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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft de ambitie binnen een korte doorlooptijd
14 dijkringen te versterken om de Limburgse bevolking in de Noordelijke Maasvallei in 2020 tegen
hoog water te kunnen beschermen. Voor deze ambitieuze planning hebben Arcadis en
Witteveen+Bos de capaciteit en kennis gebundeld in IngenieursBureau Maasvallei (IBM).
In het kader van de versterkingsopgave is het noodzakelijk om voorafgaand aan het opstellen van
het voorkeursalternatief (VKA) rondom 12 keringen, waarbij 2 keringen (Blerik – De Oude Gieterij en
Steijl-Maashoek) geen onderdeel uitmaken van de scope, aanvullend inzicht te krijgen in de
aanwezige (basis)informatie voor het thema ecologie, natuurbescherming. Met dit inzicht worden de
onderstaande doelen ingevuld:
1. Het verzamelen, verbeteren en verrijken van basisinformatie voor het thema ecologie,
natuurbescherming. Basisinformatie betreft alle informatie over de huidige toestand van de
dijkringen en de directe omgeving. Deze informatie is nodig voor de verschillende fasen van
het project, zoals de ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal
technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering
en realisatie.
2. Het gebruiken van informatie voor de eerste afweging van oplossingsrichtingen (zeef 1).
3. Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het ophalen en verrijken van informatie voor
het thema ecologie, natuurbescherming voor de diverse fasen in het project HWBP
Noordelijke Maasvallei, zoals de uitwerking van de planproducten (zeef 2, e.v.), het integraal
technisch ontwerp, het omgevingsmanagement en contractering. In het op te stellen Plan
van Aanpak wordt aandacht geschonken aan de nut en noodzaak en Wet
natuurbescherming (hierna Wn) het detailniveau van de benodigde informatie, in relatie tot
de fasering van (de clusters van) het project HWBP Noordelijke Maasvallei.
In hoofdstuk 16 Conclusie wordt ingegaan op de concrete invulling van deze doelen.

1.2 Activiteiten en uitgangspunten
Activiteiten
Voorliggend deelrapport gaat in op basisinformatie op het gebied van natuur (ecologie, flora en
fauna). De activiteiten van dit deelonderzoek zijn:
•
•

Bureaustudie naar ligging Natura 2000 en NNN (NatuurNetwerk Nederland);
Raadplegen NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) en databases van andere vrij op
internet verkrijgbare verspreidingsgegevens en analyse op voorkomen van de beschermde
soorten van de Wet natuurbescherming (Wn);
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•
•

Uitvoeren van een oriënterend veldbezoek (eind 2016) ter controle van de eerder
uitgevoerde onderzoeken (o.a. bomeninventarisatie 2011);
Advisering voor benodigde veldonderzoeken naar de verspreiding van soorten.

Uitgangspunten
•

•

Voor de ligging van de 12 keringen is uitgegaan van het GIS-bestand
WPM_projectgebiedentotaalbestand_20160905. Het plangebied is beperkt tot de directe
omgeving van de tracés, waarbij ervan is uitgegaan dat effecten zich ook afspelen in de
directe omgeving van de tracés. Eventuele uitbreiding van het plangebied, bijvoorbeeld door
meekoppelkansen of gebiedsontwikkeling, is niet meegenomen;
Dit rapport gaat uitdrukkelijk niet in op het benodigd effectonderzoek. Ten aanzien van
stikstofdepositie is het uitgangspunt dat berekening met Aerius worden gedaan voor de
aanlegfase en dat geen nadere informatie nodig is van liggen en kwaliteit van
stikstofgevoelige habitattypen, omdat deze in Aerius zijn opgenomen.
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2 Methode
In de onderliggende rapportage is op basis van een bureaustudie en een veldbezoek onderzocht of
beschikbare gegevens over de ligging van beschermde gebieden en de aanwezigheid van
beschermde soorten compleet is ter beoordeling van de noodzaak tot een ontheffing Wn, of dat
meer inspanning noodzakelijk is om de gegevens compleet te maken.
Gedurende de bureaustudie is op basis van het kaartmateriaal van het ministerie van EZ (Natura
2000) en de provincie Limburg (NNN, provinciaal beheerplan 2017) de ligging van de wettelijk en
beleidsmatig beschermde gebieden in de directe omgeving van de dijktracés bepaald. Tevens is op
basis van de Nationale Database Flora en Fauna bepaald welke beschermde soorten in de omgeving
van de tracés aanwezig zijn, en welke functie de omgeving van de tracés voor de betreffende
soorten heeft.
Naast de bureaustudie zijn in december 2016 verkennende veldbezoeken uitgevoerd. Tijdens de
veldbezoeken zijn de gegevens uit de bureaustudie geverifieerd en waar nodig aangevuld op basis
van waarnemingen van soorten tijdens het veldbezoek, dan wel het vaststellen van de aanwezigheid
van geschikte biotopen voor beschermde soorten conform de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn).
De combinatie van zowel een bureaustudie als een veldbezoek geeft een goed beeld van de potentie
van de tracés als leefgebied voor de beschermde soorten van de Wn.
In de onderliggende toets is ten aanzien van de beschermde soorten aangegeven wat hun
beschermingsstatus is. Onder de nieuwe Wn kan dit zijn habitatrichtlijn soort (HR),
Vogelrichtlijnsoort (VR) of ‘andere soort’. In de tekst hierna spreken we binnen de laatste categorie
over Bijlage A (fauna) en B (flora)-soorten, ook wel Nationaal beschermde soort genoemd. Als gevolg
van de decentralisatie van de natuurwetgeving is de provincie sinds januari 2017 het bevoegd gezag
ten aanzien van de Wn. In Limburg is bepaald dat voor het verstoren van een aantal soorten in het
kader van een ruimtelijk ontwikkeling of beheer en onderhoud een vrijstelling geldt, terwijl deze
vrijstelling niet bestond onder de Ffw. Deze vrijstellingen zijn op 16 december 2016 aangenomen
door Provinciale Staten en op 23 december 2016 vastgesteld in de Beleidsneutrale
Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Hierdoor
geldt naast een vrijstelling voor verschillende algemeen voorkomende soorten, op basis van de
gunstige staat van instandhouding ook een vrijstelling voor de soorten eekhoorn, steenmarter,
levendbarende hagedis en hazelworm.
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3 DR57 Nieuw Bergen
3.1 Gebiedsbescherming
3.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking grenst direct ten noorden van bedrijventerrein De Flammert aan het
Natura 2000-gebied Maasduinen (Habitatrichtlijngebied HR+ Vogelrichtlijngebied VR). Het tracé
doorsnijdt het Natura 2000-gebied niet. In het Natura 2000-gebied Maasduinen is voor meerdere
habitattypen en - soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

3.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Het te versterken tracé langs Nieuw-Bergen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het NNN. Het
tracé loopt door de Goudgroene zone (= het NNN). De zone wordt over een lengte van 40 meter
doorsneden. Ter plekke van het NNN ligt het tracé over een dijkje dat een toegangsweg vormt naar
enkele woningen. Een natuurbeheertype is niet aangewezen voor deze locatie. Het tracé grenst aan
weerzijden aan Kruiden- en faunarijk grasland.

3.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten, in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie. Bij verdere
concretisering van het ontwerp dient beoordeeld te worden of en welke nadere informatie
noodzakelijk is.

