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Aanleiding en doel

Het gebied Castenrayse Vennen is door de provincie aangewezen als prioritair verdroogde
natuur, waar de verdroging moet worden bestreden. Realisatie van deze ambitie is mogelijk
door het treffen van vernattingsmaatregelen in de bestaande natuur in een samenspel met
vergroting van het areaal natuur door aankoop en inrichting daarvan. Herstel in het
natuurgebied is hoofdzakelijk gericht op het vasthouden van schoon grondwater op een
jaarrond stabiel peil tot op het maaiveld en het herstellen van kwelstromen. Daarnaast is het
doel om het proces van verdroging te keren middels het aanpakken van de Lollebeek, naast
enkele detailmaatregelen in de natuur zoals het dempen van sloten en gebiedsvreemd
(aanvoer)water uit de natuur te weren.
Het tweede doel is om de gebieden Castenrayse Vennen en Gortmeule met een ‘groene
verbinding’ langs de watergang Diepeleng weer met elkaar te verbinden. Deze ‘groene
verbinding’ wordt gecombineerd met de realisatie van waterberging om afvoerpieken van de
watergang Diepeleng tijdelijk te bergen.
Tot slot is er een derde doelstelling voor het project. Binnen de Castenrayse Vennen ligt het
Schaatsven. Door achterstallig onderhoud, vervuiling en verrijking van het ven door
voedselrijk (aanvoer)water en de grote schommelingen in de grondwaterstanden is het ven
in de loop der jaren bebost met onder andere wilg. De typische grondwater afhankelijke
vegetaties zijn nagenoeg verdwenen. Het natuurlijk herstellen van het ven leidt, naast een
optimale(re) ecologische situatie, tot de mogelijkheid om weer op het ven te kunnen
schaatsen.

2

Doel planvoornemen

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Sweco Nederland B.V. een ecologisch
onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Herinrichting Lollebeek ‘Castenrayse
Vennen’. Het plangebied ligt net ten zuiden van Castenray, binnen de grenzen van de
gemeenten Venray en Horst aan de Maas In het kader van het beekherstel project vindt een
aantal maatregelen plaats, waaronder het aanvullen, dempen en herprofileren van
watergangen, baggeren, het verwijderen van houtopstanden en het mogelijk saneren van
een vuilstort. Daarnaast is in deze fase van het project het planvoornemen aangegeven
waar een nieuwe waterloop zal worden uitgegraven en delen worden gedempt (figuur 1). In
het kader van deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
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Figuur 1. Voorgenomen herinrichting Lollebeek met te dempen delen (rode lijnen), het op te schonen
Schaatsven en nieuw te graven of te herprofileren beekloop (lichtblauw).
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Toetsingskader

3.1
Natura 2000 gebieden
Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden
zijn aangewezen onder de Europese Habitat- en/of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de
daarbij aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld.
Een activiteit mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een
aantasting van de natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet
uitgesloten kunnen worden dient een Passende beoordeling opgesteld te worden.
3.2
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN ook overige leefgebieden van soorten en –
om isolatie te voorkomen - gebieden die een verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het
NNN is onderdeel van het actieve beleid om bedreigde dier- en plantensoorten in een
gunstige staat van instandhouding te brengen. De natuurgebieden die behoren tot het NNN
en hun functies worden planologisch beschermd, hier geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De
planologische bescherming betekent in het kort dat geen nieuwe bestemmingen worden
toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de oppervlakte, de
kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de verlening van een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
In de provincie Limburg is het NNN vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg
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(POL) en door vertaald in de Omgevingsverordening Limburg 2014. In de
Omgevingsverordening Limburg 2014 is het NNN aangeduid als de ‘Goudgroene zone’,
‘Zilvergroene natuurzone’ en ‘Bronsgroene landschapszone’.
3.3
Soortenbescherming
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het
gaat
om de volgende drie categorieën:
1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en
bijlage I uit Verdrag van Bonn;
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de
nationale wetgeving. Bij voorliggende toetsing wordt tevens beoordeeld of soorten met
jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het plangebied.
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Resultaten

4.1
Natura 2000 gebieden
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de N2000-kaart
van het Nationaal Georegister. Hieruit blijkt dat het Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen
het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is dat zich op een afstand van circa 6,3
kilometer ten noorden van het plangebied bevindt (figuur 2). Overige Natura 2000-gebieden
zijn weergegeven in tabel 4.1.

