaarden
liggen. Op basis van deze resultaten is een advies betreffende de noodzaak van
vervolgonderzoek en indien noodzakelijk wat voor vervolgonderzoek uitgebracht.

1.3 De uitgevoerde werkzaamheden
De archeologische verwachting en het bijhorende beleid binnen de voor maatregelen
duurzaam beheer geselecteerde uiterwaarden zijn voor ieder element per gemeente
en per uiterwaard gecheckt. Daarnaast is het betreffende bestemmingsplan bekeken
om te zien bij welke ingrepen archeologisch onderzoek vereist is. Aanvullend hierop is
ook gekeken of de geplande ingrepen binnen een Provinciaal Archeologisch
Aandachtsgebied liggen en welke cultuurhistorisch waardevolle elementen er binnen
de uiterwaard liggen waarmee rekening gehouden moet worden.
Op verzoek van de provincie Limburg (Bevoegd Gezag) is ook de Archeologische
verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden (Isarin et. al., 2015) bij
het onderzoek bekeken. Door bestudering van het paleolandschap, de geomorfologie
en geomorfogenese van het Maasdal is een verwachtingskaart opgesteld voor het
gehele Maasgebied tussen Mook en Eijsden. De kaart is uit verschillende lagen
opgebouwd die hieronder kort worden toegelicht.
De primaire verwachtingswaarde op de kaart bestaat uit vier archeologische
hoofdperioden:
•
•
•
•

JV: Jager-verzamelaars (tot 3.400 v. Chr.)
LBV: Vroege Landbouwsamenlevingen (3.400 - 1.500 v. Chr.)
LBL: Late Landbouwsamenlevingen (1.500 v. Chr. tot 900 n. Chr.)
SSL: Staatssamenlevingen (900 - 1950)

Binnen deze periode wordt onderscheid gemaakt tussen de soorten vindplaatsen die
te verwachten zijn. Dit worden de hoofdthema’s van de kaart genoemd:
•
•
•
•

Bewoning (inclusief verdediging)
Begraving
Economie en infrastructuur
Rituelen
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Een laatste verdiepingsstap binnen de archeologische verwachting is de
landschappelijke ligging van het gebied of de mogelijke vindplaatsen. Dit zijn de
criteria die als aanvullende verwachtingswaarde dienen. Hoe meer criteria hoe hoger
de verwachtingswaarde en hoe hoger de kans op het aantreffen van archeologische
resten in het gebied. De verschillende criteria zijn:
• Afstand tot de actieve Maas
• Afstand tot de monding van een beek of zijrivier van de Maas
• Afstand tot terrastrede
• Droog en vruchtbaar
• Afstand tot water overig
De combinatie van de verschillende informatie niveaus op de verwachtingskaart
maakt dat er een goed inzicht verkregen kan worden in de soort archeologie die kan
worden aangetroffen, op basis hiervan kan een goed en passend advies opgesteld
worden. De legenda van de kaarten is opgenomen in Bijlage 2 van dit rapport.
Indien er uit deze nieuwe kaart een verwachting voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen in de betreffende uiterwaarde naar voren kwam, is
gekeken in hoeverre deze verwachting overeen komt met die op de gemeentelijke
kaarten. De informatie van de verwachtingskaart van het Maasdal is naast het
gemeentelijk beleid meegenomen als afweging voor het advies omtrent eventueel
vervolgonderzoek.
Per gemeente is een adviesmemo over de noodzaak van aanvullend onderzoek
opgesteld welke allen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die binnen dit
project de adviseur is van Rijkswaterstaat, zijn gecontroleerd en daarna zijn
besproken. De contactpersoon voor dit project bij de RCE is mevr. Ellen Vreenegoor.
Hierna zijn de memo’s naar de betreffende gemeenten gestuurd ter kennisneming. Na
reactie van de gemeenten hier op, zijn de memo’s tot voorliggend rapport gebundeld.
Voorliggend rapport geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden omtrent
maatregelen duurzaam beheer. Per gemeente worden de ingrepen, het gemeentelijk
beleid en de eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden toegelicht. Het advies
voor vervolgonderzoek wordt in het laatste hoofdstuk voor iedere gemeente per
uiterwaard en/of te verwijderen element gegeven.
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Afbeelding 1. Overzicht van de uiterwaarden waar maatregelen duurzaam beheer uitgevoerd
gaan worden.
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1.4 Administratieve gegevens
Objectgegevens onderzoek

Quick scan Stroomlijnen Maatregelen
Duurzaam beheer

ARCADIS Projectnummer

C01041.000136.0120

Projectnaam

Stroomlijnen Maas, Maatregelen Duurzaam
beheer

Gemeente

Beesel, Gennep, Horst a/d Maas, Leudal,
Maasgouw, Peel en Maas, Roermond en
Venlo

Provincie

Limburg

Onderzoeksmelding Archis3

Nvt

Arch eo regio

Limburgs rivierengebied

Uitvoerder

ARCADIS Nederland BV

Contactpersoon

Ineke de Jongh
ARCADIS Nederland B V.
lneke.dejongh@arcadis.com

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bevoegd Gezag

Provincie Limburg

Uitvoeringsperiode onderzoek

December 2015 - maart 2016

Beheerder en plaats documentatie

ARCADIS Nederland BV, locatie Den Bosch

Tabel 1. Administratieve gegevens.
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2 GEMEENTE BEESEL
2.1 Uiterwaard Rijkelse Bemden
Binnen de gemeente Beesel staan maatregelen duurzaam beheer gepland in de
uiterwaard De Rijkelse Bemden. Binnen deze uiterwaard zijn 8 verschillende
elementen geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van
verschillende maatregelen meer ruimte voor het rivierwater wordt gerealiseerd.
Onderstaande tabel (Tabel 2) geeft de te verwijderen elementen, de ingrepen en de
totale oppervlakte van de geplande ingrepen weer.

Gekoppeld aan
elementen

Uiterwaard

Type
vegetatie

Maatregelen
duurzaam
beheer

Oppervlakte
(ha)
•

Rijkelse
Bemden

440

n.v.t.

Bos

Rijkelse
Bemden

459

459+2082+2083+
2084+461

Struweel

0,1204

Rijkelse
Bemden

2082

459+2082+2083+
2084+461

Ruigte

0,1404

Rijkelse
Bemden

2083

459+2082+2083+
2084+461

Ruigte

0,08

Rijkelse
Bemden

2084

459+2082+2083+
2084+461

Ruigte

0,1

Rijkelse
Bemden

461

459+2082+2083+
2084+461

Struweel

Rijkelse
Bemden

449

448

Bos

0.07

Rijkelse
Bemden

451

450 + 453

Struweel

0.097

•

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar en
inzaaien

•

Afgraven
perceel met
0,5 meter

•

Afgraven
perceel met
0,5 meter

•

Afgraven
perceel met
0,5 meter

•

Afgraven
perceel met
0,5 meter

•

Afgraven
perceel met
0,5 meter

•

Herprofileren

•

Herprofileren

0,1765

Tabel 2. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in uiterwaarden de Rijkelse
Bemden.
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2.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Beesel beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld
aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per archeologische
waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 3) weergegeven:

Verwachtingswaarde

Gemeentelijk beleid

Beschermd archeologisch
Beschermd via de monumenten wet 1988. Bij ingrepen contact
monument/
opnemen met de RCE
Rijksmonument
Hoog

Bij plangebieden groter dan 500m2 en/of dichter in een straal van
50 meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde
gelegen geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Middelhoog

Bij plangebieden groter dan 1000m2 en/of dichter in een straal
van 50 meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde
gelegen geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Laag

Bij plangebieden kleiner dan 5000m2 geen onderzoek tenzij
dichter in een straal van 50 meter bij een AMK-terrein van hoge
archeologische waarde gelegen.

Zeer laag

Geen restricties

Tabel 3. Archeologiebeleid, gemeente Beesel

Afbeelding 2. Elementen 440 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de
gemeente Beesel.
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Afbeelding 3. Elementen 449, 451, 459, 2082, 2083, 2084 en 461 op de archeologische
beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Beesel.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Beesel. De
elementen 440 (bos), 449 (bos) en 451 (struweel) liggen allen in een zone die met
een zeer lage verwachtingswaarde is aangeduid. Het gemeentelijk beleid voor deze
gebieden betreft geen verder archeologisch vervolgonderzoek.
De elementen 459, 2082, 2083, 2084 en 461 (ruigte en struweel) liggen allen in een
zone met een lage archeologische verwachtingswaarde. Het gemeentelijk beleid in
deze gebieden betreft onderzoek bij ingrepen groter dan 5000m2of kleinere ingrepen
die dichter dan 50 meter bij een AMK-terrein ligt. In dit geval zijn de oppervlaktes van
de ingrepen in voor de elementen bij elkaar groter dan 5000rrr waardoor
archeologisch onderzoek vereist is.

2.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er binnen de uiterwaard Rijkelse Bemden een verwachting is op
archeologische resten van Late Landbouwsamenlevingen (LBL). De verwachte resten
kunnen dateren uit de periode tussen de Midden Bronstijd en de Vroege
Middeleeuwen (1500 v. Chr. - 900 n. Chr.). Het gaat hier om mogelijke vindplaatsen
gerelateerd aan bewoning, begravingen, economische en rituele activiteiten (WBER).
Aan deze basisverwachting is een aanvullende verwachting gekoppeld uitgedrukt in
criteria.
Het eerste waarde verhogende criterium in deze uiterwaard is de afstand tot de
actieve Maas wat mogelijkheden voor bijvoorbeeld handel en transport, vissen en tol
heffing en grondstofwinning met zich meebracht. Het tweede criterium is de
aanwezigheid van droog en vruchtbaar land. Dit maakte het gebied geschikt voor
landbouwactiviteiten. De combinatie van deze twee aanvullende zaken maakt dat het
gebied zich in vanaf de Midden Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen goed
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leenden als bewoningslocatie en landbouwgebied. Na vergelijking met de
gemeentelijke verwachtingskaart blijkt dat deze niet overeenkomen. Bij de uitvoering
van de werkzaamheden dient daarom toch rekening met deze nieuwe
verwachtingswaarde gehouden te worden en moet men alert zijn op mogelijke sporen
van menselijke activiteiten in de uiterwaard.

Afbeelding 4. De elementen 449, 451, 2082, 459, 2083, 461 en 2084 op de archeologisch
verwachtingskaart van het Maasdal voor LBL.

2.4 Aanvullende archeologische informatie
De te verwijderen elementen liggen niet binnen een Provinciaal Archeologisch
Aandachtsgebied.
In de Rijkelse Bemden bij de elementen 459, 461,2082, 2083 en 2084 is op de
historische kaarten een kade te zien. Op deze locatie ligt momenteel echter een
waterplas, de kade is hier verdwenen.
Bij de elementen 440, 449 en 451 zijn ook geen cultuurhistorisch waardevolle
elementen zichtbaar.
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3.1 Uiterwaard Middelaar
Binnen de gemeente Gennep zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in de
uiterwaard Middelaar. Binnen deze uiterwaard zijn twee elementen geselecteerd die
verwijderd worden en waarna door middel van verschillende maatregelen meer ruimte
voor het rivierwater gerealiseerd zal worden. Onderstaande tabel (Tabel 4) geeft de te
verwijderen elementen, de ingrepen en de totale oppervlakte van de geplande
ingrepen weer.

Gekoppeld
aan element

Uiterwaard

Type
vegetatie

Maatregelen
duurzaam beheer

Oppervlakte
(ha)
•

Middelaar

1824

n.v.t.

Bos

4.22

Middelaar

2090

n.v.t.

Bos

0.9332

•

Afgraven van het
perceel met 0,5m
(klein deel
rechterkant)
Aanbrengen
zanddek 0,3m
(linkerkant van
element)

Afgraven van het
perceel met 0.5m

Tabel 4. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaard Middelaar.

3.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Gennep beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op de gemeentelijke kaart zijn
gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per
archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 5)
weergegeven:
Verwachtlngswaarde

Gemeentelijk beleid

Waarde archeologie 1

Rijksmonument: geen ingrepen, altijd overleg met de RCE

Waarde archeologie 2

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 30m2 en dieper dan
30cm -Mv.

Waarde archeologie 3

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 100m2 en dieper
dan 30cm -Mv.

Waarde archeologie 4

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 2500m2 en dieper
dan 50cm -Mv.