3.2 Soortbescherming
3.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
3.2.1.1 Vaatplanten
In de omgeving van het tracé zijn enkele beschermde soorten van de nieuwe Wet
natuurbescherming (Wn) aangetroffen. Het betreft de grote leeuwenklauw en drijvende
waterweegbree (beide bijlage B-soorten Wn). Grote leeuwenklauw is in 2015 ter plekke van
bedrijventerrein de Flammert aangetroffen. Drijvende waterweegbree is aangetroffen in de
Heukelomse Beek die vlak langs het tracé stroomt ter hoogte van het bedrijventerrein de Flammert.
In het onderstaande kader zijn de groeiplaatsbeschrijvingen van de beide soorten weergegeven.
Groeiplaatsen grote leeuwenklauw en drijvende waterweegbree
Grote leeuwenklauw: Bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), waterkanten
(rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen.
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Drijvende waterweegbree: Water (vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten,
afwateringskanaaltjes, duinplassen en kanalen).

Op de overige delen van het tracé zijn geen beschermde vaatplanten van de Wn aangetroffen.
3.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Nieuw-Bergen vier soorten
grondgebonden zoogdieren die onder de Wn beschermd zijn, aangetroffen. Het betreft eekhoorn,
steenmarter, bever en das. Onder de Wn zijn de eekhoorn, steenmarter en das opgenomen in de
lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). Voor deze soorten geldt zodoende geen Europees
beschermingsregime. Tevens geldt voor eekhoorn en steenmarter in de provincie Limburg op basis
van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten een vrijstelling. Bever betreft een HRsoort en is daarmee Europees beschermd.
3.2.1.3 Vleermuizen
In het bosgebied ten noorden van Nieuw-Bergen, maar grenzend aan het tracé, is een gewone
grootoorvleermuis (HR-soort, Wn) aangetroffen. Van andere vleermuissoorten wordt in de database
van de NDFF geen melding gedaan. Echter, op basis van de in de omgeving van het tracé aanwezige
biotopen (luchtfoto) is de aanwezigheid van meerdere vleermuissoorten te verwachten. Soorten
zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (allemaal HRsoorten, Wn) kunnen worden aangetroffen in een kleinschalig landschap zoals dat rondom NieuwBergen en het dijktrace aanwezig is.
3.2.1.4 Amfibieën en reptielen
Uit de soortgroepen amfibieën en reptielen is alleen de nationaal beschermde soort (bijlage A)
vinpootsalamander aangetroffen. De soort werd in 2011 aangetroffen in het bos ten noorden van
Nieuw-Bergen. De biotoopbeschrijving van de soort is in het onderstaande kader opgenomen. Van
de aanwezigheid van andere soorten is in de laatste 10 jaar geen melding gedaan. Echter, op basis
van de in de omgeving van het tracé aanwezige biotopen (luchtfoto) is de aanwezigheid van
meerdere amfibiesoorten te verwachten. De aanwezigheid van bruine kikker, gewone pad en
meerkikker (bijlage A-soorten) is te verwachten (vrijstelling). Tevens is rugstreeppad (HR-soort, Wn)
de afgelopen jaren veelvuldig aangetroffen in het natuurgebied Maasduinen [lit. waarneming.nl].
Biotoopeisen vinpootsalamander
Op de Noord-Brabantse en Limburgse zandgronden zijn vinpootsalamanders bewoners van bos- en heidecomplexen en aangrenzende
cultuurlandschappen. De directe aanwezigheid van bos of bosjes is een onmisbaar aspect van het leefgebied. Open landbouwgebieden
worden gemeden. Voor hun voortplanting zijn vinpootsalamanders aangewezen op een breed spectrum aan, voornamelijk stilstaande,
watertypen (zie verder verblijfplaatsen) [lit. soortinfo, min EZ].

3.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde vissoorten aangetroffen in de
omgeving van Nieuw-Bergen.
3.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Nieuw-Bergen niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Nieuw-Bergen is niet geschikt
voor deze soorten.
10

HWBP Noordelijke Maasvallei
3.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

3.2.2 Veldbezoek
3.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Van de grote leeuwenklauw is de
aanwezigheid van groeiplaatsen op of nabij het tracé echter niet uit te sluiten. De soort komt
mogelijk voor op het dijktracé. Het tracé doorsnijdt geen watergangen, vennen of vijvers waardoor
de aanwezigheid van drijvende waterweegbree binnen het tracé kan worden uitgesloten. In de
omgeving is de aanwezigheid van deze soort wel vastgesteld.
3.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Echter, het tracé
doorsnijdt geschikte onderdelen van het leefgebied van eekhoorn, steenmarter (vrijstelling) en das,
met name het meest zuidelijke deel van het tracé doorsnijdt een kleinschalig landschap met
houtwalletjes en bomenrijen. Op basis van de langs het tracé aanwezige biotopen, kunnen deze
nationaal beschermde zoogdiersoorten in de directe omgeving van het tracé voorkomen. Ook
andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree
kunnen in de omgeving van het tracé een geschikt leefgebied vinden (vrijstelling).
De bever is in de omgeving veelvuldig aanwezig. De soort is momenteel nog niet bekend uit de
Heukelomse Beek (die vlak langs het tracé stroomt), maar wordt daar op korte termijn wel verwacht.
Op of langs het tracé zijn nog geen sporen van de soort aangetroffen.
3.2.2.3 Vleermuizen
In de kleinschalige landschap rond het tracé is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De
vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden, sloten en het tracé zelf vormen
voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes. Tevens zijn voor zowel gebouw- als
boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte verblijfplaatsen aanwezig in de (doorgaans)
oude bebouwing en bomen in de omgeving van het tracé.
3.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele
algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten,
vochtige graslanden en bosschages. Voor de vinpootsalamander is er in de directe omgeving van het
tracé door het ontbreken van geschikte voortplantingswateren geen geschikt leefgebied aanwezig.
Momenteel is er voor rugstreeppad in de directe omgeving van het tracé ook geen geschikt
leefgebied aanwezig
3.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
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3.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
3.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

3.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde soorten op en rond het tracé niet valt uit te sluiten. Om in een
volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op
beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte
onderzoeken uit te voeren.
•
•
•
•
•

Soortgericht onderzoek vaatplanten (met name grote leeuwenklauw);
Soortgericht onderzoek das en bever;
Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten en beverburchten is nodig binnen de (nader
te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

4 DR60 Well
4.1 Gebiedsbescherming
4.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking grenst direct ten zuiden van de kern van Well aan het Natura 2000gebied Maasduinen (HR +VR). Het tracé doorsnijdt het Natura 2000-gebied niet ter hoogte van Well.
In het Natura 2000-gebied Maasduinen is voor meerdere habitattypen en - soorten een
instandhoudingsdoel vastgesteld.

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Het te versterken tracé langs Well vormt de begrenzing van de NNN-percelen die gelegen zijn langs
de oevers van de Maas. Het tracé ligt niet binnen het NNN, maar grenst wel aan natuurgebiedje De
Baend ter hoogte van Elsteren. De aangrenzende NNN-percelen bestaan uit broekbos, ruigten en
enkele plassen.
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4.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten, in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

4.2 Soortbescherming
4.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
4.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
4.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Well naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder
algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft eekhoorn, steenmarter, das en bever.
Onder de Wn zijn de eekhoorn, steenmarter en das opgenomen in de lijst van nationaal beschermde
soorten (Bijlage A). De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Tevens geldt
voor eekhoorn en steenmarter in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van
instandhouding voor deze soorten een vrijstelling.
4.2.1.3 Vleermuizen
In de omgeving van Well is in de afgelopen vijf jaar het voorkomen van meerdere vleermuissoorten
vastgesteld. Het betreft de soorten gewone dwergvleermuis, franjestaart, gewone
grootoorvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. Deze soorten zijn allen HR-soorten en vallen
daarmee onder het Europese beschermingsregime.
4.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van Well zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Het soorten van
bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen
voorkomende amfibiesoorten zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Well niet
aangetroffen.
Tevens zijn in de omgeving van Well de beschermde reptielsoorten hazelworm en levendbarende
hagedis aangetroffen. Deze soorten staan ook op Bijlage A van de Wn en zijn daarmee nationaal
beschermd. Voor beide soorten geldt binnen de provincie Limburg echter een vrijstelling buiten de
gevoelige periode van de soorten.
4.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen is in de afgelopen jaren alleen de rivierdonderpad aangetroffen in een in de
Maas afwaterende beek. Deze soort heeft onder de Wn echter geen beschermde status. Andere
beschermde vissoorten zijn in de omgeving van Well niet aangetroffen.
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4.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Well niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Well voldoet niet aan deze eisen.
4.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