Figuur 2: ligging werkzaamheden (rood) en de omliggende Natura 2000-gebieden (groen) en de
stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden daarin (paars). Ondergrond: OpenTopo achtergrondkaart,
PDOK
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Tabel 4.1 Globale afstand Natura 2000-gebieden tot plangebied.
Natura 2000-gebieden

Afstand tot plangebied (meter)

Boschhuizerbergen
Deurnsche Peel & Mariapeel
Maasduinen

6.300
7.500
8.500

Effectbepaling
Directe effecten op instandhoudingsdoestellingen van de omliggende Natura 2000-gebieden
zijn vanwege de aanzienlijke effectafstand op voorhand uitgesloten. Negatieve effecten als
verzuring en vermesting door stikstofdepositie zijn op een dergelijke afstand niet uitgesloten
en dienen nader te worden getoetst. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt zeer
waarschijnlijk gebruik gemaakt met de inzet van mobiele werktuigen zoals graafmachines
hetgeen gepaard gaat met stikstofemissie. Deze emissie kan zich vrij gemakkelijk via de
lucht over grotere afstand verplaatsen en zodoende een toename veroorzaken op
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Om de effecten hiervan in beeld te brengen, is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit de
berekening blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op
omliggende Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van
Natura 2000-gebieden zijn daarmee uitgesloten. Er is geen noodzaak voor het nemen van
nadere vervolgstappen. In bijlage 1 is een notitie met de nadere onderbouwing van de
AERIUS-berekening opgenomen.
4.2
Natuurnetwerk Nederland
Een deel van de voorgenomen maatregelen zijn voorzien binnen het gebied dat is
aangewezen als goudgroene en zilvergroene natuurzone. Tevens liggen delen van het
plangebied binnen de bronsgroene landschapszone zoals weergegeven in figuur 3.

4 (3)

Figuur 3: Ligging verschillende aangeduide gebieden POL binnen de Castenrayse Vennen en
omgeving. Bron: Omgevingsverordening Limburg 2014.

Effectbepaling
De voorgenomen ingreep vindt grotendeels plaats in de goudgroene natuurzone en op
enkele plekken binnen de zilvergroene natuurzone en bronsgroene landschapszone. Het
gebied Castenrayse Vennen is door de provincie aangewezen als prioritair verdroogde
natuur, waar de verdroging moet worden bestreden. Realisatie van deze ambitie is mogelijk
door het treffen van vernattingsmaatregelen in de bestaande natuur in een samenspel met
vergroting van het areaal natuur door aankoop en inrichting daarvan. Herstel in het
natuurgebied is hoofdzakelijk gericht op het vasthouden van schoon grondwater op een
jaarrond stabiel peil tot op het maaiveld en het herstellen van kwelstromen. De
voorgenomen maatregelen leveren een belangrijke bijdrage in de kwaliteitsverbetering van
de goudgroene en zilvergroene natuurzone op. Derhalve is geen sprake van aantasting van
de wezenlijke waarden en kenmerken van betreffende gebieden.
De voorgenomen inrichting van de Gortmeule Diepeleng ligt binnen de Bronsgroene
landschapszone en is geënt op een functie als natuurlijk ingerichte waterberging, waarbij
soorten als de patrijs en das centraal staan. Landschappelijk wordt aansluiting gezocht met
de Castenrayse Vennen en de open inrichting in zuidelijke richting. De geplande
voornemens voor herinrichting dragen bij aan versterking van het kleinschalige halfopen
inrichting van het landschap. Derhalve is geen sprake van aantasting van de
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landschappelijke kwaliteiten van delen, welke zijn aangewezen als bronsgroene
landschapszone. Nadere vervolgstappen worden niet noodzakelijk geacht.
4.3
Soortenbescherming
De inventarisatie ten behoeve van soortenbescherming betreft enerzijds een onderzoek
naar de actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten in het plangebied
(verkenning) aangevuld met een verdieping op aandachtspunten (aanvullend onderzoek).
Voor het verkennend natuuronderzoek maken we onderscheid tussen het