Laag

Archeologisch begeleiding

Laag/geen verwachting

Geen onderzoek

Tabel 5. Archeologiebeleid, gemeente Gennep

QUICKSCAN ARCHEOLOGIE MAATREGELEN DUURZAAM
BEHEER PROJECT STROOMLIJNEN MAAS

f^ARCADIS

Vegetatie
I

I Bos

Archeologische verwachting
Lage verwachting - begeleiding
■ Geen verwachting - geen onderzoek

Afbeelding 5. Element 1824 op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente
Gennep.

1824

U'

1824

1s24

■

1824

1

2090

1824

324

1824

] Vegetatie
11

I Dos

Ilzu Riet en Ruigte
| Archeologische verwachting
Waarde ■ archeologie 4 (onderzoeksgebied) 2500 m2
Lage verwachting - begeleiding
| Geen verwachting - geen onderzoek

Afbeelding 6. Elementen 1824 en 2090 op de archeologische verwachtingskaart van de
gemeente Gennep.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Gennep. Te
zien is dat de elementen 1824 (bos) en 2090 ((bos) zijn gelegen in een gebied zonder
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archeologische verwachtingswaarde. Voor deze gebieden is in het gemeentelijk
beleid opgenomen dat er geen archeologisch onderzoek vereist is.

3.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er binnen de uiterwaard Middelaar een verwachting is op archeologische
resten van Jager-Verzamelaars (JV). De aanvullende verwachtingswaarde betreft de
gunstige afstand tot de Maas. In deze periode zorgde de Maas voor voedsel, water en
grondstoffen waardoor dit gebied aantrekkelijk was voor jager-verzamelaarsgroepen.
Mogelijk kunnen hier resten van bewoningskampementen of jachtkampjes
aangetroffen worden. Ook is het mogelijk om restanten van visgerei en andere water
gerelateerde objecten te vinden. Aan de oever van de uiterwaarde geldt nog een
specifieke verwachting op het aantreffen van economische en rituele activiteiten.

Afbeelding 7. De elementen 1824 en 2090 op de archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal voor JV.

Ten noorden van de uiterwaarde in het noordelijke gedeelte van element 2092 ligt een
verwachtingsgebied voor de perioden Vroege Landbouwsamenlevingen (LBV), Late
Landbouwsamenlevingen (LBL) en Staatsamenlevingen (SSL). Daar deze buiten de
uiterwaard en de te verwijderen vegetatie liggen, worden deze verwachtingen hier
buiten beschouwing gelaten.
De verwachting op de nieuwe kaart komt niet overeen met die op de gemeentelijke
beleidsadvies en verwachtingskaart. Op deze kaart staat aangegeven dat het gebied
ontgraven is waardoor er geen verwachting op archeologische resten meer is.
Ondanks deze aanduiding op de gemeentelijke kaart dient bij de uitvoering van de
werkzaamheden wel rekening met mogelijke vondsten of vindplaatsen gehouden te
worden. Door de eerdere ontgravingen kunnen de archeologische resten in het
Pleistocene dekzand dichter onder het maaiveld zijn komen te liggen en daardoor
mogelijk geraakt en verstoord worden bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden
bij elementen 1824 en 2090.
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3.4 Aanvullende archeologische informatie
De te verwijderen elementen liggen niet in een Provinciaal Archeologisch
Aandachtsgebied.
Bij geen van de te verwijderen elementen liggen cultuurhistorisch waardevolle
elementen zoals sluizen en duikers waarmee rekening gehouden dient te worden.
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4 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS
4.1 Uiterwaard Lottum
Binnen de gemeente Horst aan de Maas zijn maatregelen duurzaam beheer
voorgesteld in de uiterwaard Lottum. Binnen deze uiterwaard zijn twee elementen
geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van verschillende
maatregelen meer ruimte voor het rivierwater gerealiseerd zal worden. Onderstaande
Tabel 6 geeft de te verwijderen elementen, de ingrepen en de totale oppervlakte van
de geplande ingrepen weer.

Uiterwaard

Element! Gekoppeld
aan element

Lottum

723

Lottum

730

n.v.t.

n.v.t.

Type
vegetatie

Oppervlakte
(ha)

Struweel

0,0857

Struweel

0,3001

Maatregelen
duurzaam beheer
Egaliseren
Verplaatsen
afrastering
Zaaiklaar en
inzaaien
•
•

Egaliseren
Verplaatsen
afrastering

Tabel 6. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in uiterwaard Lottum.

4.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Horst aan de Maas beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld
aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per archeologische
waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 7) weergegeven:

Verwachtingswaarde

I Gemeentelijk beleid

Categorie 1 Rijksmonument

Beschermd, altijd contact opnemen met de RCE

Categorie 2
Archeologische waarden

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 100m2 en dieper
dan 30cm -Mv.

Categorie 3
Hoge archeologische
verwachting

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 500m2 en dieper
dan 50cm -Mv.

Categorie 4
Gematigde archeologische
verwachting

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 2500m2 en
dieper dan 50cm -Mv.

Categorie 5 Lage
archeologisch verwachting

Geen onderzoeksverplichting

Categorie 6 Specifieke
archeologische verwachting
beekdalen en Maasgeulen

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 2500m2 en
dieper dan 50cm -Mv.
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Categorie 7 Bebouwde kom

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 500m2 en dieper
dan 50cm -Mv.

Categorie 8 Gebied zonder
bodemarchief

Geen onderzoeksverplichting

Tabel 7. Archeologiebeleid, gemeente Horst aan de Maas.

Vegetatie
H Bos
Hl Struweel
Archeologisch beleid
, Categone 3 (Hoge archeologische
'" ‘l verwachting)
Categorie 4 (Gematigde archeologische
verwachting)
Categone 5 (Lage archeologische
verwachting)
Categone 6 (Specifieke archeologische
■i verwachting (beek)dalen en oude
Maasgeulen)

■H Categone 9 (Water)

Afbeelding 8. Elementen 723 en 730 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart
van de gemeente Horst aan de Maas.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Horst aan
de Maas. Te zien is dat de elementen 723 en 730 (beide struweel) in een zone met
een middelhoge archeologische verwachtingswaarde liggen. Conform het
gemeentelijk beleid dient bij ingrepen groter dan 2500m2 en dieper dan 50 cm -Mv.
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Element 723 is 857m2 valt onder de
onderzoeksgrens. Element 730 is 3001 m2 valt boven de vastgestelde
onderzoeksgrens.

4.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er voor element 730 in de uiterwaard Lottum een verwachting is op
archeologische resten uit alle perioden. Voorde periode van de Jager-Verzamelaars
(JV) betreffen de aanvullende verwachtingswaarde de gunstige afstand tot de Maas
en de afstand tot andere waterbronnen zoals niet actieve Maasgeulen. In deze
periode zorgde de Maas voor voedsel, water en grondstoffen waardoor dit gebied
aantrekkelijk was voor jager-verzamelaarsgroepen. Uit deze periode kunnen resten
van kampementen, begravingen en economische en rituele activiteiten (WBER)
aangetroffen worden.
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Uit de periode van de Vroege en Late Landouwsamenlevingen (Neolithicum tot de
vroeg Middeleeuwen) kunnen ter plaats van element 730 vindplaatsen gerelateerd
aan economische en rituele activiteiten aangetroffen worden. Te denk hier valt aan
rituele deposities, resten van altaren of tempels en sporen van grondstof- of
voedselwinning. Uit de periode vanaf 900 tot 1950, de periode van de
staatsamenlevingen (SSL), kunnen ook alle mogelijke vindplaatsen aangetroffen
worden (WBER). Dit geldt ook voor de locatie van element 723. De aanvullende
criteria uit deze periode is de gunstige afstand tot de Maas waardoor er bijvoorbeeld
goede handel en transport mogelijkheden waren. De droge en vruchtbare gronden
maken dit gebied een geschikte locatie.

Afbeelding 9. De elementen 723 en 730 op de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal voor JV.

Afbeelding 10. De elementen 723 en 730 op de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal voor LBV.
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Afbeelding 11. De elementen 723 en 730 op de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal voor LBL.

Afbeelding 12. De elementen 723 en 730 op de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal voor SSL.

Het beeld dat op de nieuwe verwachtingskaart wordt gegeven wijkt af van de
gemeentelijke beleidsadvies en verwachtingskaart. De locaties van de te verwijderen
elementen hebben in de periode van de Vroege en Late Landbouwsamenlevingen
geen hoge archeologisch verwachtingswaarde. Daarnaast is op de nieuwe kaart ten
oosten van de te verwijderen vegetatie geen archeologische verwachting afgegeven.
Op de gemeentelijke kaart geldt hier een middelhoge verwachting voor
archeologische resten. Deze middelhoge verwachtingswaarde van de gemeentelijke
kaart kan mogelijk iets genuanceerder worden.
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4.4 Aanvullende archeologische informatie
De elementen in de uiterwaard Lottum (elementen 730 en 723) liggen in een
Provinciaal Archeologisch Aandachtgebied.
Uit een check van het historisch kaartmateriaal blijkt dat bij de elementen 723 en 730
geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn.
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S GEMEENTE LEUDAL
5.1 Uiterwaarden Bouxweerd en Neer
Binnen de gemeente Leudal zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in de
uiterwaarden Bouxweerd en Neer. Binnen deze twee uiterwaarden zijn zes elementen
geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van verschillende
maatregelen meer ruimte voor het rivierwater gerealiseerd zal worden. Onderstaande
tabel (Tabel 8) geeft de te verwijderen elementen, de ingrepen en de totale
oppervlakte van de geplande ingrepen weer.

Uiterwaard

Element

Gekoppeld
aan element

Type
vegetatie

Oppervlakt
e (ha)

Maatregelen
duurzaam beheer
•

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar en
inzaaien

Bouxweerd

414

n.v.t.

Struweel

0,178

•

Bouxweerd

425

n.v.t.

Struweel

0,6

•
•

Egaliseren
Zaaiklaar en
inzaaien

Bouxweerd

390

383

Bos

0,12

•

Afgraven perceel
met 0,5 meter

Bouxweerd

383
(deels)

383

Struweel

1,48

*

Afgraven perceel
met 0,5 meter

•
Bouxweerd

359
(deels)

n.v.t.

Struweel

0,3

•

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar en
inzaaien

Neer

427

n.v.t.

Struweel

1,4078

•

Egaliseren

Tabel 8. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaarden Bouxweerd
en Neer.

5.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Leudal beschikt over een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. De
archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie
beleid. De beleidsregels per archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (

Tabel 9) weergegeven:

Verwachtingswaarde

Gemeentelijk beleid

Waarde 1

Rijksmonumenten, contact opnemen met de RCE

Waarde 2

Bij plangebieden groter dan 30m2 en/of dichter in een straal van 50
meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.
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Waarde 3

Bij plangebieden groter dan 100m2 en/of dichter in een straal van 50
meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 4

Bij plangebieden groter dan 250m2 en/of dichter in een straal van 50
meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 5

Bij plangebieden groter dan 1000m2 cn/of dichter in een straal van 50
meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 6

Bij plangebieden groter dan 2500m2 en/of dichter in een straal van 50
meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 7

Bij plangebieden groter dan 10.000m2 en/of dichter in een straal van
50 meter bij een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen
geen bodemingrepen dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 8

Geen restricties

Tabel 9. Archeologiebeleid, gemeente Leudal.

Vegetatie
i

I Bos

I
1

1 Struweel
1 Laan

Archeologische verwachting
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
■ Water

Afbeelding 13. Elementen 383, 390 en 359 op de archeologische beleidsadvies- en
verwachtingskaart van de gemeente Leudal.
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Vegetatie
I
I

I Bos
I Struweel

Archeologische verwachting
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
■■ Water

Afbeelding 14. Elementen 414, 425 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart
van de gemeente Leudal.

Vegetatie
I

I Bos

o Struweel

Archeologische verwachting
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
flH Water

Afbeelding 15. Element 427 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de
gemeente Leudal.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Leudal. Te
zien is dat de elementen 414, 425 (beide struweel) en 390 (bos) in een zone met een
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lage archeologische verwachting voor natte en droge landschappen liggen. Conform
het gemeentelijk beleid zijn voor deze gebieden geen restricties voor archeologisch
onderzoek.
Element 383 (struweel) ligt ook in een zone met een lage archeologische
verwachtingswaarde voor natte en droge landschappen. Het gebied is echter
aangeduid als Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied. Om deze reden is er in
het beleid op genomen dat er bij ingrepen groter dan 10.000m2 en dieper dan 40 cm
archeologisch onderzoek verplicht is. Het element heeft een oppervlakte van
14.800m2 waardoor aanvullend onderzoek verplicht is.
Element 359 (struweel) ligt in een zone met een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde voor natte landschappen. Het gemeentelijk beleid voor deze
zone is archeologisch onderzoek vereist bij ingrepen groter dan 2500m2 en dieper
dan 40cm. De oppervlakte van element 359 is 3000rrren is dus groter dan de
gestelde onderzoekgrens.
Element 427 (struweel) is gelegen in de uiterwaard Neer. Het element is in een
gebied met zowel een hoge archeologische verwachtingswaarde voor droge
landschappen gelegen als in een gebied met een lage archeologische
verwachtingswaarde voor natte en droge landschappen. Voor de zone met een lage
archeologische verwachtingswaarde geldt dat dit buiten het Provinciaal Archeologisch
Aandachtsgebied ligt waardoor er conform gemeentelijk beleid geen verder
onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Voor de zones met een hoge archeologische
verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 500m2 en
dieper dan 40cm. Van element 427 ligt 3816m2 in een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde. Dit is meer dan de gestelde onderzoeksgrens.