4.2.2 . Veldbezoek
4.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december)zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Well zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk.
Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde
vaatplantsoorten.
4.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Echter, het tracé
doorsnijdt geschikte onderdelen van het leefgebied van eekhoorn en das, met name het deel van
het tracé dat grenst aan de recreatieplas Leukermeer doorsnijdt een bosgebiedje dat voor eekhoorn
en das een geschikt leefgebied kan vormen. De woningen en schuurtjes langs de woonkern van Well
bieden aan steenmarter geschikte verblijfplaatsen. De aanwezigheid van de soort is langs het tracé
dan ook niet uit te sluiten. Gedurende het veldbezoek zijn op of langs het tracé geen sporen van
bever aangetroffen. Het tracé ligt grotendeels te droog om een onderdeel van het leefgebied van
bever te kunnen vormen. Ook andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende
muizensoorten, egel, vos en ree kunnen in de omgeving van het tracé een geschikt leefgebied
vinden.
4.2.2.3 Vleermuizen
In de kleinschalige landschap rondom het Leukermeer en de kern van Well is voor vleermuizen
geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden
en sloten vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes. Tevens zijn voor zowel
gebouw- als boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte verblijfplaatsen aanwezig in de
(doorgaans) oude bebouwing en bomen in de omgeving van het tracé.
4.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele
algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten,
vochtige graslanden en bosschages.
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De bermen langs de het tracé kunnen een marginaal onderdeel van het leefgebied van de
levendbarende hagedis en de hazelworm vormen. De soorten zijn hier niet uit te sluiten.
4.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
4.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
4.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

4.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen en steenmarter indien bomen worden gekapt
(vleermuizen) of gebouwen worden gesloopt (vleermuizen en steenmarter);
Soortgericht onderzoek naar das met name ter plaatse van bosschages langs het
Leukermeer;
Soortgericht onderzoek naar levenbarende hagedis en hazelworm doordat niet valt uit te
sluiten dat werkzaamheden binnen de gevoelige periode van deze soorten worden
uitgevoerd;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

5 DR65 Arcen
5.1 Gebiedsbescherming
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5.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Arcen ligt grotendeels buiten de begrenzing van het
Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Alleen daar waar het tracé aansluiting op de ligging van
het tracé van de provinciale weg N271, ligt het tracé van de dijkversterking binnen het Natura 2000gebied. De provinciale weg is geëxclaveerd uit het Natura 2000-gebied. Maasduinen is voor
meerdere habitattypen en - soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Ten zuiden van de woonkern van Arcen doorsnijdt het tracé van de dijkversterking de NNN. Over
een lengte van circa 300 meter ligt het tracé op percelen die als NNN zijn aangewezen. De percelen
zijn grotendeels aangeduid als Kruiden- en faunarijk grasland. Tevens worden twee smalle stroken
aangeduid als Houtwal en houtsingel en Haagbeuken- en essenbos doorsneden. De werkelijke
doorsnijding van deze percelen heeft echter al plaatsgevonden tijdens de aanleg van het dijkje. Van
een nieuwe doorsnijding van de lijnvormige structuren van de NNN als gevolg van de dijkversterking
is geen sprake. Het tracé van de dijkversterking dat grenst aan de weg, ligt binnen de begrenzing van
een smalle strook van het natuurbeheertype Rivier- en beekbegeleidend bos.

5.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

5.2 Soortbescherming
5.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
5.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
5.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Arcen naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder
algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft steenmarter (in de kern van Arcen), das
(burcht ten westen van dijkpaal 65.034) en bever (langs de oevers van de Maas). Onder de Wn zijn
de steenmarter en das opgenomen in de lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). De bever
betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Tevens geldt voor steenmarter in de
provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding van de soort een vrijstelling.
Voor das geldt deze vrijstelling niet.
5.2.1.3 Vleermuizen
In de dorpskern van Arcen is in de afgelopen vijf jaar het voorkomen van twee vleermuissoorten
vastgesteld. Het betreft de soorten gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Tevens is in 2012 het
voorkomen van gewone vleermuis veelvuldig vastgesteld langs de bomenrijen (zomereik) langs de
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Maasstraat ten noorden van de woonkern van Arcen. Beide soorten zijn HR-soorten en vallen
daarmee onder het Europese beschermingsregime.
5.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van Arcen zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Dit zijn soorten
van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Een andere minder
algemeen voorkomende amfibiesoort die in de omgeving van het tracé ter hoogte van Arcen is
aangetroffen, is de rugstreeppad. Het voorkomen van de soort werd in de zomer van 2016
vastgesteld langs de Roobeek in de uiterwaarden van de Maas ter hoogte van Thermaalbad Arcen.
Tevens is in de omgeving van Arcen (in de uiterwaard bij Broekhuizen aan de westzijde van de Maas)
de beschermde reptielsoort levendbarende hagedis aangetroffen. Deze soort staat ook op Bijlage A
van de Wn en is daarmee nationaal beschermd. Voor deze soort geldt binnen de provincie Limburg
echter een vrijstelling buiten de gevoelige periode van deze soorten.
5.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren aangetroffen in de
omgeving van Arcen.
5.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Arcen niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Arcen voldoet niet aan deze
eisen.
5.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

5.2.2 . Veldbezoek
5.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Arcen zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje,
dan wel uit een gemetselde muur ter hoogte van de dorpskern. Deze omstandigheden bieden geen
ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
5.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Geschikt leefgebied voor
steenmarter, das en bever is niet aanwezig ter plekke van het tracé. Voor zowel bever, das als
steenmarter vormt de intensief onderhouden grasvegetatie op het dijkje geen geschikt onderdeel
van het leefgebied. De soorten kunnen wel op kleine afstand van het tracé aanwezig zijn. Andere
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algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree
kunnen op of in de omgeving van het tracé een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied vinden.
5.2.2.3 Vleermuizen
In de kleinschalige landschap rondom de kern van Arcen is voor vleermuizen geschikt leefgebied
aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden en sloten, maar ook
de bebouwing van het dorp zelf, vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes.
Tevens zijn voor zowel gebouw- als boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte
verblijfplaatsen aanwezig in de (doorgaans) oude bebouwing en bomen in de omgeving van het
tracé.
5.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele
algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten,
vochtige graslanden en bosschages.
Voor de rugstreeppad is in de huidige situatie op of nabij het tracé weinig tot geen geschikt
leefgebied aanwezig. Dit kan echter ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.
5.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
5.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
5.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

5.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar das en bever;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
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•

Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

6 DR68 Venlo-Velden
6.1 Gebiedsbescherming
6.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Venlo-Velden ligt geheel buiten de begrenzing van
het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Het grootste deel van het tracé ligt op ruime afstand
van het dit beschermde gebied. Alleen het meest noordelijke deel van het tracé, ter hoogte van De
Voort, ligt op circa 100 meter afstand van dit Natura 2000-gebied. Maasduinen is voor meerdere
habitattypen en - soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

6.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Ter hoogte van het stadscentrum van Venlo grenst het tracé aan de NNN. Op deze locaties zijn de
smalle uiterwaarden langs de rivier aangewezen als NNN. In de gebieden grenst het tracé
(kademuur) vrijwel over de gehele lengte aan percelen waarop het natuurbeheertype Kruiden- en
faunarijk grasland van toepassing is. Alleen ter hoogte van gehucht De Krosselt, direct ten noorden
van de A67, worden NNN-percelen doorsneden door het tracé. Ook deze percelen zijn aangeduid als
Kruiden- en faunarijk grasland.