bronnenonderzoek en een verkennend veldbezoek. Op basis hiervan volgt een
habitatgeschiktheidsbeoordeling. Het oriënterende veldbezoek is op 25 februari 2020
uitgevoerd door Jody Ettema, werkzaam als ecoloog bij Sweco.
In navolgende paragrafen is aangegeven welke aandachtspunten zijn vastgesteld, op welke
wijze aanvullend onderzoek is uitgevoerd en welke maatregelen worden getroffen om
negatieve effecten tot een minimum te beperken. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij
de werkwijze zoals beschreven in de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van
Waterschappen. Tevens is aangegeven of ontheffingsaanvraag van de Wet
natuurbescherming noodzakelijk wordt geacht.
4.3.1
Planten
Tijdens het oriënterend veldbezoek zijn de aanwezige biotopen beoordeeld op geschiktheid
als groeiplaats voor beschermde flora. Dit zijn vaak (zeer) zeldzame soorten die doorgaans
specifieke habitatseisen aan hun groeiplaats stellen, veelal gekenmerkt door een gering
verspreidingsgebied. Het plangebied omvat verschillende biotopen maar bestaat
hoofdzakelijk uit watergangen die onder een sterke invloed staan van de landbouw in de
directe omgeving. Hierdoor is de vegetatie in de watergangen en op de oeverzone veelal
voedselrijk. Op verschillende plekken is de aanwezigheid van kwelstromen merkbaar,
waardoor typische soorten verschijnen. Uit bestaande gegevens van de NDFF en bekende
natuurinventarisaties blijkt o.a. het voorkomen van kwetsbare en gevoelige soorten als
klimopwaterranonkel (Kastenraayse loop), borstelgras, elzenmos, korenbloem,
moerashertshooi, slank veenmos, waterscheerling (Schaatsven) en wilde gagel (o.a.
Schaatsven). Verspreid zijn op plekken groeiplaatsen bekend van slangenwortel,
wateraardbei, waterviolier, koningsvaren, bolletjesvaren, schildereprijs, zwarte zegge en
veldrus.
Uit de natuurgegevens van de provincie Limburg zijn waarnemingen bekend rondom het
Schaatsven van schaarse soorten voor Limburg als groot akkerscherm, hoge fijnstraal, klein
vogelpootje, knopherik, stijf ijzerhard en zachte wikke. Er zijn geen waarnemingen bekend
van plantensoorten die beschermd zijn conform de Wet natuurbescherming binnen het
werkgebied van de voorgenomen ingreep.
Tijdens het oriënterend veldbezoek zijn geen waarnemingen van beschermde flora
vastgesteld. Groeiplaatsen van beschermde flora ter hoogte van het Schaatsven zijn
nauwelijks te bepalen vanwege de sterke overbegroeiing van het ven. Het is echter
aannemelijk dat zich geen beschermde groeiplaatsen van flora binnen het werkgebied
bevinden. De Lollebeek en Molenberg bieden beiden eveneens geen geschikte
groeiplaatsen voor beschermde flora.
Effectbepaling
Aanwezigheid van beschermde flora is uitgesloten op basis van het ontbreken van
geschikte groeiplaatsen binnen het plangebied. Het uitvoeren van een aanvullende
inventarisatie is niet noodzakelijk. Voor kwetsbare soorten is de Zorgplicht van toepassing.
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4.3.2
Vleermuizen
Uit bestaande gegevens (NDFF) blijkt de aanwezigheid van diverse vleermuissoorten,
waaronder de gewone dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. Onder de Wet
natuurbescherming zijn alle vleermuissoorten beschermd conform bijlage IV van de
Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb). Rosse vleermuis is tevens opgenomen in de Rode Lijst.
De afwisseling in verschillende biotopen maakt de Castenrayse Vennen en de Lollebeek
een geschikt leefgebied voor niet alleen de bovengenoemde soorten, maar ook voor o.a.
andere vleermuissoorten, zoals de gewone grootoorvleermuis. Tijdens het oriënterende
veldbezoek zijn op basis van een breed ingezet onderzoeksgebied voor het schetsontwerp
diverse bomen en boomgroepen met holtes vastgesteld die mogelijk dienen als
verblijfplaats voor vleermuizen. Vervolgens is bij benadering een inschatting gemaakt van
de bomen met invliegopeningen wat de raakvlakken zijn met het voorlopig ontwerp (VO). In
figuur 4 zijn de bij benadering de overgebleven bomen met geschikte invliegopeningen
weergegeven.