5.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er binnen de uiterwaard Bouxweerd bij de elementen 390, 383 en 359 geen
specifieke archeologische verwachting is weergegeven. Dit klopt met de verwachting
die op de gemeentelijke beleidsadvieskaart wordt weergegeven.
Voor de elementen 414 en 425 is een andere verwachting afgegeven dan dat cr op
de gemeentelijke kaart staat. Voor dit gebied geldt op de Archeologische
Verwachtingskaart van het Maasdal een verwachting op archeologische resten uit de
perioden Jager-verzamelaars (JV), en Vroege en Late Landbouwsamenlevingen (zie
Afbeelding 16 tot en met Afbeelding 18). Voor alle drie de perioden geldt een
verwachting op zowel land- als water gerelateerde economische en rituele activiteiten,
sporen van bewoning en/of begravingen (WBERw). Voor jager-verzamelaars en de
Vroege landbouwsamenlevingen (Neolithicum tot de Midden Bronstijd) geldt dat er
een zeer hoge aanvullende verwachting is op basis van de ligging ten opzichte van de
Maas en de droge en vruchtbare gronden. Er is een hoge verwachting voor resten uit
de Late Landbouwsamenlevingen (Midden Bronstijd tot en met de Vroege
Middeleeuwen)vanwege de gunstige ligging langs de Maas en de droge en
vruchtbare gronden in het gebied. Er moet dus rekening gehouden worden met de
mogelijkheid op het aantreffen van archeologische resten tijdens de uitvoering van de
matregelen duurzaam beheer.
In de uiterwaarde Neer bij element 427 gelden geen archeologische verwachtingen.
Dit wijkt af van de gemeentelijke beleidsadvies- en verwachtingskaart waarop
verschillende zones met een hoge archeologische verwachting te zien zijn.
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Afbeelding 16. De elementen 414 en 425 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor JV.

Afbeelding 17. De elementen 414 en 425 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor LBV.
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Afbeelding 18. De elementen 414 en 425 op de Archeologische verwachtingskaart voor het
Maasdal voor LBL

5.4 Aanvullende archeologische informatie
Binnen de twee uiterwaarden Bouxweerd en Neer bevinden zich op de locaties waar
ingrepen gaan plaats vinden geen cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals
sluizen of duikers meer.
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6 GEMEENTE PEEL EN MAAS
6.1 Uiterwaard Weerdbeemden en De Berckt
Binnen de gemeente Peel en Maas zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in
de uiterwaard de Weerdbeemden en De Berckt. Binnen deze uiterwaarden zijn twee
elementen geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van
verschillende maatregelen meer ruimte voor het rivierwater wordt gerealiseerd.
Onderstaande tabel (Tabel 10) geeft de te verwijderen elementen, de ingrepen en de
totale oppervlakte van de geplande ingrepen weer:

Uiterwaard

Element

Weerd beemd
493
en

De Berckt

2072

Gekoppeld
aan
element

Type
vegetatie

n.v.t.

Struweel

0,5416

•
•

Egaliseren
Zaaiklaar maken
en inzaaien

n.v.t.

Struweel

0.07 ha

•

Egaliseren

Oppervlakte
(ha)

Maatregelen
duurzaam beheer

Tabel 10. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in uiterwaard de
Weerdbeemden en De Berckt.

6.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Peel en Maas beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld
aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per archeologische
waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 11) weergegeven:

Verwachtingswaarde

Gemeentelijk beleid

Rijksmonument

Geen ingrepen, altijd contact op nemen ;• ' de RCE

AMK-terreinen van zeer
hoge archeologisch
verwachtingswaarde /
historische kernen

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 100m2 en dieper dan
40cm -Mv.

Overige AMK-terreinen

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 250m2 en dieper dan
40cm -Mv.

Hoge archeologische
verwachtingswaarde

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 250m2 en dieper dan
40cm -Mv.

Middelhoge
archeologische
verwachtingswaarde

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 2500m2 en dieper
dan 40cm -Mv.

Lage archeologische
verwachtingswaarde

Geen onderzoek

Geen archeologische
verwachtingswaarde

Geen onderzoek

Tabei 11. Archeologiebeleid, gemeente Peel en maas
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Vegetatie
I
I

I Bos
I Struweel

Archeologische verwachting
Vtfearde - archeologie 1
Waarde - archeologie 4
Gebied met lage of onbekende verwachting
Gebied zonder verwachting (ontgrond)
Vtoter

Afbeelding 19. Element 493 op de archeologische beleidsadvies en verwachtingskaart van de
gemeente Peel en Maas.

Afbeelding 20. Element 2072 op de archeologische beleidsadvieskaart en verwachtingskaart
van de gemeente Peel en Maas.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Peel en
Maas. Te zien is dat element 493 (struweel) in een zone ligt die als ontgrond is
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aangeduid (zie Afbeelding 19). Het gemeentelijk beleid voor dit gebied betreft geen
verder archeologisch vervolgonderzoek.
Het te verwijderen element 2072 in de uiterwaard De Berckt ligt deels in een zone met
een lage archeologische verwachtingswaarde en deels in een zone met een hoge
archeologische verwachtingswaarde (zie Afbeelding 20). Voor het gebied met de lage
archeologische verwachtingswaarde geldt dat afgezien kan worden van verder
onderzoek. Bij het deel dat in de zone met een hoge archeologische
verwachtingswaarde ligt, moet bij ingrepen groter dan 250m2en dieper dan 40cm -Mv
onderzoek gedaan worden. De oppervlakte van het element in deze zone is ca.
135m2 en valt dus onder deze onderzoeksgrens.

6.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er binnen de uiterwaard Weerdbeemden bij element 493 geen specifieke
archeologische verwachting is weergegeven. Deze locatie zal verder buiten
beschouwing blijven.
Voor het noordwestelijke stuk van element 2072 in uiterwaard de Berckt geldt een
verwachting op archeologische resten uit alle perioden. Naast de verwachting op
bewoning, begraving, economische en rituele activiteiten (WBER) is een hoge (LBL
en SSL) tot zeer hoge (JV en LBV) aanvullende verwachting voor archeologische
resten gegeven. Dit onder andere vanwege de gunstige ligging bij de Maas. Het beeld
in beide uiterwaarden op de Archeologische Verwachtingskaart van het Maasdal komt
overeen met de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en beleidskaart.

Afbeelding 21. Element 2072 op de archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal voor JV.
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Afbeelding 22. Element 2072 op de archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal voor
LBV.

Afbeelding 23. Element 2072 op de archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal voor
LBL.
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Afbeelding 24. Element 2072 op de archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal voor
SSL.

6.4 Aanvullende archeologische informatie
Geen van beide elementen liggen in een Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied.
Bij element 493 zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. Aan de
noordwest en zuidoostkant van element 2072 heeft in het verleden een duiker
gelegen. Deze duikers staan al op de kaart uit 1901. Op de huidige topografische
kaart zijn beide duikers verdwenen. Ondanks dat deze er tegenwoordig niet meer ligt,
bestaat de kans dat er nog resten van terug te vinden zijn.
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7 GEMEENTE ROERMOND
7.1 Uiterwaarden Plassen Roermond en Asseltsche Plassen
Binnen de gemeente Roermond zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in de
uiterwaarden Plassen Roermond en Asseltsche Plassen. Binnen deze uiterwaarden
zijn zeven elementen geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van
verschillende maatregelen meer ruimte voor het rivierwater wordt gerealiseerd.
Onderstaande tabel (Tabel 12) geeft de te verwijderen elementen, de ingrepen en de
totale oppervlakte van de geplande ingrepen weer:

Uiterwaard! Elemen

Plassen
Roermond

Plassen
Roermond

Plassen
Roermond

Gekoppeld
aan element

214 en 212

212

214

Plassen
Roermond

214 en 211

211 en 212

218

Struweel

Ruigte

Ruigte

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar maken en
inzaaien

0.0835

Struweel

Afgraven perceel
met 0,5 meter
Oevers
herprofileren,
zaaiklaar maken en
inzaaien
Oevers
herprofileren,
zaaiklaar maken en
inzaaien

218

217

Struweel

Asseltsche
Plassen

318

n.v.t.

Struweel

n.v.t.

0,286

Egaliseren
Verplaatsen
afrastering
Zaaiklaar maken en
inzaaien
Oevers
herprofileren
Zaaiklaar maken en
inzaaien

Plassen
Roermond

Asseltsche
Plassen

Maatregelen
duurzaam beheer

Type
vegetatie

Bos

0,0649

Dempen watergang
zaaiklaar maken en
inzaaien

0,3197

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar en
inzaaien

Tabel 12. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaarden Plassen
Roermond en Asseltsche Plassen.
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7.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Roermond beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld
aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per archeologische
waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 13) weergegeven:
I Onderzoeksgebied

Gemeentelijk beleid

Beschermde rijksmonumenten

Geen ingrepen, altijd contact opnemen met de RCE

Historische kernen en gebied binnen
de bestaande stadswal

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en
groter dan 100m2

Lage verwachting maar binnen een
straal van 50 meter van een
archeologische vindplaats, monument
of terrein.

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en
groter dan 100m2

Hoge verwachting en binnen een straal
Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en
van 50 meter van een archeologische groter dan 100m2
vindplaats, monument of terrein
Hoge verwachting bebouwd gebied

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 1000m2
en dieper dan 40cm -Mv.

Hoge verwachting in onbebouwd
gebied

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 2500m2
en dieper dan 40cm -Mv.

Verstoring groter dan of gelijk aan
5000m2 buiten onderzoeksgebied
(overig gebied)

Archeologisch onderzoek verplicht

Lage verwachting maar niet binnen
een straal van 50 meter van een
archeologische vindplaats, monument
of terrein

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Verstoring kleiner dan 5000m2 buiten
onderzoeksgebied

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Tabel 13. Archeologiebeleid, gemeente Roermond
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Afbeelding 25. Elementen 318 en 323 op de archeologische beleidsadvies- en
verwachtingskaart van de gemeente Roermond. De groene zone is water.

¥

Water

Vegetatie
o Riet en Ruigte
□ Struweel

Archeologisch beleid
Gebied met lage archeologische verwachting
H Historische kern

Afbeelding 26. Elementen 211, 212, 214, 217 en 218 op de archeologische verwachtingskaart
van de gemeente Roermond. De groene zone op de kaart is water.

De locatie waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Roermond.
Te zien is dat alle elementen in een zone met een lage archeologische
verwachtingswaarde met kans op water gerelateerde resten liggen. Conform het
gemeentelijk beleid moet er bij verstoringen groter dan 5000m2 in deze ‘overige
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gebieden' archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. De totale oppervlakte van de
te verwijderen elementen 211, 212, 214, 217 en 218 is groter dan de vergunningsvrije
grens. Voor of tijdens de uitvoering van de maatregelen duurzaam beheer in de
uiterwaard Plassen Roermond dient daarom archeologisch onderzoek uitgevoerd te
worden.
Het totale oppervlak te verwijderen vegetatie van de elementen 318 en 323 in de
uiterwaard Asseltsche Plassen is minder dan de vastgestelde onderzoeksgrens.
Conform gemeentelijk beleid kan hier worden afgezien van verder archeologisch
onderzoek.

7.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat zowel voor de Asseltsche Plassen als de Plassen Roermond geen specifieke
archeologische verwachtingswaarde is opgesteld. Dit komt overeen met de
gemeentelijke beleidsadvies- en verwachtingskaart.