6.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

6.2 Soortbescherming
6.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
6.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé is één beschermde soorten van de Wn aangetroffen. De grote
leeuwenklauw (bijlage B, Wn) is aangetroffen in het bosgebied nabij Hasselderheide. Deze soort
wordt aangetroffen in bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers
(graanakkers), waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij
veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen [lit. Floron].
6.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Venlo-Velden naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder
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algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft steenmarter (in de stadskern van Venlo
en Tegelen), das (in het buitengebied ter hoogte van Velden), eekhoorn (in de stadskern van Venlo
en Tegelen) en bever (in een brede strook langs de oevers van de Maas over de gehele lengte van
het tracé). Onder de Wn zijn de steenmarter, das en eekhoorn opgenomen in de lijst van nationaal
beschermde soorten (Bijlage A). De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
Tevens geldt voor steenmarter en eekhoorn in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat
van instandhouding van de soort een vrijstelling.
6.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé dat zich uitstrekt van Velden tot Tegelen is de verscheidenheid aan vleermuissoorten
vrij beperkt. Alleen de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zijn aangetroffen in de directe
nabijheid van het tracé. Beide soorten zijn HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese
beschermingsregime. De soorten zijn voornamelijk ter hoogte van de woonkern van Velden en de
stadskern van Venlo waargenomen. Waarnemingen van vleermuizen ter hoogte van de woonkern
van Tegelen zijn niet bekend. De afwezigheid van vleermuizen ter hoogte van Tegelen duidt
waarschijnlijk op een onvolledige inventarisatie van deze soortgroep in Tegelen, aangezien
woonkernen over het algemeen geschikte leefgebieden vormen voor de betreffende
vleermuissoorten.
6.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Dit zijn soorten
van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen
voorkomende amfibiesoort die in de omgeving van het tracé zijn aangetroffen, zijn
alpenwatersalamander (bijlage A, Wn) en boomkikker (HR-soort, Wn). De beide soorten zijn
aangetroffen nabij de dorpskern van Velden.
Tevens zijn op de Jammerdaalsche heide (tussen Venlo en Tegelen, op circa twee kilometer van het
tracé) de reptielsoorten levendbarende hagedis (Bijlage A, Wn) en de zandhagedis (HR-soort, Wn)
aangetroffen. Voor deze de levendbarende hagedis geldt binnen de provincie Limburg op basis van
de gunstige staat van instandhouding van de soort echter een vrijstelling. De zandhagedis heeft een
Europese beschermingsstatus en is zodoende niet vrijgesteld.
6.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Velden-Venlo-Tegelen.
6.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Enkele beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé aangetroffen.
Het betreft de vlindersoorten (allen Bijlage A, Wn) kleine ijsvogelvlinder, bruine eikenpage,
veenbesblauwtje, bosparelmoervlinder en aardbeivlinder, en de libelsoort beekrombout (Bijlage A,
Wn). De vlindersoorten werden voornamelijk aangetroffen op de Ravensheide (ter hoogte van
Belfeld), de Jammerdaalsche heide (tussen Venlo en Tegelen) en het bosgebiedje ten noorden van
Hasselderheide.
Beekrombout werd verschillende malen over de gehele lengte van het tracé aangetroffen (bijlage A).
6.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
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de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld. In de bomenrij ten westen van dijkpaal 68.130 is
een jaarrond beschermde buizerdhorst aanwezig.

6.2.2 Veldbezoek
6.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Aangezien grote leeuwenklauw
geen hoge eisen stelt aan zijn standplaats, is het voorkomen van de soort daar waar het tracé
bestaat uit een grasdijkje (ten noorden van Venlo) niet uit te sluiten. Op en direct langs het tracé zijn
voor de overige beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het
tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, dan wel uit een
gemetselde muur ter hoogte het stedelijk gebied van Venlo en Tegelen. Deze omstandigheden
bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
6.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Het tracé vormt geen
geschikt leefgebied voor eekhoorn en steenmarter. Geschikt leefgebied voor de das is ter plekke van
het tracé ter hoogte van Velden (daar waar de soort in 2012 werd waargenomen) ook niet aanwezig.
De intensief onderhouden grasvegetatie op het dijkje heeft voor deze beschermde soort weinig tot
geen functie. In de directe nabijheid van het tracé zijn echter enkele boomgroepen en houtsingels
aanwezig die mogelijk wel een onderdeel vormen van het leefgebied van deze soort. Ook voor bever
geldt dat het tracé (zowel het dijkje als de muur) geen functie heeft.
Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos
en ree kan het dijktracé een marginaal onderdeel van hun leefgebied zijn.
6.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. Ook in het kleinschalige landschap rondom de
woonkernen is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de
vorm van houtwallen, bosranden en sloten, maar ook de bebouwing van het dorp zelf, vormen voor
vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes. In de kernen van Velden, Venlo en Tegelen kunnen
zodoende belangrijke functies voor vleermuissoorten aanwezig zijn. In het vrij open/ kale
buitengebied rondom Velden zijn voor vleermuizen vermoedelijk weinig beschermde functies
aanwezig.
6.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Zowel de kale grasdijkjes in het buitengebied als
de stenen muur in het stedelijk gebied voldoen niet aan de biotoopeisen van deze soorten.
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6.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
6.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen. Zowel de vlindersoorten als de beekrombout kunnen zwervend ter
plaatse van het tracé aanwezig zijn. Hier is voor de soort echter geen geschikt leefgebied aanwezig.
6.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen die in de
omgeving van het tracé in het komende voorjaar tot broeden kunnen komen. Het tracé en de
omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde
nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige
informatie niet worden uitgesloten.

6.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek das in het buitengebied bij Velden;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

7 DR69 Blerick – Groot Boller
7.1 Gebiedsbescherming
7.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Blerick - Groot Boller ligt geheel buiten de
begrenzing van het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Het tracé ligt op ruime afstand van
het dit beschermde gebied. Andere Natura 2000-gebieden zijn in de omgeving niet aanwezig.
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7.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Ter hoogte van het stadscentrum van Blerick grenst het tracé aan de NNN. Op deze locaties zijn de
smalle uiterwaarden langs de rivier aangewezen als NNN. In de gebieden grenst het tracé
(kademuur) vrijwel over de gehele lengte aan percelen waarop het natuurbeheertype Kruiden- en
faunarijk grasland van toepassing is. Ter hoogte van de Staalweg is tevens een perceel met
natuurbeheertype Ruigteveld aanwezig.