Figuur 4: Ligging bomen met invliegopeningen binnen het onderzoeksgebied VO.

Bij benadering is voor het definitief ontwerp een inschatting gemaakt van de te kappen
bomen binnen het definitief ontwerp (DO). Hieruit blijkt de noodzaak voor kap van een
drietal bomen met invliegopeningen binnen de begrenzing van het ontwerp. Op vrijdag 10
juli 2020 is door een deskundig ecoloog aan de hand van endoscopisch onderzoek de
bomen met invliegopeningen nader onderzocht op geschiktheid voor achterliggende holtes,
welke kunnen vigeren als verblijfplaats voor vleermuizen. Diverse invliegopeningen zijn
visueel grondig geïnspecteerd met een endoscoop. Uit de inspectie blijkt dat het achter de
invliegopeningen ontbreekt aan diep gelegen (omhoog staande) holtes, veelal
inrottingsplekken of resten van vogelnesten.
Vleermuizen maken als vliegroutes gebruik van lijnvormige structuren en elementen in het
landschap, zoals bijvoorbeeld bomenlanen, bomenrijen, houtwallen en watergangen. Met
name voor het verbinden van foerageergebieden met verblijfplaatsen zijn deze elementen
van belang voor vleermuizen. De bomen binnen de invloedsfeer van de voorgenomen
ingreep vormen op enkele plekken lijnvormige landschapsstructuren die als vliegroute
kunnen dienen.
Geschikt jachtbiotoop voor vleermuizen bestaat uit (half)hoge, insectenrijke (kruidenrijke)
vegetatie. Gelet op de relatief hoge insectenrijkdom binnen het onderzoeksgebied en de
goede bereikbaarheid middels lijnvormige bomenrijen en watergangen, is deze goed
bereikbaar voor vleermuizen met een verblijfplaats in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk
dat de groenstructuren binnen het plangebied deel uitmaken van het foerageergebied.
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Effectbepaling
Binnen het DO bevinden zich bomen met invliegopeningen. Geschikte achterliggende holtes
ontbreken vooralsnog, waardoor gen nader onderzoek noodzakelijk is. Het plangebied
omvat mogelijk essentiële vliegroutes voor vleermuizen. Het is aannemelijk dat zich langs
de Lollebeek een vliegroute van diverse vleermuissoorten bevindt, evenals
foerageergebied. De Lollebeek wordt deels gedempt, maar blijft als lijnvormige structuur
liggen binnen de Castenrayse Vennen. Daarnaast blijven bosranden behouden, danwel
versterkt door de inpassing van het nieuw aan te leggen deel van de Lollebeek. Het is
aannemelijk dat hierdoor de functionaliteit ook behouden blijft. De voorgenomen ingreep is
met name gericht op natuurontwikkeling en behoud van elzenbroekbos binnen het gebied,
waardoor met de herinrichtingsmaatregelen de jachtbiotoop binnen het werkgebied een
kwaliteitsimpuls voor vleermuizen betekent. Er is geen nader onderzoek noodzakelijk naar
mogelijke effecten op het jachtgebied van vleermuizen.
4.3.3
Grondgebonden zoogdieren
In de omgeving zijn waarnemingen bekend van grondgebonden zoogdieren die beschermd
zijn conform de Wet natuurbescherming. Het betreft waarnemingen van bever
(Habitatrichtlijn art. 3.5 Wnb), das en eekhoorn (Andere soorten art. 3.10 Wnb). Daarnaast
zijn nog diverse algemeen voorkomende soorten als konijn, ree, haas, vos en diverse
(spits)muizen waargenomen.
Het plangebied is tijdens het oriënterend veldbezoek beoordeeld op typische elementen die
duiden op de aanwezigheid van rust- en voortplantingsplaatsen, evenals geschikt biotoop
voor beschermde zoogdieren. Hieruit blijkt aanwezigheid van de bever in de Lollebeek.
Naast knaagsporen zijn op enkele plekken langs de bestaande loop van de beek ingangen
naar oeverholen in de oeverzone van de Lollebeek vastgesteld. Middels gericht onderzoek
naar de exacte locatie van oeverholen en leefgebied is vastgesteld dat het leefgebied van
de bever zich met name concentreert langs de Lollebeek. In figuur 5 zijn waarnemingen van
beversporen weergegeven. Gele stippen zijn sporen van bever in de vorm van glijsporen,
prenten en knaagsporen. Er zijn geen duidelijke burchten aangetroffen langs de Lollebeek.
Op een locatie is een oeverhol aanwezig, maar wat meer op een dagrustverblijf duidt, dan
een vaste- rust en voortplantingsplaats.