7.4 Aanvullende archeologische informatie
Geen van beide elementen liggen in een Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied.
Op de historische kaarten uit 1901, 1916 en 1928 is te zien dat er binnen de
Asseltsche Plassen ter plaatse van element 323 en 318 een oude kade loopt. Deze
kade is tegenwoordig verdwenen. Bij de elementen in de uiterwaard Plassen
Roermond zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig.
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8 GEMEENTE VENLO
8.1 Uiterwaarden Venlo
Binnen de gemeente Venlo zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in de
uiterwaard Venlo. Binnen deze uiterwaard zijn twee elementen geselecteerd die
verwijderd worden en waarna door middel van verschillende maatregelen meer ruimte
voor het rivierwater gerealiseerd zal worden. Onderstaande tabel (Tabel 14) geeft de
te verwijderen elementen, de ingrepen en de totale oppervlakte van de geplande
ingrepen weer:

Uiterwaard Element

Venlo

641

Venlo

2073
(deels)

Gekoppeld
aan
elementen

Type
vegetatie

641+648+2073

Struweel

641+648+2073

Struweel

Oppervlakte Maatregelen
(ha)
duurzaam beheer

0,2249

Afgraven perceel
met 0,5 meter

0,2381

Afgraven perceel
met 0,5 meter
Oevers
herprofileren

Tabel 14. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaard Venlo.

8.2 Gemeentelijk beleid archeologie
De gemeente Venlo beschikt over een gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart. De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld
aan het gemeentelijk archeologie beleid. De beleidsregels per archeologische
waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 15) weergegeven:

Verwachtingswaarde

Gemeentelijk beleid

Rijksmonument

Beschermd middels de monumentenwet (1988). Altijd contact
opnemen met de RCE

AMK-terrein

Altijd onderzoek ongeacht oppervlakte ingreep of archeologisch
onderzoek bij ingrepen groter dan 100m2 en dieper dan 40cm -Mv.

Archeologische
vindplaatsen

Archeologisch onderzoek bij alle ingrepen die dieper gaan dan 40cm
-Mv.

Zeer hoge archeologisch
verwachting

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 100m2 die dieper
gaan dan 40cm -Mv.

Hoge of middelhoge
verwachtingswaarde

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 500m2 en dieper
gaan dan 40cm -Mv.

Middelhoge verwachting
voor natte gebieden

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 5000m2 die dieper
gaan dan 40cm -Mv.

Lage verwachtingswaarde

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 5000m2 die dieper
gaan dan 40cm -Mv.

Tabel 15. Archeologiebeleid, gemeente Venlo
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Afbeelding 27. Elementen 641 en 2073 op de archeologische beleidsadvies- en
verwachtingskaart van de gemeente Venlo.

De locaties waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op
de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Venlo. Te
zien is dat de element 641 (struweel) in een zone met een lage archeologische
verwachtingswaarde ligt. Conform het gemeentelijk beleid, dient bij ingrepen groter
dan 5000m2 archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
Een deel van element 2073 (struweel) ligt in een zone met een lage archeologische
verwachting. Het andere deel (ca. 2300m2) ligt in een zone met een zeer hoge
archeologische verwachtingswaarde. In deze zone geldt dat bij ingrepen groter dan
100m2 en dieper dan 40cm - Mv. archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden.
Het gaat hier om een gebouw dat tot in de jaren 20 van de vorige eeuw op deze plek
heeft gelegen.

8.3 Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden
Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden
blijkt dat er binnen de uiterwaard Venlo een verwachting voor archeologie uit alle
perioden geldt (zie Afbeelding 28 tot en met Afbeelding 31). Uit deze vier perioden
worden resten van bewoning, begravingen en economische en rituele activiteiten
(WBER) verwacht. Aanvullend is een zeer hoge archeologische verwachting voor
resten van Vroege Landbouwsamenlevingen afgegeven. Voor de andere drie
perioden Jager-verzamelaars, Late Landbouwsamenlevingen en
Staatssamenlevingen geldt een hoge verwachtingswaarde.
Dit beeld komt niet overeen met de verwachtingswaarde op de gemeentelijke
beleidsadvies- en verwachtingskaart. Op deze kaart heeft de uiterwaard voor het
grootste gedeelte een lage archeologische verwachting. In het vervolg van het
onderzoek dient rekening gehouden te worden met deze nieuwe inzichten en
afwijkende verwachtingswaarden.
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Afbeelding 28. De elementen 641 en 2073 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor JV.

Afbeelding 29. De elementen 641 en 2073 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor LBV.
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Venlo
Vegetatie

Riet en Ruigte
Struweel

Afbeelding 30. De elementen 641 en 2073 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor LBL

Afbeelding 31. De elementen 641 en 2073 op de archeologisch verwachtingskaart van het
Maasdal voor SSL.
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8.4 Aanvullende archeologische informatie
De te verwijderen elementen liggen niet binnen een Provinciaal Archeologisch
Aandachtsgebied.
Op de historische kaart is te zien dat er binnen de uiterwaard Venlo een gebouw heeft
gestaan op de locatie die nu een zeer hoge archeologische verwachtingswaarde
heeft. Daarnaast ligt er in de uiterwaard een oude kade. In de jaren 30 van de vorige
eeuw zijn er aan de oever van deze uiterwaard kribben aangelegd en is de dijk/kade
verdwenen. Deze kribben liggen tegenwoordig niet meer aan de uiterwaard. Wel
kunnen er in de oeverzone nog restanten van deze kribben aangetroffen worden.
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9 ADVIES
Na inventarisatie van de geplande ingrepen, de archeologische verwachtingen en het
vigerende archeologie beleid van de betreffenden gemeentes is door Arcadis per te
verwijderen element of uiterwaard een advies opgesteld omtrent de noodzaak en
methode van aanvullend archeologisch onderzoek.
Door Arcadis zijn verschillende vormen van aanvullend onderzoek geadviseerd.
Onderstaand is een beschrijving opgenomen van de verschillende soorten aanvullend
archeologisch onderzoek. Het advies per element en/of uiterwaard is te vinden in
Tabel 16.
Verkennend booronderzoek

•

Om een meer gespecificeerd inzicht in de eventueel aanwezige archeologische
resten te verkrijgen en een beeld te krijgen in hoeverre de bodem nog intact is,
wordt voor sommige locaties een verkennend booronderzoek geadviseerd. Door
dit onderzoek kan een inschatting gemaakt worden van de noodzaak tot verder
archeologisch onderzoek voor de gebieden met een middel hoge en hoge
archeologische verwachtingswaarde.

Actieve archeologische begeleiding

•

Bij een lage archeologische verwachting op de beleidskaart maar een hoge
verwachting voor de verschillende archeologische perioden op de Archeologische
verwachtingskaart van het Maasdal (JV, LBV, LBL, SSL) zal tijdens het uitvoeren
van de benodigde werkzaamheden voor de maatregelen duurzaam beheer een
archeoloog continu in het veld staan om de werkzaamheden te begeleiden.

Passieve archeologische begeleiding

•

Bij een lage en zeer lage archeologische verwachtingswaarde maar wel een groot
verstoringsoppervlak wordt een passieve archeologische begeleiding geadviseerd
tijdens het verwijderen van de vegetatie en het afgraven en/of het egaliseren van
het terrein.
Alvorens deze werkzaamheden worden uitgevoerd, zal de uitvoerder geïnstrueerd
worden middels een toolboxmeeting archeologie en een herkennings- en
meldingsprotocol archeologie aangeleverd krijgen om te gebruiken tijdens de
werkzaamheden. Extra aandacht bij deze toolboxmeeting betreft het aantreffen
van watergebonden archeologische resten zoals de resten van boten, vlotten en
objecten die bij deze zaken horen zoals roeispanen. Daarnaast wordt ook het
mogelijk aantreffen van rituele deposities besproken. Verder zal er extra aandacht
aan mogelijk aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen gegeven worden.

Afzien van verder archeologisch onderzoek

•

Indien er uit het gemeentelijk beleid blijkt dat er afgezien kan worden van verder
archeologisch onderzoek, is dit door Arcadis overgenomen in het advies. Alvorens
of tijdens de uitvoering van de maatregelen duurzaam beheer op de locatie van
deze elementen, wordt derhalve geadviseerd geen verder onderzoek uit te voeren.
Uiteraard geldt in alle gevallen dat conform art. 53 van de Monumentenwet bij het
aantreffen van een toevalsvondst melding zal worden gemaakt.
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Gemeente

Uiter
waard

Ele
ment

Beesel

Rijkelse
Bemden

Afzien van
440,
449 en verder
451
onderzoek

Rijkelse
Bemden

459,
2082,
2083,
2084
en 461

Verstoring overschrijdt
Passieve
de gemeentelijk
Rekening houden
archeologische vastgestelde
met vondsten van
begeleiding
onderzoekgrens in
LBL
lage verwachtingszone

Middelaar

1824
en
2090

Passieve
archeologische
begeleiding

Beesel

Gennep

Horst aan de
Maas

Leudal

Leudal

Leudal

Leudal

Lottum

Bouxweerd

Bouxweerd

Neer

Neer

Advies

Aanvullend
723 en
verkennend
730
booronderzoek

Onderbouwing
advies
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Opmerking

Zeer lage
Rekening houden
verwachtingswaarde
met toevalsen klein
vondsten van LBL
verstoringsoppervlak

Rekening houden
Zeer lage
verwachting maar
met jagerverzamelaar resten
zeer groot
verstoringsoppervlak en toevalsvondsten
Verstoringsoppervlak
en diepte ligt boven
gemeentelijk
Ligt in Provinciaal
Archeologisch
vastgestelde
aandachtsgebied
onderzoekgrens en
middelhoge
verwachtingswaarde

Actieve
archeologische
begeleiding

Lage verwachting op
beleidskaart maar
hoge tot zeer hoge
verwachting op de
verwachtingskaart
voor het Maasdal

Hoge tot zeer hoge
verwachting op
Archeologische
verwachtingskaart
van het Maasdal
voor JV, LBV en
LBL

383,
359,
390

Passieve
archeologische
begeleiding

Lage
verwachti ngswaarde
maar verstoring
overschrijdt de
gemeentelijk
vastgestelde
onderzoekgrens

Ligt in Provinciaal
Archeologisch
Aandachtsgebied

427

Afzien van
verder
onderzoek in
zones met lage
verwachtingswaarde

Oppervlak in lage
verwachtingszone ligt Rekening houden
onder gemeentelijk
met
vastgestelde
toevalsvondsten
onderzoekgrens

427

Aanvullend
verkennend
booronderzoek
in zones met
hoge
verwachtingswaarde

Verstoring in hoge
verwachtingszone
overschrijdt
gemeentelijk
vastgestelde
onderzoekgrens

Geen verwachting
voor specifieke
periode op de kaart
van het Maasdal
gegeven

Afzien van
verder
onderzoek

Conform
gemeentelijk beleid
geen verder
onderzoek vereist

Rekening houden
met
toevalsvondsten

414,
425

Weerdbeem
Peel en Maas
493
den
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Peel en Maas

Roermond

Roermond

Venlo

De Berckt

Roermond

Asseltsche
Plassen

Venlo

2072
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Ondanks lage
verwachting op
gemeentelijke kaart,
wel hoge
verwachting op
Maasdalkaart en
kans op
cultuurhistorisch
waardevolle
elementen

Passieve
archeologische
begeleiding

Rekening houden
met vondsten uit
alle perioden,
toevalsvondsten en
met resten van
twee duikers

211,
212,
Afzien van
214,
verder
217 en onderzoek
218

Verstoringsoppervlak
ligt onder
gemeentelijk
Rekening houden
vastgestelde
met
onderzoekgrens en
toevalsvondsten
geen verwachting op
de Maasdalkaart

Afzien van
318 en
verder
323
onderzoek

Verstoringsoppervlak
ligt onder
gemeentelijk
Rekening houden
vastgestelde
met
onderzoekgrens en
toevalsvondsten
geen archeologische
verwachting op de
Maasdalkaart.

Passieve
641 en
archeologische
2073
begeleiding

Bij verwijderen
vegetatie, het
afgraven van het
Deels zeer hoge
archeologische
terrein en het
verwachting (locatie herprofileren van
van historische
de oevers, rekening
boerderij) en kans op houden met
het aantreffen van
waardevolle
water gerelateerde
restanten van
cultuurhistorisch
kribben en
waardevolle
kadewerken uit de
vorige eeuw. Kans
elementen
op het aantreffen
van archeologie uit
alle perioden.

Tabel 16. Overzicht van het advies voor vervolgonderzoek.