7.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

7.2 Soortbescherming
7.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
7.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
7.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Blerick naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, alleen de bever
aangetroffen langs de oevers van de Maas. Van de bever is een burcht aangetroffen ter hoogte van
dijkpaal 69.076 en leefgebied in de jachthaven. De bever betreft een HR-soort en is daarmee
Europees beschermd. Andere minder algemeen voorkomende soorten zijn niet aanwezig in de
omgeving van het tracé.
7.2.1.3 Vleermuizen
In de stadskern van Blerick is in de afgelopen jaren de aanwezigheid van gewone dwergvleermuis
meerdere malen vastgesteld. Andere soorten zijn langs het tracé niet aangetroffen. Echter, de
aanwezigheid van andere vleermuissoorten die algemeen in dorps- en stadskernen voorkomen zijn
hier wel te verwachten. Het voorkomen van soorten als laatvlieger en ruige dwergvleermuis kunnen
niet worden uitgesloten. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen
daarmee onder het Europese beschermingsregime.
7.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een
vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het
tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Blerick is niet bekend.
7.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Blerick.
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7.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de uiterwaard ter hoogte van het bedrijventerrein Ubroek werd in 2015 de aanwezigheid van de
beschermde Beekrombout (Bijlage A, Wn) vastgesteld.
Andere beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Blerick niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Blerick voldoet niet aan deze
eisen.
7.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld. Ten westen van dijkpaal 69.035 en ten zuidwesten
van dijkpaal 69.032 zijn nestplaatsen van huismus vastgesteld

7.2.2 Veldbezoek
7.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Blerick zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje,
dan wel uit een gemetselde muur ter hoogte van de stadskern. Deze omstandigheden bieden geen
ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
7.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. De aanwezigheid van de
bever langs de smalle oevers van de Maas ter hoogte van Blerick valt niet uit te sluiten. Mogelijk dat
de bever hier tijdens de migratie tussen verschillende leefgebieden langs de Maas ter hoogte van
Blerick sporadisch kort aan land komt. De oevers ter hoogte van de stadskern vormen voor deze
soort echter een marginaal onderdeel van het leefgebied van deze soort. De jachthaven vormt een
geschikt onderdeel van het leefgebied van deze soort.
Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en
vos kan het dijktracé of de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied
zijn.
7.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de stadskern van Blerick kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute
voor deze soorten tussen een verblijfplaats en foerageergebied.
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7.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar (december) waarin het veldbezoek plaatsvond, zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Zowel de kale grasdijkjes ter hoogte van het
bedrijventerrein Ubroek en Groot Boller als de stenen muur in het stedelijk gebied voldoen niet aan
de biotoopeisen van deze soorten.
7.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
7.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen. Alleen de beekrombout kan zwervend in de uiterwaarden langs het
tracé aanwezig zijn.
7.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen die in de
omgeving van het tracé in het komende voorjaar tot broeden kunnen komen. Het tracé en de
omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde
nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige
informatie niet worden uitgesloten.

7.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

8 DR70 Baarlo

25

HWBP Noordelijke Maasvallei

8.1 Gebiedsbescherming
8.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Baarlo ligt geheel buiten de begrenzing van Natura
2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.

8.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Vrijwel het gehele tracé ter hoogte van Baarlo ligt buiten het NNN of grenst daaraan. Alleen het
meest noordelijke deel van het tracé ligt binnen de begrenzing van het NNN. Het tracé bestaat hier
uit een reeds aanwezige grasdijk. De grasdijk ligt op een perceel dat is aangewezen als
natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland.

8.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

8.2 Soortbescherming
8.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
8.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
8.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Baarlo naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en
bever aangetroffen. De aanwezigheid van eekhoorn is in de afgelopen vijf jaar verschillende malen
vastgesteld in de dorpskern van Baarlo en in Hout-Blerick. Daarnaast is de bever verschillende keren
waargenomen langs de oevers van de Maas, en veelvuldig in het natuurgebiedje Romeinenweerd,
waar ook de aanwezigheid van een burcht is vastgesteld. De eekhoorn betreft een Bijlage A-soort
onder Wn waarvoor een vrijstelling geldt in de provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en
is daarmee Europees beschermd.
8.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé, tegenover de stadskern van Tegelen, is in 2015 de aanwezigheid van drie
vleermuissoorten vastgesteld: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. De
aangetroffen dieren waren jagend en foeragerend aanwezig langs het dijktracé. Het voorkomen van
soorten als laatvlieger en ruige dwergvleermuis kunnen tevens niet worden uitgesloten in een
omgeving met bebouwing in een kleinschalig landschap zoals dat rond Baarlo aanwezig is. Alle
vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese
beschermingsregime.
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8.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een
vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het
tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Baarlo is niet bekend.
8.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Baarlo.
8.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Baarlo niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Baarlo voldoet niet aan deze
eisen.
8.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

8.2.2 Veldbezoek
8.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Baarlo zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk.
Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde
vaatplantsoorten van de Wn.
8.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. De aanwezigheid van
eekhoorn in de dorpskern van Baarlo is aangetoond, en op basis van de aanwezige bomen in
minimaal twee stadsparkjes/ kasteeltuinen aannemelijk. Ook de aanwezigheid van de bever in de
uiterwaarden langs de Maas, en met name in de Romeinenweerd, is aangetoond. Met name in de
Romeinenweerd voldoet aan de biotoopeisen van de bever. Hier is voor de soort voldoende ruimte,
rust en voedsel aanwezig. Dit natuurgebiedje vormt een belangrijk onderdeel van het leefgebied van
de bever in de omgeving van Baarlo.
Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en
vos kan het dijktracé of de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied
zijn. Hiervoor geldt een vrijstelling.
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8.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de stadskern van Baarlo kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute
voor deze soorten tussen bijvoorbeeld een verblijfplaats en foerageergebied.
8.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) waarin het
veldbezoek plaatsvond, zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is
echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde
amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijkjes voldoen niet aan de
biotoopeisen van deze soorten.
8.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
8.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
8.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

8.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar aanwezigheid bever op of langs het tracé;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.
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9 DR71 Belfeld
9.1 Gebiedsbescherming
9.1.1 Natura 2000
Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Belfeld ligt geheel buiten de begrenzing van Natura
2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.

9.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Het tracé ter hoogte van Belfeld ligt geheel buiten het NNN.

9.1.3 Benodigd vervolgonderzoek
Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

9.2 Soortbescherming
9.2.1 Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
9.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
9.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Belfeld naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens bever
aangetroffen. De bever is verschillende keren waargenomen langs de oevers van de Maas ter hoogte
van de hoge grasdijk rondom de bebouwing van Belfeld. Tevens is ter hoogte van dijkpaal 71.032 de
aanwezigheid van een beverburcht vastgesteld. Voor de algemeen voorkomende soorten geldt
binnen de provincie Limburg een vrijstelling. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees
beschermd.
9.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld.
Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik van de omgeving van het tracé. De hoge grasdijk
vormt een duidelijk lijnvormig element in het landschap waarvan vleermuizen gebruik kunnen
maken als vlieg- of foerageerroute. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé te
verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder
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de Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen
Europees beschermd zijn.
9.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een
vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het
tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Belfeld is niet bekend.
9.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Belfeld.
9.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Belfeld niet
recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of
stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Belfeld voldoet niet
aan deze eisen.
9.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

9.2.2 Veldbezoek
9.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Belfeld zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk.
Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde
vaatplantsoorten van de Wn.
9.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijktracé of
de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid
van de bever langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van
het leefgebied van de bever.
9.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Belfeld kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute
voor deze soorten tussen bijvoorbeeld een verblijfplaats en foerageergebied.
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9.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijkjes voldoen niet aan de
biotoopeisen van deze soorten.
9.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
9.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
9.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

9.2.3 Benodigd vervolgonderzoek
Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

10 DR72 Kessel
10.1 Gebiedsbescherming
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10.1.1

Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Kessel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura
2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.

10.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Kessel ligt geheel buiten het NNN.