Figuur 5: Vastgestelde beversporen (gele stippen).
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Van de das zijn waarnemingen bekend langs de oeverranden van de Molenberg, zoals
weergegeven met de blauwe stippen in figuur 5. Er zijn tijdens het oriënterende bezoek
haar- en voetsporen van de das aangetroffen, evenals een dassenwissel ter hoogte van de
meest noordelijk gelegen gele stip in figuur 6.
Binnen het onderzoeksgebied zijn aaneengesloten voedselrijk bossen en akkers aanwezig,
hetgeen essentieel kan zijn voor de das als leefgebied. Uit nader onderzoek naar de
aanwezigheid van dassenleefgebied blijkt dat zich een tweetal dassenburchten en een
enkele vluchtpijp in de omgeving van het plangebied bevinden. De meest nabijgelegen
verblijfplaats van de das is de vluchtpijp, welke de meest westelijk gelegen gele stip betreft
in figuur 6. De vluchtpijp ligt net buiten de invloedsfeer van de voorgenomen
herinrichtingsmaatregelen. De overige gele stippen betreffen actieve dassenburchten op
geruime afstand tot het plangebied.

Figuur 6: Ligging verblijfplaatsen en sporen das, impressie ligging dassenvluchtpijp en vastgestelde
sporen op dassenwissel.

Tijdens het oriënterend velbezoek zijn sporen vastgesteld van wild zwijn (beschermd
conform art. 3.10 Wnb), een soort die zo nu en dan in het gebied is waargenomen.
Het plangebied is visueel gecontroleerd op aanwezigheid van verblijfplaatsen van de
eekhoorn. Deze zijn echter niet vastgesteld binnen de grenzen van het plangebied.
Negatieve effecten op de soort zijn hierdoor op voorhand uitgesloten.
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Het plangebied heeft een functie als leefgebied voor diverse andere soorten zoals konijn,
ree, haas, vos en diverse (spits)muizen. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van
ontheffingsplicht bij ruimtelijke ingrepen. Voor soorten is wel de Zorgplicht van toepassing.
Effectbepaling
Binnen het werkgebied bevindt zich het leefgebied van de bever, waarvan op diverse
plekken sporen zijn aangetroffen langs het deels te dempen deel van de Lollebeek. De
bever heeft actueel leefgebied in de Lollebeek. Met de voorgenomen
herinrichtingsmaatregelen zal sprake zijn demping van een deel van de Lollebeek.
Geschikte houtstructuren langs de Lollebeek blijven echter voorhanden, evenals
mogelijkheden voor de bever om oeverholen te graven in het nieuw gegraven deel van de
Lollebeek. De bever is een mobiele en flexibele soort die zich snel aanpast aan
veranderingen in beeklopen en waterlopen. Het aanwezige elzenbroekbos wordt met de
voorgenomen herinrichting verder vernat en er wordt enkele kilometers lengte aan
watergang gegraven met vestigingsmogelijkheden voor de bever, hetgeen een positief
effect heeft op het areaal leefgebied voor de bever. De gunstige staat van instandhouding
van de soort zal hierdoor gewaarborgd blijven. Om verstoring van de bever tot een minimum
te beperken, dienen werkzaamheden langs het bestaande tracé van de Lollebeek overdag
te worden uitgevoerd en buiten de voortplantingsperiode van de soort (mei t/m augustus).
In de omgeving van het plangebied is dassenleefgebied vastgesteld. Er bevindt zich een
verblijfplaats (dagrustplaats) in de nabijheid van het aan te leggen tracé van de Lollebeek.
Negatieve effecten op de dagrustplaats zijn echter uitgesloten. Vastgestelde burchten in de
omgeving worden niet verstoord, danwel aangetast. De bereikbaarheid van
foerageergebieden blijven eveneens voorhanden. Er worden droge passeermogelijkheden
aangelegd over het beektracé, echter schuwt de das een passage door een beek niet om
aangesloten preferent leefgebied (met name graslanden) te bereiken, zoals in de huidige
situatie ook het geval is. Nadere vervolgstappen worden niet noodzakelijk geacht.