9.1 Aanvullende opmerkingen
Vanuit de gemeente Beesel is de wens geuit dat ook alvorens het uitvoeren van de
passieve archeologisch begeleiding in de twee uiterwaarden contact opgenomen
wordt met de archeologische werkgroep en heemkundekring Maas- en Swalmdal.
Leden hiervan zouden gedurende de periode dat de werkzaamheden uitgevoerd
worden, veldinspecties kunnen uitvoeren om te zien of er geen archeologische resten
gemist of per ongeluk verstoord worden. Dit dient te zijner tijd afgestemd te worden
met de voorzitter dhr. W. Luiys.
Daarnaast is door de gemeente Venlo aangegeven dat de zeer hoge
verwachtingswaarde in uiterwaard Venlo bij element 2073 is gebaseerd op de
verdwenen, maar historisch bekende boerderij De Hamel. Het historische reliëf en de
boerderij zelf zijn door diverse latere ingrijpende werkzaamheden verdwenen. Om die
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reden is het onwaarschijnlijk dat er nog resten van deze boerderijplaats in de
ondergrond aanwezig zijn. De aanduiding op de archeologische beleidskaart heeft in
dit geval dan ook slechts een “signalerende” of “attenderende” betekenis. Om deze
reden kan worden volstaan met een passieve archeologische begeleiding die ook bij
de elementen 641 en 2073 is geadviseerd. Het advies van de gemeente Venlo is door
Arcadis overgenomen.

Bovenstaand advies sluit niet uit dat er bij graafwerkzaamheden (niet voorspelbare)
toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in paragraaf 7, artikel 53
van de Monumentenwet. In dat geval moet hiervan melding worden gedaan bij het
Bevoegd Gezag.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, in dit geval de
Provincie Limburg. Het Bevoegd Gezag kan van het door ARCADIS gegeven advies
afwijken.
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Bronnen
Kaartmateriaal
•
•
•

Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Beesel
Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Gennep
Archeologische beleidsadvieskaart en verwachtingskaart gemeente Leudal

•

Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Horst aan de
Maas
Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Maasgouw
Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Peel
en Maas.
Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Roermond
Archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart gemeente Venlo
Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Limburg (www.prvlimburg.nl)
Historisch topografische kaart 1901
Historisch topografische kaart 1916
Historisch topografische kaart 1928
R. Isarin, E. Rensink, R. Ellenkamp & E. Heunks 2015: Archeologische
Verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Op 30-03-2016 gedownload van
www.archeologieinnederland.nl.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestemmingsplannen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestemmingsplan buitengebied Beesel (2013) www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan Buitengebied Gennep (2012) www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan buitengebied Leudal (2014) www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan Linne (2014) www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan Lus van Linne (2012) www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas (2014)
www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan Maas en Maasplassen (2008) www.ruimtelijkeplannen.nl
geraadpleegd op 24-11-2015)
Bestemmingsplan buitengebied Swalmen (2007) www.ruimtelijkeplannen.nl
(geraadpleegd op 24-11-2015)
Monumenten- en archeologieverordening (2011) www.roermond.nl;
(geraadpleegd op 24-11-2015)
Bestemmingsplan Venlo Zuid (2011) www.ruimtelijkeplannen.nl
Parapluplan plattelandswoningen Venlo www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlage 1. Overzichtskaart met de locaties
van de uiterwaarden

43
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Bijlage 2. Legenda’s Archeologische
verwachtingskaart van het Maasdal

49
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MEMO
ONDERWERP
Addendum quickscan archeologie Stroomlijnen Maas

PROJECTNUMMER
C01041.000136

DATUM
6-7-2016

ONZE REFERENTIE

Design & Consultancy
for natural and
built assets

VAN
Ineke de Jongh
AAN
Ellen Vreenegoor, RCE en Bart Moonen, provincie Limburg
KOPIE AAN
Simone Loohuizen, Sietse Stellinga en Henrico de Groot

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Arcadis in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ het project Stroomlijnen
Maas uit. Doel van het project is het creéren van meer ruimte voor het rivierwater door het verwijderen van
vegetatie langs de oevers van de Maas en in de uiterwaarden. Daarnaast worden duurzame beheersmaatregelen
getroffen om deze ruimte te behouden. Daar er bij het verwijderen van de vegetatie en het uitvoeren van de
maatregelen duurzaam beheer bodem verstoring optreedt, dient voor aanvang van de werkzaamheden een
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. In juni 2016 is het eerste deel van dit archeologisch onderzoek,
de quickscan archeologie (de Jongh, 2016), goedgekeurd door het Bevoegd Gezag, c.q. de provincie Limburg en
definitief gemaakt. Hiermee zou de eerste fase van dit project afgerond zijn.
Onlangs is er een aantal aanpassingen en aanvullingen voor de uitvoering van de maatregelen duurzaam beheer
en de te verwijderen vegetatie doorgevoerd. Derhalve dient er een actualisatie van de risico inschatting
uitgevoerd te worden om te bepalen in hoeverre deze ingrepen en aanpassingen een risico voor mogelijk
aanwezige archeologie vormen. Deze memo betreft de resultaten en het advies na uitvoering van actualisatie van
de risico inschatting.
De aanvullende werkzaamheden en veranderingen in de uitvoering vinden plaats in de uiterwaarden Neer en
Bouxweerd, gemeente Leudal, in de uiterwaard Middelaar, gemeente Gennep en in de uiterwaard Plassen
Roermond in de gemeente Roermond.

Ingrepen gemeente Leudal, Gennep en Roermond

Uiterwaard

Element

Gekoppeld
aan element

Type
vegetatie

Oppervlakte
(ha)

Bouxweerd

414

nvt

Struweel

0,178

Bouxweerd

3004

nvt

Water

0,905

Neer

434

nvt

bos

0,2486

Maatregelen duurzaam
beheer

•
•

Egaliseren
Zaaiklaar en inzaaien

•

Ophogen onder
waterniveau

•

Egaliseren

Tabel 1. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaarden Bouxweerd en Neer.

Bij element 414 wordt in plaats van het herprofileren van de oevers het terrein geëgaliseerd. In de uiterwaarde
Neer is element 434 als extra element geselecteerd om te verwijderen Daarna zal ook dit gebied geëgaliseerd
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worden. Bij het egaliseren wordt het terrein niet dieper dan 50cm -Mv. verstoord. Ter hoogte van element 3004
wordt de zone onder water opgehoogd door het aanbrengen van een zandpakket.

Uiterwaard

Gekoppeld
aan element

Type
vegetatie

nvt

Bos

Oppervlakte
(ha)

Maatregelen duurzaam
beheer

•
Middelaar

3001

1.258
•

Afgraven van het perceel met
0,5m
Aanleg put tot 1 m -MV

Middelaar

3002

Nvt

Bos

0.468

Afgraven van het perceel met
0.5m

Middelaar

3003

nvt

Bos

0.397

Ophogen bodem van
waterplas met 1,5m

nvt

Riet en
Ruigte

0.4536

Afgraven van het perceel met
0.5m
Herprofileren oevers
Aanleg geultje

Middelaar

2092

Tabel 2. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en Ingrepen in de uiterwaard Middelaar.

De ingrepen bij de elementen 3001, 3002 en 3003 zijn nieuw en recentelijk aangevuld aan het
uitvoeringsontwerp, de ingreep bij element 2092 is aangepast (Afbeelding 1 en Afbeelding 2) Bij element 2092,
3001 en 3002 wordt het terrein afgegraven. Een deel van de afgegraven grond zal voor het ophogen van de
locatie van element 3003 gebruikt worden. Op de locatie van element 2092 worden 3 geulen gegraven.
Hieromheen worden oever gradiënten gevormd met een talud 1:5. Daarnaast wordt er een geultje op de
afwateringssloot gegraven.
Uiterwaard

Element

Gekoppeld
aan element

Type
vegetatie

Plassen
Roermond

3005

nvt

water

Oppervlakte
(ha)

0.0947

Maatregelen duurzaam
beheer

Ophogen onder water
niveau

Tabel 3. Overzicht ingrepen uiterwaard Plassen Roermond.

Op de locatie van element 3005 zal de bodem onder water opgehoogd worden om een meer geleidelijke en
minder steile waterkant te verkrijgen.

Gemeentelijk archeologie beleid Gennep en archeologische verwachting
De gemeente Gennep beschikt over een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (zie afbeelding 1). De
archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie beleid. De
beleidsregels per archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Datum: 6-7-2016
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Verwachtingswaarde

Gemeentelijk beleid

Waarde archeologie 1

Rijksmonument: geen ingrepen, altijd overleg met de RCE

Waarde archeologie 2

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 30m2 en dieper dan
30cm -Mv.

Waarde archeologie 3

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 100m2 en dieper
dan 30cm -Mv.

Waarde archeologie 4

Archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 2500m2 en dieper
dan 50cm -Mv.

Laag

Archeologisch begeleiding

Laag/geen verwachting

Geen onderzoek

Tabel 4. Archeologiebeleid, gemeente Gennep

1824a

Vondstlocaties

Maatregelen
o Grond aanvullen
□ Grond ontgraven

Archeologische verwachting
M Waarde - archeologie 3 (waardevol gebied B) 100 m2
Waarde - archeologie 4 (onderzoeksgebied) 2500 m2
Lage verwachting - begeleiding
■ Geen verwachting - geen onderzoek

Afbeelding 1. Archeologische verwachtingskaart met de elementen en ingrepen in de uiterwaard Middelaar.

Datum: 6-7-2016
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Afbeelding 2. Elementen 2092, 3001, 3002 en 3003 op de verwachtingskaart van het Maasdal voorJV.

Op de kaart is afgebeeld dat de ingreeplocaties bij de elementen 2092, 3001,3002 en 3003 zich allemaal in een
zone zonder archeologische verwachting bevinden. Voor dit gebied geldt dat er conform het gemeentelijk beleid
geen rekening gehouden hoeft te worden met archeologie ongeacht de oppervlakte van de verstoring. Wel zijn er
in het verleden een aantal vondstmeldingen gedaan. Een hiervan ligt ten noorden van element 2092 en een
hiervan ligt ten zuiden van element 2092 (zie Afbeelding 1).
Vondstmelding 3135950100 betref een losse vuurstenen bijl die in 1950 is aangetroffen in de klei die afkomstig
was uit de uiterwaard.
Vondstmelding 3123321100 betreft een bewoningslocatie uit de Late Bronstijd en de vroege Romeinse Tijd. Op
deze plaats is ook aardewerk uit deze periode aangetroffen. Vanwege de melding van deze vindplaats heeft er
een planaanpassing plaatsgevonden en wordt afgezien van het afgraven van het noordelijke gebied boven
element 2092. Hierdoor blijft de vindplaats ongeroerd.
Op
Afbeelding 2 is te zien dat de noordelijke zone van de uiterwaard, waar de elementen 2092 en 3001 en een
gedeelte van 3002 zich bevinden, een verwachtingszone voor bewoningssporen van jager-verzamelaarsgroepen
betreft.

Gemeentelijk archeologiebeleid Leudal en archeologische verwachting
De gemeente Leudal beschikt over een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (zie Afbeelding 3 en
Afbeelding 4). De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie
beleid. De beleidsregels per archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel weergegeven:
Verwachtingswaarde

Waarde 1

Datum: 6-7-2016

I Gemeentelijk beleid
Rijksmonumenten, contact opnemen met de RCE
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Waarde 2

Bij plangebieden groter dan 30m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij een
AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen dieper
dan 40cm. -Mv.

Waarde 3

Bij plangebieden groter dan 100m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij een
AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen dieper
dan 40cm. -Mv.

Waarde 4

Bij plangebieden groter dan 250m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij een
AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen dieper
dan 40cm. -Mv.

Waarde 5

Bij plangebieden groter dan 1000m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij een
AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen dieper
dan 40cm. -Mv.

Waarde 6

Bij plangebieden groter dan 2500m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij een
AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen dieper
dan 40cm. -Mv.

Waarde 7

Bij plangebieden groter dan 10.000m2 en/of dichter in een straal van 50 meter bij
een AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde gelegen geen bodemingrepen
dieper dan 40cm. -Mv.

Waarde 8

Geen restricties

Tabel 5. Gemeentelijk beleid, gemeente Leudal.

,

Vegetatie
I

I Bos

(=□ Struweel

Archeologische verwachting
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
■■ Water

Datum: 6-7-2016
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Afbeelding 3. Element 434 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Leudal.

Vegetatie
11
I

I Bos
I Struweel

Archeologische verwachting
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
I Water

Afbeelding 4. Elementen 414 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente
Leudal.

Datum: 6-7-2016
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Bouxweerd
□ Grond aanvullen
I

I Grond ontgraven

Archeologische verwachting Leudal
Hoge verwachting voor droge landschappen
Middelhoge verwachting voor natte landschappen
Lage verwachting voor droge en natte landschappen
■■ Water

Afbeelding 5. Element 3004 op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Leudal.

Afbeelding 6. Element 414 op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor JV.