10.1.3

Benodigd vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

10.2 Soortbescherming
10.2.1

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
10.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
10.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Kessel naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en
bever aangetroffen. De eekhoorn is in 2012 eenmaal waargenomen in de laanbomen langs de
Haagweg, grenzend aan de zandwinput. Vermoedelijk komt de soort ook de in bosschage langs de
zandwinput voor. De bever is verschillende keren waargenomen langs de oevers van de zandwinput
en de daar achtergelegen Maas. Tevens is ter hoogte van dijkpaal 72.030 een burcht aangetroffen.
Voor de algemeen voorkomende soorten en de eekhoorn geldt binnen de provincie Limburg een
vrijstelling. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
10.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld.
Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het tracé. Het grasdijkje
en de daar achter gelegen huizenrij kunnen onderdeel zijn van een vlieg- of foerageerroute van
vleermuizen. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van
vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé te verwachten zijn, zijn onder
andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder de Wn zijn alle
vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees
beschermd zijn.
10.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een
vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het
tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Kessel is niet bekend.
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10.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Kessel.
10.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Kessel niet
recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of
stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Kessel voldoet niet
aan deze eisen.
10.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

10.2.2

Veldbezoek

10.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Kessel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje.
Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde
vaatplantsoorten van de Wn.
10.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de
directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever
langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied
van de bever.
10.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Kessel kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Het tracé zelf heeft voor vleermuizen niet of nauwelijks een functie aangezien het dijkje een zeer
beperkte hoogte heeft waardoor geen sprake is van een duidelijk lijnvormig element waarvan
vleermuizen gebruik kunnen maken. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen
van vleermuizen aanwezig zijn.
10.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.

33

HWBP Noordelijke Maasvallei
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de
biotoopeisen van deze soorten.
10.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
10.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
10.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

10.2.3

Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

11 DR73 Beesel
11.1 Gebiedsbescherming
11.1.1

Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Beesel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura
2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.
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11.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Beesel ligt geheel buiten het NNN.

11.1.3

Benodigd vervolgonderzoek

Geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

11.2 Soortbescherming
11.2.1

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
11.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
11.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Beesel naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens bever
aangetroffen. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in de Weerdbeemden aan de
overzijde van de Maas en langs de oevers van de Maas ter hoogte van het tracé. De bever betreft
een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
11.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé, is in 2014 en 2015 de aanwezigheid van twee vleermuissoorten vastgesteld: gewone
dwergvleermuis en de laatvlieger. De dieren werden onder andere direct langs het dijktracé
waargenomen. Het voorkomen van een soort als ruige dwergvleermuis kan tevens niet worden
uitgesloten in een omgeving met bebouwing in een kleinschalig landschap zoals dat rond Beesel
aanwezig is. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder
het Europese beschermingsregime.
11.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor
binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende
amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van
reptielsoorten in en rond Beesel is niet bekend.
11.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Beesel
11.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Langs de oevers van de Rijkelse beemden, op circa 500 meter van het tracé, werd in 2013 de
aanwezigheid van de beschermde Beekrombout (Bijlage A, Wn) vastgesteld.
Andere beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Beesel niet
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
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specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Beesel voldoet niet aan deze
eisen.
11.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

11.2.2

Veldbezoek

11.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Beesel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje,
al dan niet voorzien van een onverhard pad. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de
ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
11.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de
directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever
langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied
van de bever.
11.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Beesel kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien het dijkje een duidelijk
lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen
oriënteren in het buitengebied. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen van
vleermuizen aanwezig zijn.
11.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages. Tevens is grenzend aan het tracé, langs de Huilbeekweg,
in opdracht van de gemeente Beesel recentelijk een paddenpoel aangelegd.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de
biotoopeisen van deze soorten.
11.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
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11.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
11.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

11.2.3

Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

12 DR75 Buggenum
12.1 Gebiedsbescherming
12.1.1

Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Buggenum ligt geheel buiten de begrenzing van
Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.

12.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Buggenum ligt geheel buiten het NNN.

12.1.3

Benodigd vervolgonderzoek

Geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

12.2 Soortbescherming
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12.2.1

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
12.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
12.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Buggenum naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn, das en
bever aangetroffen. Eekhoorn werd aangetroffen in de dorpskern van Buggenum. Sporen van das
werden in 2013 vastgesteld in een bosschage aan de Groene weg. De bever is de afgelopen jaren
enkele malen waargenomen in de uiterwaarden langs de Groezeweg. Eekhoorn en das zijn beide
soorten van Bijlage A van de Wn. Voor eekhoorn geldt echter een vrijstelling binnen de provincie
Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
12.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé, is in 2014 en 2015 de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis veelvuldig
vastgesteld gedurende een vleermuistransecttelling (NEM). Tevens werd gewone grootoorvleermuis,
grijze grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis waargenomen tijdens deze monitoring. De
soorten zijn langs de gehele Dorpstraat (waar een deel van het tracé aan grenst) waargenomen. Alle
vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese
beschermingsregime.
12.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor
binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende
amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van
reptielsoorten in en rond Buggenum is niet bekend.
12.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Buggenum.
12.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Buggenum niet
recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of
stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Buggenum voldoet
niet aan deze eisen.
12.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

12.2.2

Veldbezoek
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12.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Buggenum zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte
groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief
onderhouden grasdijkje, al dan niet voorzien van een (on)verhard pad. Deze omstandigheden bieden
geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
12.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de
directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever
langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied
van de bever.
12.2.2.3 Vleermuizen
In en rond Buggenum is de aanwezigheid van verschillende vleermuissoorten veelvuldig vastgesteld.
Met name de lindelaan aan weerszijden van de Dorpsstraat heeft een grote aantrekkingskracht op
vleermuizen, enerzijds omdat de laan een duidelijk lijnvormig element vormt waar langs de
vleermuizen zich eenvoudig kunnen verplaatsen, anderzijds omdat linden over het algemeen veel
holen en spleten bevatten waar vleermuizen in kunnen verblijven. Ook ter plekke van het tracé zijn
veel vleermuizen aanwezig. Vermoedelijk vormt het tracé ook een onderdeel van een foerageer- of
vliegroute als gevolg van het opvallende lijnvormige karakter van het tracé, met name ter hoogte
van de dorpskern (het tracé is hier erg smal en hoog).
12.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de
biotoopeisen van deze soorten.
12.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
12.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
12.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter, de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.
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12.2.3

Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

13 DR78 Heel
13.1 Gebiedsbescherming
13.1.1

Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Heel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura
2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied
aanwezig.

13.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Vrijwel het gehele tracé ter hoogte van Heel grenst aan het NNN of ligt binnen de begrenzing ervan.
Het tracé bestaat over de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Rondom
recreatieplas Tesken is de dijk voorzien van een enkele rij populieren. De grasdijk ligt ter hoogte van
Heel over de gehele lengte over percelen die zijn aangewezen als natuurbeheertype Kruiden- en
faunarijk grasland.