4.3.4
Vogels
Uit de NDFF komen diverse waarnemingen naar voren van vogels met een jaarrond
beschermde nestplaats (categorie 1 t/m 4). We treffen in de omgeving onder andere
waarnemingen aan van buizerd, roek, havik, sperwer en wespendief (art. 3.1 Wnb),
waarvan de verblijfplaatsen jaarrond beschermd zijn. Tijdens het oriënterend veldbezoek
zijn de bomen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden geïnspecteerd op
aanwezigheid van verblijfplaatsen (categorie 1 t/m 4). Er zijn hierbij echter geen oude
nestlocaties vastgesteld.
Zowel van de buizerd, havik en sperwer zijn verspreid over de Castenrayse Vennen
waarnemingen bekend. Van de wespendief is slechts een enkele waarneming bekend.
Gelet op de verborgen leefwijze is dit niet vreemd. Verspreid over de Castenrayse Vennen
kunnen jaarrond beschermde verblijfplaatsen van soorten voorkomen, waaronder de
buizerd, havik, sperwer en mogelijk wespendief. Er bevinden zich mogelijk bomen met
verblijfplaatsen binnen het werkgebied waar maatregelen getroffen worden. Vooralsnog is
nog niet duidelijk of en zo ja, welke bomen gekapt worden, waardoor ook niet op voorhand
is te zeggen of er negatieve effecten optreden. Hiervoor is een nader onderzoek en controle
van de aanwezige bomen met verblijfplaatsen binnen het plangebied uitgevoerd. Er zijn
hierbij geen verblijfplaatsen of sporen vastgesteld die duidden op territoriaal gebruik van het
plangebied. Met name de havik, buizerd en sperwer zijn veelal prominent aanwezig rondom
nestbomen, waarbij sporen als ruipennen, schijtsporen en plukresten in de omgeving van
verblijfplaatsen duidelijk aanwezig zijn. Voor wespendief zijn dichte kroonstructuren visueel
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beoordeel en is gelet op individuen met prooien, uitgegraven nesten van bijen en wespen
evenals nest indicerend vlieggedrag. Er zijn echter geen aanwijzingen, dat de te kappen
bomen binnen het plangebied een jaarrond beschermde verblijfplaats vormen voor de te
verwachten roofvogelsoorten of ransuil.
Effectbepaling
Er is geen noodzaak voor nadere vervolgstappen ten aanzien van vogels met jaarrond
beschermde verblijfplaatsen. Negatieve effecten zijn uitgesloten en ontheffingsplicht inzake
de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. Voor overige broedvogels geldt dat met
voorkeur de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de periode van ongeveer half maart
tot half juli (broedtijd). Er mag gedurende de broedtijd geen sprake zijn van opzettelijke
verstoring van de soortgroep.
4.3.5
Amfibieën en reptielen
Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ingreep zijn waarnemingen bekend van kleine
watersalamander, bruine kikker, groene kikkers (spec.) en een enkele van
alpenwatersalamander. Allen zijn beschermd (conform Andere soorten art. 3.10 Wnb).
Het Schaatsven vormt naast bovengenoemde soorten, een geschikt biotoop voor groene
kikkers, welke ook zijn waargenomen. Mogelijkerwijs zijn dit poelkikkers (beschermd
conform art. 3.5 Wnb). De poelkikker is een soort met een uiteenlopend potentieel biotoop,
maar met een voorkeur voor voedselarme vennen of andere stilstaande wateren met een
licht zuur karakter op een venige ondergrond. Het Schaatsven kwalificeert in de huidige
staat als beperkt geschikt biotoop. Er zijn waarnemingen van vissen bekend uit het
Schaatsven. De poelkikker kan zich lastig(er) handhaven binnen een voortplantingswater
met (relatief veel) vis. Voor de overige salamandersoorten is het niet aannemelijk dat deze
zich binnen het werkgebied van het Schaatsven bevinden. De voorgenomen opschoning
van het Schaatsven is een kwaliteitsverbetering voor het leefgebied van de soort, mits het
ven ook vrij van vis kan worden gemaakt en gehouden.
Heikikkers (eveneens beschermd conform art. 3.5 Wnb) zijn niet waargenomen, maar van
de soort kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het Schaatsven een actueel
leefgebied vormt. De soort is minder flexibel, maar heeft het een duidelijke voorkeur voor
zure en voedselarme voortplantingswateren. Het habitat bestaat met name uit heide,
hoogveen, laagveen en half natuurlijk grasland, maar ook bos en struweel, alles met een
hoge grondwaterstand. Waterhabitat bestaat uit ondiep, zon beschenen water.
Heidevennen en wateren op hoog- en laagveen zijn de belangrijkste voortplantingswateren.
Vooralsnog is de bestaande inrichting van het Schaatsven nog zeer beperkt geschikt als
leefgebied voor de soort.
Reptielen worden niet verwacht. Bestaande waarnemingen uit het NDFF ontbreken en
geschikt biotoop is in beperkte mate aanwezig, vanwege het relatief natte karakter van het
gebied. Voor de alpenwatersalamander bevindt zich geschikt leefgebied ter hoogte van de
percelen met droog (hei)schraalland met nabij gelegen kleine voortplantingswateren.
Effectbepaling
Binnen het werkgebied bevindt zich mogelijk het leefgebied van soorten, welke beschermd
zijn conform art. 3.5 Wnb, te weten poelkikker en heikikker. De kans op voorkomen van
beide soorten is echter zeer beperkt. Gelet op de voornemens voor het opschonen en
herprofileren van het Schaatsven zijn negatieve effecten op beide soorten niet te
verwachten. Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Het werkgebied en met
name het Schaatsven maakt deel uit van het leefgebied van soorten uit de categorie Andere
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soorten art. 3.10 Wnb. Op de alpenwatersalamander na, zijn deze soorten vrijgesteld van
ontheffingsplicht bij ruimtelijke ingrepen. Voor wateren waar zich bovengenoemde soorten
bevinden binnen het werkgebied kan gewerkt worden conform de gedragscode van de Unie
van Waterschappen.
4.4
Vissen
Er zijn geen waarnemingen uit het NDFF bekend van beschermde vissen binnen het
werkgebied van de herinrichtingsmaatregelen. Uit het meetrapport Lollebeek 2009 blijkt het
voorkomen van rheofiele soorten als riviergrondel, bermpje en kleine modderkruiper uit de
Lollebeek, evenals enkele eurytope soorten zoals diverse algemeen voorkomende
witvissoorten, baars en snoek. Daarnaast zijn nog regionaal trekkende soorten
waargenomen zoals de winde en brasem. De Lollebeek wordt gevoed door water uit het
stroomgebied zelf en door aanvoerwater vanuit het kanalensysteem. Hierdoor zal de
waterkwaliteit door het jaar heen, buiten de seizoensinvloeden zelf, erg verschillen. Het
aantal aanwezige stromingsminnende, weinig kritische en habitatgevoelige soorten is
redelijk. De aanwezigheid van beschermde soorten binnen het plangebied is echter
uitgesloten.
Effectbepaling
Er is geen noodzaak voor nader onderzoek. Voor soorten is wel de Zorgplicht van
toepassing.
4.5
Ongewervelden
Uit bestaande gegevens van het NDFF is een waarneming bekend van het voorkomen van
de kleine ijsvogelvlinder (beschermd conform art. 3.10 Wnb) binnen de Castenrayse
Vennen. Het gebied kwalificeert zich deels als leefgebied voor de soort vanwege het areaal
vochtig bos, waarin de waardplant kamperfoelie aanwezig is. Bij lage aanwezige aantallen
laat de soort zich soms lastig waarnemen. De aanwezigheid van een populatie is echter niet
uitgesloten. Daarnaast zijn diverse andere veelal algemeen voorkomende vlindersoorten
waargenomen. Er zijn geen waarnemingen bekend van overige beschermde
ongewervelden.
Effectbepaling
Het plangebied maakt mogelijk deel uit van het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder.
Door een deskundig ecoloog dient voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden,
het kwalificerend leefgebied in beeld gebracht te worden. Daar waar er raakvlakken zijn
tussen de begrenzing van het plangebied en kwalificerend leefgebied dient gewerkt te
worden conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen

5

Conclusie en aanbevelingen

5.1
Natura 2000 gebieden
Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied Boschhuizerbergen ligt op een afstand van ca.
6.3 km tot het werkgebied. De voorgenomen ingreep bevindt zich daarmee buiten de directe
invloedsfeer van Natura 2000 gebieden. Negatieve effecten als gevolg van vrijkomende
stikstofdepositie tijdens de realisatiefase kan leiden tot verzuring en vermesting. Om te
bepalen of sprake is van een toename van stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000gebieden is een berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. Hieruit blijkt dat op basis
van de gehanteerde uitgangspunten voor de uitvoering, geen sprake is van een toename
van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Nadere vervolgstappen zijn niet
noodzakelijk.

12 (3)

5.2
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De voorgenomen ingreep vindt (groten)deels plaats binnen de goudgroene en zilvergroene
natuurzone, welke zijn aangewezen als onderdelen van het NNN. Daarnaast ligt een deel
van de geplande herinrichting van de Gortmeule Diepeleng binnen de bronsgroene
landschapszone. Het gebied Castenrayse Vennen is door de provincie aangewezen als
prioritair verdroogde natuur, waar de verdroging moet worden bestreden. Realisatie van
deze ambitie is mogelijk door het treffen van vernattingsmaatregelen in de bestaande natuur
in een samenspel met vergroting van het areaal natuur door aankoop en inrichting daarvan.
Herstel in het natuurgebied is hoofdzakelijk gericht op het vasthouden van schoon
grondwater op een jaarrond stabiel peil tot op het maaiveld en het herstellen van
kwelstromen. De voorgenomen maatregelen leveren een verbetering van de kwaliteit van
de goudgroene en zilvergroene natuurzone op. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen
maatregelen binnen de bronsgroene landschapszone. Derhalve is geen sprake van
aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van betreffende gebieden. Nadere
vervolgstappen worden niet noodzakelijk geacht.
5.3

Soortenbescherming

Planten
Er zijn geen nadere vervolgstappen noodzakelijk.
Vleermuizen
Er bevinden zich geen bomen met geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het
onderzoeksgebied. Met de voorgenomen herinrichting zullen geen vliegroutes of
foerageergebieden worden aangetast. Er zijn geen nadere vervolgstappen noodzakelijk.
Grondgebonden zoogdieren
Er is actueel leefgebied vastgesteld van de bever binnen het plangebied. Negatieve effecten
op de gunstige staat van instandhouding zijn uitgesloten. Echter, om verstoring tot een
minimum te beperken dienen passende maatregelen te worden getroffen, zoals het
uitvoeren van werkzaamheden tussen zonsopkomst en zonsondergang (max. 19.00 in de
periode september - april). Het actueel dassenleefgebied wordt niet aangetast en er treedt
geen verstoring op.
Vogels
Er bevinden zich geen bomen met jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels binnen
het onderzoeksgebied. Nadere vervolgstappen zijn niet noodzakelijk.
Amfibieën en reptielen
Er zijn geen nadere vervolgstappen noodzakelijk. Vanuit de Zorgplicht kan gewerkt worden
conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen.
Vissen
Er zijn geen nadere vervolgstappen noodzakelijk.
Ongewervelden
Delen van het werkgebied maken mogelijk deel uit van het leefgebied van de kleine
ijsvogelvlinder. Voor delen van het werkgebied waar mogelijk de kleine ijsvogelvlinder
voorkomt binnen het werkgebied kan gewerkt worden conform de gedragscode van de Unie
van Waterschappen.
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Bijlage 1: AERIUSberekening
stikstofdepositie
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Notitie
Onderwerp: AERIUS-berekening herinrichting Lollebeek
Projectnummer: 369764
Referentienummer: SWNL0263756-1
Datum: 13-07-2020

1

Inleiding

Voor de herinrichting van de Lollebeek wil Waterschap Limburg diverse werkzaamheden
uitvoeren (locatie zie figuur 1-1). Met betrekking tot de geplande ingreep is een onderzoek
uitgevoerd in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur. Het doel is om te bepalen of
er mogelijke belemmeringen vanuit deze wet- en regelgeving zijn voor de werkzaamheden.
Als onderdeel hiervan dienen de effecten van het project op de stikstofdepositie in
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij dient te
worden nagegaan of ten gevolge van de werkzaamheden een toename van de
stikstofdepositie optreedt in stikstofgevoelige habitattypen en/of stikstofgevoelige
leefgebieden. In deze notitie zijn de uitgangspunten en resultaten vastgelegd van de
berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden.

Figuur 1-1 Ligging werkzaamheden (rood) en de omliggende Natura 2000-gebieden (groen) en de
stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden daarin (paars). Ondergrond: OpenTopo
achtergrondkaart, PDOK
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2