Datum: 6-7-2016
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Afbeelding 7. De elementen 414 op de archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal voor LBV.

Afbeelding 8. De elementen 414 op de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor LBL.

Datum: 6-7-2016
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Afbeelding 9. Element 434 op de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor JV.

Afbeelding 10. Element 434 op de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor LBV en LBL

Datum: 6-7-2016

9 van 13

f^ARCADIS

Afbeelding 11. Element 434 op de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor SSL

Bovenstaande afbeeldingen geven weer dat element 434 deels in een gebied met een middelhoge
verwachtingswaarde ligt en deels in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Element 414
bevindt zich geheel in een zone met een lage archeologische verwachting. Voor element 434 geldt volgens de
archeologische verwachtingskaart van het Maasdal dat er in het uiterste zuidwestelijke gedeelte een verwachting
is voor resten van economische activiteiten uit alle perioden. De rest van de zuidelijke zone en in het noorden van
het element is een verwachting voor watergerelateerde economische en rituele activiteiten uit alle perioden. In de
omgeving van element 434 is daarnaast ook te zien dat er een beekmonding vanaf de Volle Middeleeuwen in het
gebied heeft gelegen.
Element 3004 bevindt zich in een zone die als water geclassificeerd is (Afbeelding 5). Voor dit gebied geldt geen
onderzoekverplichting conform het gemeentelijk beleid. Ter plaatse van element 3004 is geen archeologisch
verwachting afgegeven op de Archeologisch verwachtingskaart van het Maasdal. Derhalve is dit element niet op
de kaart toegevoegd aan deze memo.

Gemeentelijk archeologiebeleid Roermond en archeologische verwachting
De gemeente Roermond beschikt over een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (zie Afbeelding 12).
De archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie beleid. De
beleidsregels per archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel weergegeven:
Onderzoeksgebied

I Gemeentelijk beleid

Beschermde rijksmonumenten

Geen ingrepen, altijd contact opnemen met de RCE

Historische kernen en gebied binnen de
bestaande stadswal

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en groter dan
100m2

Datum: 6-7-2016
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Lage verwachting maar binnen een straal
van 50 meter van een archeologische
vindplaats, monument of terrein.

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en groter dan
100m2

Hoge verwachting en binnen een straal van
Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm -Mv. en groter dan
50 meter van een archeologische vindplaats, 100m2
monument of terrein
Hoge verwachting bebouwd gebied

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 1000m2 en dieper
dan 40cm -Mv.

Hoge verwachting in onbebouwd gebied

Archeologisch onderzoek bij grepen groter dan 2500m2 en dieper
dan 40cm -Mv.

Verstoring groter dan of gelijk aan 5000m2
buiten onderzoeksgebied (overig gebied)

Archeologisch onderzoek verplicht

Lage verwachting maar niet binnen een
straal van 50 meter van een archeologische
vindplaats, monument of terrein

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Verstoring kleiner dan 5000m2 buiten
onderzoeksgebied

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Tabel 6. Gemeentelijk beleid, gemeente Roermond

Datum: 6-7-2016
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Afbeelding 12 geeft element 3005 weer op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Roermond. Op
deze afbeelding is te zien dat dit element zich in het water bevindt. Hiervoor is geen archeologische
verwachtingswaarde afgegeven.
Op de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal is geen verwachting op archeologische resten
aangegeven. Derhalve is er voor gekozen om element 3005 op deze kaart niet toe te voegen aan deze memo.

Conclusie en advies
Tijdens het opstellen van de quickscan archeologie is overleg geweest met de RCE, de betreffende gemeentes
en de provinciaal archeoloog van Limburg. Door allen is verzocht de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal te raadplegen en deze informatie te gebruiken bij het opstellen van het advies voor eventueel aanvullend
onderzoek. Derhalve kan het advies voor aanvullend onderzoek afwijken van het vigerende archeologie beleid
van de betrokken gemeenten.
Na inventarisatie van het gemeentelijk beleid en de verwachtingswaarde conform de verwachtingskaart van het
Maasdal is door Arcadis het volgende geconcludeerd en geadviseerd:
Gemeente Leudal, uiterwaard Neer en Bouxweerd

Element 434 ligt deels in een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde en deels in een zone met
een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. De oppervlakte van het element dat in een middelhoge
archeologische verwachtingswaarde ligt, betreft 592m2. De onderzoekgrens bij gebieden met een middelhoge
archeologische verwachtingswaarde betreft ingrepen die groter zijn dan 2500m2 en dieper dan 40cm -MV. Voor
gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde geldt een onderzoekplicht bij ingrepen groter dan
10.000m2 en dieper dan 40cm -MV. Het te verstoren oppervlak in de gebieden met een middelhoge en lage
archeologische verwachtingswaarde is minder dan deze onderzoekgrens. Conform het gemeentelijk beleid kan er
op deze locatie afgezien worden van verder archeologisch onderzoek. Echter vanwege de kans op het aantreffen
van economische en rituele activiteiten uit alle perioden volgens de Archeologische verwachtingskaart van het
Maasdal (zie Afbeelding 11 Afbeelding 9, Afbeelding 10 en Afbeelding 11) wordt door Arcadis geadviseerd een
actieve archeologische begeleiding uit te voeren tijdens de werkzaamheden.
Vanwege de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten van jagerverzamelaars en vroege en
late landbouwsamenlevingen is weergegeven op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal voor de
locatie van element 414, is de kans groot dat er bij werkzaamheden archeologische resten aangetroffen worden.
Om deze reden blijft het advies een actieve archeologische begeleiding uit te voeren tijdens de werkzaamheden,
ondanks dat de verstoringsoppervlakte onder de gemeentelijk vastgestelde vergunningsvrije grens ligt.
Voor element 3004 is zowel op de gemeentelijke verwachtingskaart als op de Archeologische verwachtingskaart
van het Maasdal geen archeologische verwachtingswaarde gegeven. Derhalve wordt geadviseerd om af te zien
van verder archeologische onderzoek.
Gemeente Gennep, uiterwaard Middelaar

Element 2092 ligt in een zone zonder onderzoeksverplichting ongeacht de grootte van het element. Wel liggen er
twee vindplaatsen in de directe omgeving van het element. Vanwege de archeologische vindplaats
(bewoningssporen uit de Late Bronstijd - Vroege Romeinse Tijd) in het noordelijke deel die binnen de eerdere
plannen betreffende de ingreep van element 2092 valt, is het plan voor de uitvoering aangepast en wordt er
afgezien van het ontgraven van dit gedeelte van het terrein. Uit de eerder uitgevoerde quickscan (de jongh,
2016)voor de uiterwaard Middelaar is gebleken dat er in dit gebied kans bestaat op het aantreffen van
archeologische resten van jager-verzamelaar bewoning. Ten zuiden van element 2092 bevindt zich ook een
vindplaatszone op de archeologische verwachtingskaart (zie Afbeelding 1).
Enkel de uiterste rand van deze vindplaatszone ligt binnen de ingreeplocatie. Het betreft hier een losse vondst die
is aangetroffen in de klei die uit de uiterwaard komt. Deze beschrijving uit ARCHIS3 indiceert dat het hierom een
losse vondst zonder archeologische context gaat.
Conform het gemeentelijk beleid en de aangepaste uitvoeringsplannen waardoor archeologische waarden in de
bodemverstoord worden door de geplande ingrepen, is archeologisch onderzoek in deze uiterwaarde niet
verplicht. Echter gezien de de kans op het aantreffen van jager-verzamelaarsresten volgens de Archeologische

Datum: 6-7-2016
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verwachtingskaart van het Maasdal en directe ligging van de ingreeplocatie naast een vindplaats wordt door
Arcadis een passieve archeologische begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geadviseerd.
In de uiterwaard Middelaar zijn drie nieuwe locaties met elementen geselecteerd waar maatregelen duurzaam
beheer uitgevoerd gaan worden. Daar deze elementen (3001, 3002 en 3003) in een zone zonder archeologische
verwachting liggen waar conform het gemeentelijk beleid van Gennep geen archeologisch onderzoek nodig is
(Afbeelding 1 Afbeelding 2) is archeologisch onderzoek niet verplicht. Echter gezien de kans op het aantreffen van
bewoningssporen van jager verzamelaarsresten de elementen 3001 en 3002 wordt geadviseerd om tijdens deze
werkzaamheden een passieve arheologische begeleiding uit te voeren.
Element 3003 in de uiterwaarde Middelaar valt buiten alle archeologische verwachtingen op de verwachtingskaart
van het Maasdal. Derhalve wordt geadviseerd om op deze locatie af te zien van verder aanvullend onderzoek
alvorens de uitvoering van de werkzaamheden.
Gemeente Roermond, uiterwaard Plassen Roermond

Element 3005 bevindt zich op een locatie waar conform de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en
de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal geen verwachting op het aantreffen van archeologische
resten is afgegeven. Derhalve wordt voor de werkzaamheden op de locatie geadviseerd af te zien van verder
archeologisch onderzoek.
I Gemeente

I Uiterwaard

I Element

I Advies

I Opmerking

Gennep

Middelaar

2092, 3001,
en 3002

Passieve
archeologische
begeleiding

Rekening houden
vondsten van JV

Gennep

Middelaar

3003

Afzien van verder
onderzoek

Rekening houden met
toevalsvondsten

Leudal

Neer

434

Actieve
archeologische
begeleiding

Rekening houden
vondsten uit alle
perioden (JV - SSL)

Leudal

Bouxweerd

414

Actieve
archeologische
begeleiding

Rekening houden met
vondsten van JV en VBL
en LBL

Leudal

Bouxweerd

3004

Afzien van verder
onderzoek

Rekening houden met
(watergerelateerde)
toevalsvondsten

Roermond

Plassen
Roermond

3005

Afzien van verder
onderzoek

Rekening houden met
(watergerelateerde)
toevalsvondsten.

Tabel 7. Overzicht advies aanvullend archeologisch onderzoek na actualisatie risico inventarisatie

Wij maken u erop attent dat bovenstaand advies niet uitsluit dat er bij graafwerkzaamheden (niet voorspelbare)
toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in paragraaf 7, artikel 53 van de Monumentenwet. In
dat geval moet hiervan melding worden gedaan bij het Bevoegd Gezag.
Dit advies dient door de initiatiefnemer te worden voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, in dit geval de Provincie
Limburg. Het Bevoegd Gezag kan van het door ARCADIS gegeven advies afwijken.

Datum: 6-7-2016
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Gemeente Gennep - Bestemmingsplantoets
DATUM

08-06-2016

In de gemeente Gennep is de volgende uiterwaarde van project Stroomlijn Maas gelegen:
• 53. Middelaar
In uiterwaarde 53 ‘Middelaar’ voor de elementen 1811,1824, 2090, 2092, 3001, 3002 en 3003 is het volgende bestemminsplan vigerend:
• Bestemmingsplan Buitengebied Gennep
In tabel 1 is per element het van toepassing zijnde bestemmingsplan en de geldende enkel- en dubbelbestemmingen (waarbij de enkelbestemmingen dikgedrukt
zijn) weergegeven. Tevens is aangegeven of een werk & werkzaamhedenvergunning van toepassing is met bijbehorende onderbouwing waarom deze vergunning
verleend kan worden.

'erkzaamheden

1811

Aanbrengen zanddek
0,3 m

Werk & werkzaamheden
vergunning van
Onderbouwing
toepassing op basis van
bestemming

Bestemming

Natuur

Nee (art. 13)

Waterstaat-

Nee (art. 35)

Stroomvoerend regime

Arcadis Nederland B.V., Beaulieustraat 22

T +31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

Strijdig gebruik?

Het ophogen van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig. Naast dat
het ophogen van het terrein ervoor zorgt
dat er geen vegetatie meer terug groeit, Nee Het uitvoeren van onderdelen
dragen deze maatrege en ook bij aan hetyan het herinrichtingsplan voor
herinrichtingsplan voor natuurgebied de natuurgebied de Gebrande Kamp en
Gebrande Kamp. Indien werken en
draagt bjj agn zowe| de bestemming
werkzaamheden worden uitgevoerd ter Ngtuur g|s agn de bestemming
ontwikkeling van landschaps- en
waterstaat - Stroomvoerend regime.
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
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een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.

Natuur

1824

Deels aanbrengen
zanddek 0,3 m en deels
Nee (art. 35)
afgraven perceel 0,5 m Waterstaat Stroomvoerend regime

Natuur
onon

zuyu

Nee (art. 13)

Aanbrengen zanddek
n o
0,3 m

Waterstaat Stroomvoerend regime

Afgraven perceel met Natuur
0,5 m

Datum: 22-12-2015

Het afgraven en ophogen van de bodem
is niet omgevingsvergunningsplichtig.
Naast dat het ophogen en afgraven van
het terrein ervoor zorgt dat er geen
vegetatie meer terug groeit, draagt deze
maatregelen ook bij aan het
herinrichtingsplan voor natuurgebied de
Gebrande Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.