13.1.3

Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

13.2 Soortbescherming
13.2.1

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
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13.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
13.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Heel naast algemeen
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en
bever aangetroffen. Eekhoorn werd aangetroffen in de bosschages langs recreatieplas Tesken. De
bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in recreatieplas Tesken, Anna’s Beemd, de
Sleijebeek en het kanaal Wessem-Nederweert. De aanwezigheid van burcht op de landtong in
recreatieplas Tesken is aangetoond. De plas is onderdeel van het leefgebied van deze soort.
Eekhoorn is een soort van Bijlage A van de Wn. Voor eekhoorn geldt echter een vrijstelling binnen de
provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
13.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld.
Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het tracé. De grasdijk en
de populierenrij kunnen onderdeel zijn van een vlieg- of foerageerroute van vleermuizen. Tevens
kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
Soorten die in de omgeving van het tracé op basis van de aanwezig biotopen te verwachten zijn, zijn
onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder de Wn zijn alle
vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees
beschermd zijn.
13.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor
binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende
amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van
reptielsoorten in en rond Heel is niet bekend.
13.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Heel.
13.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Heel niet recentelijk
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Heel voldoet niet aan deze eisen.
13.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

13.2.2

Veldbezoek
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13.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Heel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen
aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk, al
dan niet voorzien van een rijbeplanting van populieren. Deze omstandigheden bieden geen ruimte
aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
13.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan de dijk of de
directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. Voor eekhoorn kunnen de
bosschages grenzend aan het tracé een geschikt leefgebied vormen. Tevens is de aanwezigheid van
eekhoorn in de populieren op de dijk niet uit te sluiten. Sporen van de bever langs de oever van de
Sleijebeek zijn gedurende het veldbezoek vastgesteld. In en langs de Sleijebeek liggen grote
hoeveelheden afgeknaagde bomen en takken. Daarnaast zijn in de Sleijebeek twee beverdammen
aanwezig. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever maar grenst daar ter
hoogte van de recreatieplas wel aan.
13.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Heel kunnen volop
foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn.
Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien de dijk een duidelijk
lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen
oriënteren in het buitengebied. De recreatieplas Tesken vormt voor vleermuissoorten zoals
watervleermuis een geschikt foerageergebied. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
13.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijk voldoet niet aan de biotoopeisen
van deze soorten.
13.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
13.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
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13.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

13.2.3

Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek Bever;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.

14 DR79 Thorn-Wessem
14.1 Gebiedsbescherming
14.1.1

Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Thorn-Wessem ligt geheel buiten de begrenzing van
Natura 2000-gebieden. Op minder dan één kilometer afstand zijn enkele onderdelen van het Natura
2000-gebied Grensmaas (HR) aanwezig. In het Natura 2000-gebied zijn geen instandhoudingsdoelen
opgesteld voor habitattypen of - soorten die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.

14.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Thorn-Wessem ligt geheel buiten het NNN, maar grenst daar plaatselijk wel
aan.

14.1.3

Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om
effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang
van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

14.2 Soortbescherming
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14.2.1

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in
de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het
bronnenonderzoek aangetroffen soorten.
14.2.1.1 Vaatplanten
In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.
14.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren
In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Thorn-Wesssem naast
algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens
eekhoorn, steenmarter en bever aangetroffen. Eekhoorn en steenmarter werden aangetroffen in en
nabij de dorpskern van Wessem. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in
recreatieplas De Grote Heggen en de jachthaven bij de Thorner zeilclub. De aanwezigheid van burcht
langs de zuidoever van de recreatieplas De Grote Heggen is aangetoond. De recreatieplas vormt een
onderdeel van het leefgebied van bever. Eekhoorn en steenmarter zijn soorten van Bijlage A van de
Wn. Voor eekhoorn en steenmarter geldt echter een vrijstelling binnen de provincie Limburg. De
bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.
14.2.1.3 Vleermuizen
Langs het tracé zijn in de afgelopen 5 jaar vrijwel geen vleermuizen vastgesteld. In 2012 is alleen
tweemaal de aanwezigheid van de gewone grootoorvleermuis vastgesteld langs het tracé ter hoogte
van de dorpskern van Wessem. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de
omgeving van het tracé. De grasdijk kan een onderdeel zijn van een vlieg- of foerageerroute van
vleermuizen. Met name daar waar de dijk grenst aan de Thornerbeek (het centrale deel van het
tracé) is het aannemelijk dat vliegroutes van verschillende vleermuissoorten aanwezig zijn langs het
tracé. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen
aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé op basis van de aanwezig biotopen te
verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Boven
de open wateren is tevens de aanwezigheid van water- en meervleermuis te verwachten. Onder de
Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen
Europees beschermd zijn.
14.2.1.4 Amfibieën en reptielen
In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine
pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor
binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende
amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van
reptielsoorten in en rond Thorn-Wessem is niet bekend.
14.2.1.5 Vissen
Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn
aangetroffen in de omgeving van Thorn-Wessem.
14.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Heel niet recentelijk
aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer
specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Thorn-Wessem voldoet niet aan
deze eisen.
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14.2.1.7 Vogels
In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen.
Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is
de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik,
sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

14.2.2

Veldbezoek

14.2.2.1 Vaatplanten
In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen
beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter
hoogte van Thorn-Wessem zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte
groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief
onderhouden grasdijk. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de
beschermde vaatplantsoorten van de Wn.
14.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen
voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan de dijk of de
directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. Voor eekhoorn en steenmarter
kunnen in en rond de dorpskern van Wessem geschikt leefgebied aanwezig zijn. Het dijktracé zelf
heeft voor deze soorten weinig tot geen functie. Tevens kunnen de bosschages grenzend aan het
tracé ter hoogte van de Prins Mauritshaven een geschikt leefgebied vormen voor eekhoorn. Sporen
van de bever zijn langs de oever van de Thornerbeek gedurende het veldbezoek vastgesteld. Hier
werden verschillende afgeknaagde takken gevonden. Het tracé zelf vormt slechts een marginaal
onderdeel van het leefgebied van de bever, maar grenst wel aan onderdelen van het leefgebied van
de bever.
14.2.2.3 Vleermuizen
Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als
foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Thorn en Wessem kunnen
volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig
zijn. Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien de dijk een duidelijk
lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen
oriënteren in het buitengebied. De recreatieplas De Groote Heggen vormt voor vleermuissoorten
zoals watervleermuis een geschikt foerageergebied. In de huizen en bedrijfspanden grenzend aan
het tracé kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
14.2.2.4 Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibieen reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor
enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van
sloten, vochtige graslanden en bosschages.
Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of
nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijk voldoet niet aan de biotoopeisen
van deze soorten.
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14.2.2.5 Vissen
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde
vissoorten van de Wn.
14.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden
In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde
soorten uit deze soortgroepen.
14.2.2.7 Vogels
Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het
tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond
beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving van het tracé kan op basis
van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

14.2.3

Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen,
of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende
zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen,
wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

•
•
•
•

Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden
gesloopt;
Soortgericht onderzoek naar de aanwezigheid van leefgebied van bever op of nabij het
tracé;
Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen
noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen)
verstoringscontour van de werkzaamheden.
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15 Bomeninventarisatie
Op basis van de veldbezoeken is geconstateerd dat de boominventarisatie (gegevens afkomstig uit
de iViewer) langs vrijwel alle tracés onvolledig is. Daarbij is van de bomen waarvan de standplaats is
bepaald, vaak niet de soort bepaald, of is een verkeerde soortnaam aangegeven. Langs alle tracés is
een nieuwe/ aanvullende inventarisatie van de bomen noodzakelijk. Geadviseerd wordt deze
bomeninventarisatie uit te voeren nadat de ligging van het voorkeurstracé bekend is.
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16 Conclusie
In deze conclusie wordt ingegaan op de invulling van de in paragraaf 1.2 aangegeven doelen:
1. Het verzamelen, verbeteren en verrijken van basisinformatie voor het thema ecologie,
natuurbescherming;
2. Het gebruiken van informatie voor de eerste afweging van oplossingsrichtingen (zeef 1).
3. Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het ophalen en verrijken van informatie voor
het thema ecologie, natuurbescherming voor de diverse fasen in het project HWBP
Noordelijke Maasvallei, zoals de uitwerking van de planproducten (zeef 2, e.v.), het integraal
technisch ontwerp, het omgevingsmanagement en contractering.

16.1 Verzamelen basisinformatie
In dit rapport is op basis van een bureaustudie en verkennend veldbezoek basisinformatie verzameld
voor het thema ecologie, natuurbescherming. Dit betreft basisinformatie over gebiedsbescherming
(Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en soortbescherming. De basisinformatie is per
deeltraject beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 14.