Nee. Het uitvoeren van onderdelen
van het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande Kamp en
draagt bij aan zowel de bestemming
Natuur als aan de bestemming
Waterstaat - Stroomvoerend regime.

Nee (art. 35)

Het ophogen van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig. Naast dat
het ophogen van het terrein ervoor zorgt
dat er geen vegetatie meer terug groeit,
draagt deze maatregelen ook bij aan het Nee Het uitvoeren van onderde,en
herinrichtingsplan voor natuurgebied de vgn het herinrichtingsplan voor
Gebrande Kamp Indien werken en
natuurgebied de Gebrande Kamp en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter draagt by agn zowe| de bestemmjng
ontwikkeling van landschaps-en
Natuur als aan de bestemming
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht waterstaat - Stroomvoerend regime.
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.

Nee (art. 13)

Het afgraven van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig op basis
van artikel 13. Naast dat het afgraven

Nee (art. 13)
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Nee. Het uitvoeren van onderdelen

van het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande Kamp
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Waterstaat Nee (art. 35)
Stroom voerend regime
Waarde Archeologie 4

Ja (art. 28)

van het terrein er voor zorgt dat er geen
vegetatie meer terug groeit, draagt deze
maatregel ook bij aan het realiseren van
het herinrichtingsplan voor natuurgebied
de Gebrande Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.

en draagt bij aan zowel de
bestemming Natuur als aan de
bestemming Waterstaat Stroomvoerend regime.

Vanwege de bestemming Waarde Archeologie 4 dient er echter een
omgevingsvergunning te worden
aangevraagd voor de beschreven
werkzaamheden (de oppervlakte
bedraagt meer dan 2500 m2). Zie ook de
onderbouwing in de bijlage Archeologie.

Natuur

3001

Afgraven perceel met
0,5 m

Nee (art. 13)

Nee (art. 35)
Waterstaat Stroomvoerend regime
Archeologie 4

Ja (art. 28)

Het afgraven van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig op basis
van artikel 13. Het afgraven van het
terrein draagt bij aan het realiseren van
het herinrichtingsplan voor natuurgebied
de Gebrande Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.
Vanwege de bestemming Waarde Archeologie 4 dient er echter een
omgevingsvergunning te worden

Datum: 22-12-2015

van 4

Nee. Het uitvoeren van onderdelen
van het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande Kamp en
draagt bij aan zowel de bestemming
Natuur als aan de bestemming
Waterstaat - Stroomvoerend regime.
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aangevraagd voor de beschreven
werkzaamheden (de oppervlakte
bedraagt meer dan 2500 m2). Zie ook de
onderbouwing in de bijlage Archeologie.

Natuur

3002

Afgraven perceel met
0,5 m

Waterstaat Nee (art. 35)
Stroomvoerend regime
Archeologie 4

3003

ophogen met 1,5 m

Datum: 22-12-2015

Nee (art. 13)

Nee (art. 28)

Natuur

Nee (art.13)

Waterstaat stroo™°erend re9ime

Nee (art.35)

Archeologie 4

Nee (art.28)

Het afgraven van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig op basis
van artikel 13. Het afgraven van het
terrein draagt bij aan het realiseren van
het herinrichtingsplan voor natuurgebied
de Gebrande Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsverguming voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.
Zie bijlagen voor onderbouwing
bestemming Archeologie 4 (oppervlakte
is kleiner dan 2500 m2).
Het ophogen van de bodem is niet
omgevingsvergunningsplichtig. Deze
maatregel draagt bij aan het
herinrichtingsplan voor natuurgebied de
Gebrande Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht
tot het aanvragen van een
omgevingsvergunning voor deze
werkzaamheden. Zie de bijlagen voor
een uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.
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Nee. Het uitvoeren van onderdelen
van het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande Kamp en
draagt bij aan zowel de bestemming
Natuur als aan de bestemming
Waterstaat - Stroomvoerend regime.

Nee He( ujtvoeren van onderdelen
van het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande Kamp en
draagt bjj aan zowe| de bestemming
Ngtuur g|s aan de bestemming
Waterstaat - Stroomvoerend regime.
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INLEIDING

In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de uitvoering van de Maatregelen Duurzaam Beheer (MDB)
binnen het project Stroomlijn langs de onbedijkte Maas. Er vinden in het kader van MDB een vijftal
maatregelen plaats welke mogelijk gecombineerd worden tijdens uitvoering. Het betreft de volgende
maatregelen:
•
•
•
•
•

Ophogen van het terrein
Afgraven van het terrein
Egaliseren van het terrein
Oevers herprofileren
Zaaiklaar maken en inzaaien

In de volgende hoofdstukken volgt een uitleg.
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AFGRAVEN PERCEEL

Beschrijving maatregel
Deze maatregel wordt toegepast op natte terreinen met aanwezigheid van wilgenbos, wilgenstruweel, riet of
natte ruigte. De maatregel behelst het afgraven van het gekapte terrein tot beneden de waterlijn zodat er
geen hergroei van wilgen of andere ruwe vegetatie meer mogelijk is. In de regel is afgraven met 0,5 m
voldoende. De vrijkomende grond wordt elders in de uiterwaard verwerkt.

1a. afgraven

wilgenbos

fmZ

Beschrijving uitvoering
Het afgraven van het terrein vergt een HGM (hydraulische graafmachine) ten behoeve van de
daadwerkelijke ontgraving, dumpers (trekker + dumpkar) voor het vervoeren en lossen van grond en een
shovel of bulldozer voor het verspreiden en afvlakken van de gedeponeerde grond. Het materieel moet
vanuit een nader te bepalen locatie worden aangevoerd per as in de vorm van een dieplader.
De HGM zal met bak de grond afgraven tot op gewenst niveau (0,5 of 1,0 meter onder maaiveld) en de
grond in dumpers zetten. Vervolgens zullen de dumpers de grond vervoeren naar de ontvangstlocatie. Ter
plaatse van de ontvangstlocatie wordt de grond gedeponeerd. De gedeponeerde grond zal op hopen worden
gedumpt, deze grond zal met shovel (percelen < 1 ha) of bulldozer (percelen > 1 ha) worden verspreid over
het perceel en afgevlakt. De set met materieel bestaande uit 1 HGM en 2 dumpers kan circa 100 m3 / uur
ontgraven, vervoeren en dumpen. De shovel / bulldozer kan vervolgens het terrein afvlakken met 160
m3/uur.
De werkterreinen (zowel ontgraven- als ontvangende perceel) worden zorgvuldig afgevlakt en als bruikbaar
worden achtergelaten, conform wens eigenaar. Dit gebeurt in de meeste gevallen conform MDB maatregel
‘zaaiklaar maken en inzaaien’ (zie verderop in het rapport). Uiteindelijk zal het materieel, op eenzelfde
manier als dat het wordt aangevoerd, uit het gebied worden afgevoerd.
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OPHOGEN PERCEEL

Beschrijving maatregel
Ook deze maatregel wordt toegepast op natte terreinen met aanwezigheid van wilgenbos, wilgenstruweel,
riet of natte ruigte. De maatregel behelst het ophogen van het gekapte terrein tot een niveau waarbij geen
hergroei van wilgen of andere ruwe vegetatie meer mogelijk is en het terrein goed beheerbaar wordt voor het
reguliere onderhoud zoals begrazen of hooien. In de regel is ophogen met 0,5 m voldoende. De benodigde
grond wordt elders in de uiterwaard gewonnen, bij voorkeur op een perceel van dezelfde eigenaar.

1b. ophogen

grasland

Beschrijving uitvoering
Het ophogen van het terrein vergt dumpers (trekker + dumpkar) voor het vervoeren en lossen van grond en
een shovel of bulldozer voor het verspreiden en afvlakken van de gedeponeerde grond. Het materieel moet
vanuit een nader te bepalen locatie worden aangevoerd per as in de vorm van een dieplader.
De dumpers vervoeren de grond van een te ontgraven locatie naar de ontvangstlocatie. Ter plaatse van de
ontvangstlocatie wordt de grond gedeponeerd. De gedeponeerde grond zal op hopen worden gedumpt en
vervolgens zal deze grond met shovel (percelen < 1 ha) of bulldozer (percelen > 1 ha) worden verspreid over
het perceel en worden afgevlakt. De set met materieel bestaande uit 2 dumpers kunnen circa 100 m3 / uur
vervoeren en dumpen. De shovel / bulldozer kan vervolgens het terrein afvlakken met 160 m3/uur. De
toplaag van het opgehoogde terrein betreft altijd zandig materiaal zodat de toplaag zich minder leent voor
nieuw wilgendopslag. Het beschikbare zand is binnen dezelfde uiterwaard aanwezig.
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PERCEEL EGALISEREN

Beschrijving maatregel
Deze maatregel wordt toegepast op ruwe terreinen die niet goed te beheren zijn, met als gevolg de
aanwezigheid van ruigte of struweel. De maatregel behelst het egaliseren van het gekapte/gemaaide
terrein, gevolg door inzaaien (maatregel 5a).

3a. egaliseren

ruigte

grasland

Beschrijving uitvoering
Het egaliseren van het terrein vergt een shovel (percelen < 1 ha) of bulldozer (percelen > 1 ha). De shovel /
bulldozer kan het terrein afvlakken (zie afbeelding boven).

«ARCADIS
5

HERPROFILEREN OEVERS

Beschrijving maatregel
Op veel steile oevers langs plassen en andere wateren groeien wilgen. Deze oevers zijn vaak uitgerasterd of
worden vanwege de steilte van het talud niet begraasd of gemaaid. Deze maatregel behelst het verflauwen
van het talud zodat regulier beheer mogelijk wordt.

3c. oever herprofileren

Het herprofileren van oevers kent twee varianten, enerzijds is het mogelijk om de grond af te schuiven
richting het water middels shovel of bulldozer, anderzijds is het mogelijk grond af te graven met een HGM
voor aanvullend gebruik (getransporteerd met dumpers (trekker + dumpkar)). Het materieel wordt vanaf de
te ontgraven locatie aangevoerd per as in de vorm van een dieplader.
Variant 1
De shovel of bulldozer zal vanaf de geplande insteek van het talud de bodem afschuiven richting het water.
Dit zal enkele keren herhaald worden om de juiste talud-helling te realiseren (meestal 1:5). Omdat de grond
onder water wordt geborgd, is geen afvoer of transport benodigd. Een shovel of bulldozer kan 20 m3/uur
oever herprofileren c.q. afschuiven.
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Variant 2
Met de HGM worden de oevers geherprofileerd. Met bak wordt de oever op juiste helling gebracht (idem als
bij variant 1). De grond wordt in dumpers gezet. Vervolgens zullen de dumpers de grond vervoeren naar de
ontvangstlocatie in dezelfde uiterwaarde. Ter plaatse van de ontvangstlocatie wordt de grond gedeponeerd.
De gedeponeerde grond zal op hopen worden gedumpt, deze grond zal met shovel (percelen < 1 ha) of
bulldozer (percelen > 1 ha) worden verspreid over het perceel en afgevlakt. De set met materieel bestaande
uit 1 HGM en 2 dumpers kan circa 50 m3 / uur ontgraven, vervoeren en dumpen. De shovel / bulldozer kan
de opgebrachte grond met 160 m3/uur verwerken.
De werkterreinen (zowel ontgraven- als ontvangende perceel) worden zorgvuldig ingericht en als bruikbaar
voor de volgende grondgebruikersvorm, conform wens eigenaar, achtergelaten. Uiteindelijk zal het
materieel, op eenzelfde manier als dat het wordt aangevoerd, uit het gebied worden afgevoerd.
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ZAAI KLAAR MAKEN EN INZAAIEN

Beschrijving maatregel
Na het kappen en frezen van de stobben is een terrein in de regel nog niet geschikt om meegenomen te
worden in het reguliere beheer. Als MDB wordt het gekapte perceel zaaiklaar gemaakt (dit houdt in het
maken van een zaaibed en het inzaaien van het perceel). Vaak wordt deze maatregel toepast in combinatie
met de bovenstaande vormen van MDB.

5a. zaaiklaar maken en inzaaien

m

Beschrijving uitvoering
Het braakliggend terrein dient zaaiklaar gemaakt te worden en te worden ingezaaid. Dit vergt ondiepe
grondbewerking (afhankelijk per situatie: ondiep ploegen, eggen of frezen). Dit geschiedt middels een
trekker. Uiteindelijk kan het perceel met trekker en zaaimachine worden ingezaaid. Het materieel moet
vanuit een nader te bepalen loonwerker worden aangevoerd. De set met materieel bestaande uit 1 trekker
met bijv. ploeg en zaaimachine kan 2 ha per dag bewerken (zaaiklaar maken en inzaaien).
De werkterreinen (zowel het te ontgraven- als het ontvangende perceel) worden bruikbaar voor de
grondgebruikersvorm, conform wens eigenaar, achtergelaten.
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1.1 Inleiding
Binnen het project ‘Stroomlijn Maas’ worden de nodige maatregelen genomen om de afvoer van de rivier
ongehinderd naar zee te laten stromen. Binnen het project wordt tevens een aantal maatregelen genomen
waarbij in het water wordt gewerkt. Het betreft 4 verschillende typen maatregelen, allen geclassificeerd als
‘maatregelen duurzaam beheer’. Na het verwijderen van de vegetatie moet namelijk op regelmatige basis beheer
plaatsvinden om te voorkomen dat er opnieuw belemmeringen voor de doorstroming ontstaan. Op een aantal
locaties is de situatie plaatselijk lastig te beheren. Dit komt bijvoorbeeld omdat de ondergrond erg drassig is, of
omdat de oevers te steil zijn. Waar mogelijk worden op deze terreinen aanvullende maatregelen uitgevoerd, de
zogenoemde maatregelen duurzaam beheer. Hiermee worden de fysieke belemmeringen weggenomen, zodat
deze terreinen blijvend tegen normkosten veiligheidsbeheer kunnen worden onderhouden. Aangezien negatieve
effecten op beschermde vissoorten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is als voorbereiding een
vissenonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen of en in welke mate beschermde vissoorten gebruik maken
van het huidige habitat. Het onderzoek behelst in totaal 13 elementen, verdeeld over zes uiterwaarden (zie tabel
1). In figuur 1 zijn foto’s opgenomen van 2 elementen om een impressie te geven van de bemonsterde
elementen. Een aantal elementen wordt gekenmerkt door bomen die tot in en over het water reiken. Onder water
zorgen de wortels en houtafval (takken) voor structuur en lagere stroomsnelheden. Voor de exacte ligging van de
elementen wordt verwezen naar de specifieke uitvoeringskaarten per uiterwaard. Deze zijn niet bijgevoegd.
Tabel 1 Overzicht van onderzochte locaties

Uiterwaard
Plassen Roermond

Asseltsche Plassen

Bouxweerd

Rijkelse Bemden

Venlo

iMaatregel

lElement
217

herprofileren oever

218

herprofileren oever

318

dempen watergang

323

herprofileren oever

359

herprofileren oever

383

aanleg aanzet geul

414

herprofileren oever

440

herprofileren oever

449

herprofileren oever

451

herprofileren oever

648

herprofileren oever

Arcadis Nederland B.V., Mercatorplein 1, 's-Hertogenbosch
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Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number 09036504

www.arcadis.com

«ARCADIS

Middelaar

2073

herprofileren oever

1824

ontgraven geul en verplaatsen

Figuur 1 Links: element 440, rechts: element 449

1.2 Materiaal en methode
Het vissenonderzoek vond plaats over de volledige lengte van de betreffende oeverzone of watergang.
Het onderzoek is uitgevoerd middels elektrovisserij. Afhankelijke van de breedte en diepte van het te bevissen
deel is gevist met boot+aggregaat (DEKA 5000) of het draagbare elektrovisapparaat (DEKA 3000). Vanwege
veiligheidseisen zijn werkzaamheden met 2 personen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd op 6 oktober 2016.
Voor het onderzoek is ontheffing verkregen in het kader van het Nationaal Beheerplan Aal. Tevens is schriftelijke
toestemming verkregen van alle relevante visrechthebbenden.

1.3 Resultaten
In onderstaande tabel zijn de vangsten per locatie weergegeven. Het aantal gevangen exemplaren betreft bij
grote hoeveelheden een globale inschatting.

Datum: 30-1-2017
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Tabel 2 Vangstenoverzicht
Uiterwaard
Middelaar

Bouxweerd
Soort

359 383 414

Venlo

1824 2040 2073

Rijkelse bemden

Baars
5

Bittervoorn
Blankvoorn

5

318

20
1

10

20
10

1

Brasem

10

25

1

Karper

2
1

Kleine modderkruiper

20

Riviergrondel
Ruisvoorn

1
2
5

2

Snoekbaars
7

5

5

200

Zonnebaars
Zwartbekgrondel

323

30

Blauw band

Winde

Asseltsche plassen

2

Aal

Pontische stroomgrondel

Plassen Roermond

440 449/451 217/218

1
10

100

75

Op een viertal locaties is om verschillende redenen niet gevist:
• 359/383: Deze plas bleek onbegaanbaar door een zeer lage waterstand. Op basis van de lage waterstand in
combinatie met het ontbreken van enige structuur zijn hier geen beschermde vissoorten te verwachten.
• 2073 en 318: Beide sloten stonden droog, waardoor het voorkomen van beschermde vissoorten mag worden
uitgesloten.

Figuur 2 Links: pontische stroomgrondel, rechts: bittervoorn

1.4 Conclusie
In de uiterwaarden zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Bij de werkzaamheden dient zodoende alleen
invulling te worden gegeven aan de algemeen geldende zorgplicht.

Datum: 30-1-2017
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Provincie
Limburg

actiepuntenformulier
en belangenstaat VGSW

Behorende bij aanvraag ontgrondingenvergunning, dossiernummer:
Van

: Stroomlijn onbedijkte oevers - Middelaar

Gemeente

: Gennep

Datum

: 08-02-2017

sectie: D
perceelsnummers: 2458, 3968, 4218, 4220, 4252 en 4258

BELANGEN

OMSCHRIJVING

Toelichting

POL 2014
Goudgroen natuurzone
Zilvergroen natuurzone
Bronsgroen natuurzone
Overig

Ja

Zie biilaqe 1 en 11

Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Maasvallei

De maatregel draagt bij aan de doelstellingen van de
Maasvallei

Beekdal
Extensiveringsgebied intensieve
veehouderij

Zie bijlage 1
N.v.t.

Grondwaterlichaam

Zand Maas, zie bijlage 1

Grenst aan Tielebeek

N.v.t.

MILIEU
MER

Nee

Hydrologisch rapport

Ja

Natuurwaarden / Natura
2000/Nbwet/AERIUS/FF

Ja.

Vliegverkeer (vogelpopulaties nabij
vliegveld)

Nee

In het kader van het project is een Mer beoordeling
uitgevoerd welke onderdeel is van het projectplan
Waterwet
Zie bijlage 7
Zie bijlage 8, 9, 14 en 15
N.v.t.

OVERIG BELEID
Nota Ruimte / POL

Nee

Archeologische waarden/monumenten

Ja

Landinrichtingsproject

Nee

Winterbed

Ja, stroomvoerend

Verondiepen plassen

Nee

Aardkundige waarden

Gebieden (inter)nationaal belang

Waterkerende hoge gronden

Nee

N.v.t.
Zie biilaqe 10
N.v.t.
Zie biilaqe 11
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

GRONDGEBRUIK
Voormalige opslagplaats / stort (VOSlocaties)

Nee

Afvalstoffenwetvergunning

Nee

Aanwezige / voormalige ontgronding

Ja

Ander gebruik

N.v.t.
N.v.t.
Onbekend
N.v.t.

WEGEN
Rijkswegen

Nee

Geprojecteerde rijkswegen

Nee

Provinciale wegen

Nee

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Provincie
Limburg

actiepuntenformulier
en belangenstaat VGSW

BELANGEN

OMSCHRIJVING

Geprojecteerde provinciale wegen

Nee

Overige wegen

Nee

Toelichting
N.v.t.
N.v.t.

AANVULLENDE/OVERIGE GEGEVENS
Bedrijfseconomisch rapport

Nee

Globaal werkplan

Ja

Grondbalans

Ja

Stabiliteitsgegevens / berekening taluds

Ja

Waterkeringen (incl. kaden)

Ja

Onderaardse groeven (gangenstelsels)

Nee

Maasnatuurontwikkelingsprojecten

Ja

Contact gemeente (vragenformulier BP,
standpunt B & W)

Ja

Contact waterschap (standpunt)

Ja

Kabels en leidingen (contact opnemen
met KLIC-Zuid)

Ja

Maaiveldverlagingen m.b.t. agrarische
verbeteringen

Nee

Garantie oplevering (meerwaarde) (bijv.
bankgarantie of overeenkomst)

Ja

Contact belangengroepen /
natuurorganisaties

Vooralsnog niet

Maatschappelijke meerwaarde

Ja

N.v.t.
Zie bijlage 13
Zie bijlage 2.1 en 2.2
Zie bijlage 2.1 en 2.2
Element 3001
N.v.t.
Zie bijlage 1
Zie bijlage 14
Zie bijlage 15
Zie bijlage 12
N.v.t.
N.v.t.
Er is overleg geweest met verschillende
belangenpartijen waaronder natuurorganisaties.
Rijkswaterstaat werkt vanuit het programma Stroomlijn
aan het onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de
uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend
vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren.
Na het verwijderen van de vegetatie moet op
regelmatige basis beheer plaatsvinden om te
voorkomen dat er opnieuw belemmeringen voor de
doorstroming ontstaan. Op een aantal locaties is de
situatie plaatselijk lastig te beheren. Dit komt
bijvoorbeeld omdat de ondergrond erg drassig is, of
omdat de oevers te stijl zijn. Waar mogelijk worden op
deze terreinen aanvullende maatregelen uitgevoerd, de
zogenoemde maatregelen duurzaam beheer. Hiermee
worden de fysieke belemmeringen weggenomen, zodat
deze terreinen blijvend tegen normkosten
veiligheidsbeheer kunnen worden onderhouden.
Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats in
natuurgebied de Gebrande Kamp. De Gebrande Kamp
is een klein natuurgebied, dat voortgekomen is uit
enkele voormalige klei- en zandwinlocaties. Er is tijdens
de zandwinzaamheden veel geschoven met grond.
Plaatselijk werd daarbij reliëfvolgend de klei van de
onderliggende zanden afgraven, maar andere delen zijn
juist weer opgehoogd en afgewerkt met overtollige
dekgrond. Natuurlijke structuren zijn weggegraven en
de oorspronkelijke morfologie van het gebied, met oude
stroomgeulen, terrasranden en stroomruggen, is
nauwelijks meer herkenbaar. Het terrein is een
samenraapsel van plassen en oude grondbergingen.
De terreindelen zijn bovendien nooit als eenheid in
beheer genomen. Het gevolg was een sterke
bosontwikkeling en wildgroei in het recreatieve gebruik.
Door het gebied stroomt de Tielbeek.
Rijkswaterstaat heeft Bureau Drift (Bart Peters)
gevraagd een verkenning te maken van de

Provincie
Limburg

actiepuntenformulier
en belangenstaat VGSW

BELANGEN

OMSCHRIJVING

Toelichting
inrichtingskansen in de Gebrande Kamp. Dit verzoek
heeft geleid tot het rapport: Verkenning
Herinrichtingsplan Gebrande Kamp d.d. maart 2015. Dit
plan heeft model gestaan voor de maatregelen
duurzaam beheer (MDB). De geplande maatregelen
herstellen voor een deel de voorheen aanwezige
natuurlijke structuren zoals een kwelgeul en opnieuw
verbinding maken tussen de geïsoleerde plas en de
Maas.
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Design & Consultancy
I
for natural and
f IW | built assets

4260m

Mercatcrplein 1

Tel 088 4261 261

Postbus 1018

info@arcadis.nl

5200 BA ’s-Hertogenbcsch

www.arcadis.nl

Opdrachtgever

:

Rijkswaterstaat

Aanbrengen
tcplaag:
zand Q.23m
crd=rl==g;- klei Q3€m
zzr min. 9.DCm - NAF

Ontwerp

Archeologische vindplaats

STUWPEIL MAAS 7.90+NAP

3003: Oostelijke Plas,
huidige bodem 7,50m + NAF
aanbrengen grond uit
ontgraving tot 9,00m + NAP

Projact

Onderwerp

Stroomlijn Maas
Maatregelen Duurzaam Beheer

Middelaar
Element 1811 +1824 * 2090 +2092 + 3001 t/m 3003
Situatie

rasa
Schaal

11000

Divisie

:

Bledfcrtnaat

niet standaard

Status

: Concept

Contractnimer

Projectleider

:

Projectnoaaer

Tekeningnusiner
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