16.2 Gebruikte informatie eerste afweging oplossingsrichtingen
(zeef 1)
Voorliggend rapport is opgesteld parallel aan het opstellen van oplossingsrichtingen (zeef 1). Voor
wat betreft bureau-informatie is voor voorliggend rapport en het opstellen van oplossingsrichtingen
gebruik gemaakt van dezelfde bron (ligging beschermde gebieden conform de kaarten in bijlage I en
verspreiding beschermde soorten conform informatie NDFF). Deze informatie is daarmee waar
relevant gebruikt voor het opstellen van oplossingsrichtingen zeef 1.

16.3 Plan van aanpak benodigd vervolgonderzoek
In de hoofdstukken 3 t/m 14 is per deeltraject bepaald welke beschermde gebieden en
soort(groep)en in de omgeving van de oplossingsrichtingen (potentieel) aanwezig zijn. Uit hoofdstuk
2 tot en met 14 blijkt dat ten aanzien van gebiedsbescherming (Natura 2000 en NNN)
vervolgonderzoek vooralsnog niet noodzakelijk is, dit is echter nog wel afhankelijk van de precieze
ligging van het VKA.
Doordat de VKA’s nog niet zijn vastgesteld is nog niet met zekerheid aan te geven naar welke
soort(groep)en nader soortgericht onderzoek nodig is, op basis waarvan de effecten van het
voornemen op de betreffende soorten kan worden bepaald. Zodra de VKA’s bekend zijn, kan deze
nadere detaillering plaatsvinden. Op basis van de verzamelde informatie in de voorgaande
hoofdstukken kan wel per deeltracé worden bepaald welke beschermde soort(groep)en in de
omgeving van de oplossingsrichtingen (potentieel) aanwezig zijn en zodoende van belang kunnen
zijn bij de effectbepaling en vergunningverlening voor het nader te bepalen VKA. Een opsomming
van deze soorten per deeltracé is weergegeven in tabel 16.1.
Tabel 16.1. Aanwezige beschermde soort(groep)en in de omgeving van de oplossingsrichtingen per
tracé
Tracé
Nieuw -Bergen
Well

(Potentieel) Aanwezige beschermde soort(groep)en
vaatplanten (grote leeuwenklauw), eekhoorn, steenmarter, das, bever, vleermuizen
steenmarter, eekhoorn, das, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
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Tracé
Arcen
Venlo-Velden
Groot-Blerick
Belfeld
Baarlo
Kessel
Beesel
Buggenum
Heel
Thorn-Wessem

(Potentieel) Aanwezige beschermde soort(groep)en
das, bever, steenmarter, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
das, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
das, eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten, bever en vleermuizen
eekhoorn, bever, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen

Zodra de VKA’s zijn vastgesteld kan worden bepaald welk vervolgonderzoek nodig is. Het
vervolgonderzoek richt zich op het verzamelen van volledige informatie voor de volgende
projectfase en alle daarna volgende fasen, tot en met de vergunningaanvragen.
De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen.
1. Aanvulling bureauonderzoek
De huidige bureaustudie is uitgewerkt op basis van de gegevens van de NDFF. Gedurende het
bureauonderzoek is gebleken dat in het kader van het project Stroomlijn, dat zich grotendeels op
hetzelfde projectgebied (maar wel alleen buitendijks) richt, verspreidingsinformatie is verzameld die
ook voor het onderhavige project relevant is. Ook de kaartviewer van de provincie Limburg kan nog
extra soortinformatie opleveren. In de aanvulling op het bureauonderzoek worden deze bronnen
gebruikt voor het compleet maken van de soortinformatie per deeltracé. Tevens wordt bepaald welk
soortgericht onderzoek nodig is.
2. Nadere uitwerking soortgerichte onderzoeken (veldinventarisaties)
2.1 Nadere vaststelling onderzoeksopgave
De onderzoeksopgave dient aan de hand van de volgende informatie nader te worden vastgesteld:
•
•

•

De gegevens van het project Stroomlijn en de kaartviewer van de provincie Limburg;
Vaststellen waar sprake is of kan zijn van het kappen van bomen en/of het slopen van
gebouwen. Voor alle tracés geldt dat vleermuisonderzoek nodig is wanneer eventueel
bomen worden gekapt of huizen worden gesloopt. In enkele gevallen, als er bomen worden
gekapt, is ook onderzoek nodig naar de aanwezigheid van nesten van eekhoorn in deze
bomen. Alleen bij oplossingsrichtingen in Nieuw-Bergen en Well worden eventueel
gebouwen gesloopt, en is naast onderzoek naar vleermuizen, ook onderzoek naar de
aanwezigheid van de steenmarter nodig.
Voor de VKA’s: vaststellen of sprake kan zijn van het starten van werkzaamheden tijdens het
broedseizoen. Ten aanzien van broedvogels geldt dat een broedvogelmonitoring ter plaatse
van een (onderdeel van een) tracé alleen noodzakelijk is wanneer werkzaamheden aan het
tracé gedurende het broedseizoen (maart- half juli) aanvangen, omdat dan dient te worden
uitgesloten dat er broedende vogels op of direct langs het tracé aanwezig zijn. Indien de
werkzaamheden buiten het broedseizoen worden gestart en er gedurende het broedseizoen
continu wordt doorgewerkt is deze monitoring niet nodig.
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2.2 Uitwerken gedetailleerde aanpak veldonderzoek
Op basis van de voorgaande stappen kan het veldonderzoek worden uitgewerkt (activiteiten,
planning, kostenraming).
3. Uitvoeren veldinventarisaties
Op basis van de nadere uitwerking van de soortgerichte onderzoeken worden veldinventarisaties
uitgevoerd. Een deel van de veldinventarisaties kunnen reeds worden uitgevoerd gedurende de
zomer van 2017, een deel van de inventarisaties dienen echter ook gedurende het voorjaar en de
zomer van 2018 te worden uitgevoerd, aangezien deze periode in 2017 gemist wordt (VKA’s nog niet
bekend). Tevens wordt geadviseerd in het jaar van uitvoering de inventarisatie naar het voorkomen
van jaarrond beschermde nesten en beverburchten te actualiseren. Vogels en bevers kunnen
namelijk in korte tijd nesten of verblijfplaatsen maken waardoor de aanwezigheid van deze
beschermde functies frequent dient te worden onderzocht.
4. Bomeninventarisaties
Bomeninventarisaties dienen te worden uitgevoerd voor alle VKA’s.
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BIJLAGE 1 LIGGING NATURA 2000-GEBIEDEN EN
NATUURNETWERK NEDERLAND
invoegen kaarten uit sharepointbestand
2a_Natuur_gebieden_A3L_161005.pdf
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BIJLAGE 2 WET NATUURBESCHERMING
BESCHERMDE SOORTEN PROVINCIE LIMBURG
Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud
Nederlandse naam

Periode

bruine kikker

gehele jaar

gewone pad

gehele jaar

kleine watersalamander

gehele jaar

meerkikker

gehele jaar

middelste groene kikker

gehele jaar

aardmuis

gehele jaar

bosmuis

gehele jaar

bunzing

gehele jaar

dwergmuis

gehele jaar

dwergspitsmuis

gehele jaar

egel

gehele jaar

gewone bosspitsmuis

gehele jaar

haas

gehele jaar

hermelijn

gehele jaar

huisspitsmuis

gehele jaar

konijn

gehele jaar

molmuis

gehele jaar

ondergrondse woelmuis

gehele jaar

ree

gehele jaar

rosse woelmuis

gehele jaar

tweekleurige bosspitsmuis

gehele jaar

veldmuis

gehele jaar

vos

gehele jaar

wezel

gehele jaar

woelrat

gehele jaar
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