Uitgangspunten

Voor de berekeningen van de effecten van het project op de stikstofdepositie is gebruik
gemaakt van het rekenprogramma AERIUS Calculator. Het rekenprogramma berekent de
stikstofdepositie op basis van de ingevoerde emissiebronnen. In dit hoofdstuk zijn de
uitgangspunten beschreven die zijn gehanteerd voor de verschillende emissiebronnen in de
aanlegfase. In de gebruiksfase zijn er geen emissies van stikstof. De gebruiksfase is
daarom hier niet beschouwd.
Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor de verschillende
werkzaamheden. Daarbij zullen er transportbewegingen plaatsvinden voor aan- en afvoer
van materieel en materialen. Voor de werkzaamheden is een raming gemaakt van het
brandstofverbruik van de verschillende mobiele werktuigen en de aantallen
vervoersbewegingen van het vrachtverkeer. In bijlage 1 zijn deze uitgangspunten
opgenomen.
Mobiele werktuigen
De emissies van mobiele werktuigen zijn door het rekenmodel bepaald op basis van de
emissiefactoren (g/kWh), behorende bij het type materieel dat wordt ingezet, het vermogen
(kW) van het materieel en het brandstofverbruik 1. Voor de mobiele werktuigen zijn het totaal
brandstofverbruik en de emissienormen opgenomen in bijlage 1. Met uitzondering van de
bemalingsinstallatie zijn alle werktuigen ingedeeld in de vermogensklasse 130 kW-560 kW.
Voor de bemalingsinstallatie is de vermogensklasse 75 kW-130 kW gehanteerd. De
emissies van de mobiele werktuigen zijn in het rekenmodel opgenomen als een vlakbron
binnen het betreffende werkgebied. Hierbij is een uitstoothoogte van 4 meter, een spreiding
van 4 meter en een warmte-inhoud van 0 MW gehanteerd.
Transport wegverkeer
De emissies bij transportbewegingen worden automatisch bepaald door het rekenmodel op
basis van emissiefactoren (g/km) per type voertuigen en per snelheidsprofiel, het aantal
vervoersbewegingen per voertuigtype en de lengte van de afgelegde weg per
vervoersbeweging. In bijlage 1 is het totaalaantal transporten van vrachtwagens
opgenomen. De transportbewegingen zijn gemodelleerd vanaf de planlocatie tot aan de
Venrayseweg. Aangenomen is dat 50% richting het noorden rijdt en 50% naar het zuiden.
Na 200 meter op de Venrayseweg gaat het vrachtverkeer op in het heersende
verkeersbeeld. Voor de vrachtwagens de emissienorm Euro 6 gehanteerd. Voor de
transportbewegingen binnen het plangebied is het snelheidsprofiel ‘Binnen bebouwde kom’
gehanteerd. Voor de transportbewegingen op de Venrayseweg is het snelheidsprofiel
‘Buitenwegen’ gehanteerd.

3

Resultaten

Voor bovengenoemde emissiebronnen zijn de effecten op de stikstofdepositie in
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden berekend. Voor de berekeningen is gebruik
gemaakt van AERIUS Calculator 2019A. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn
uitgevoerd met het rekenjaar 2020. Het resultaatbestand van AERIUS Calculator is
opgenomen in bijlage 2 en is los meegeleverd bij deze notitie 2. Er zijn geen resultaten hoger
dan 0,00 mol/ha/jaar.
1

De emissies zijn berekend volgens de methode, beschreven in: Hulskotte en Verbeek (2009) Emissiemodel
Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA).
2
AERIUS_bijlage_20200708162132_Rtqg5KFY7nJL.pdf
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4

Conclusie

Tijdens de werkzaamheden is er geen toename van de stikstofdepositie hoger dan 0,00
mol/ha/jaar. In de gebruiksfase zijn er ook geen effecten op de stikstofdepositie. Aangezien
er geen toename van de stikstofdepositie is berekend hoger dan 0,00 mol/ha/jaar is er voor
het onderdeel stikstofdepositie geen vergunningplicht Wet natuurbescherming. Voor de
aanlegfase dient hierbij wel te worden voldaan aan de randvoorwaarden met betrekking tot
het dieselverbruik en emissienormen van het materieel zoals beschreven in deze notitie.
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Bijlage 1

Inzet materieel realisatiefase

INVOERTABEL AERIUS-BEREKENING OBV SSK-raming
Project:

Lollebeek VO

369784

Nummer
No:

Werkzaamheden

Eenheid

Grond ontgraven t.b.v. watergang / terrein

m3

Grond vervoeren 2 km in terrein

m3

Grond verwerken in oude loop incl. verdichten

m3

Grond afvoeren van het werk 10 km (excl. stortkosten)

m3

Aanleg onderhoudspad (ophogen en inzaaien)

m

Verwijderen stuw bovenstrooms bij traject 1 naar depot

st

WACO-duiker aanleggen t.b.v. veepassage

st

Aanbrengen afrastering met 2 pundraden tussen weg en watergang

m

Aanleg Voorde

st

Grond verwerken in ophoging

m3

Duiker aanleggen

m

Aanleg cascadestuw 14 treden
Grond verwerken in kade
Aanbrengen/ Verplaatsen stuw

st
m3
st

Bos rooien

are

Bos aanplanten

are

Herstel eilandje

st

Picknickbank

st

Vogelkijkscherm

st

Informatiepaneel

st

Paden verbeteren

m

Vlonder herstellen

st

Slib verwijderen

m3

Slib verwerken

st

Slib afvoeren en storten

m3

Rijplaten toepassen ( 2 km aan- en afvoeren )

km

Totaal

D
e
e
l
r
a
m
i
n
g
e
n
v
e
r
b
o
r
g
e
n
k
o
l
o
m
m
e
n

Machine

HGM Mobiel

Eenheid
Ltr./eenh.

HGM Rups

Bemalingsinstallatie

Trekker + hulpwerktuig

dag

dag

dag

dag

dag

dag

160

240

90

48

240

360

HoeveelheidDagen

liters

Dagen

33955

0

27130

0

23130

0

7825

0

4205

8

liters
42

Dagen

liters

10080

42

Dagen

liters

Dagen

0

0

0

liters

66

Bew.

0
0

8

384
0

1

0

2

480

2

180

0

0

1

48

1

240

1

90

1

48

0

8

Bew.

km

Dagen

0

0

0

km

0

0

180

dag

10

23760

0

2

transportbeweging
gem. km

0

0

0

Arbeider

0

0

480

10

Vrachtauito (mater.)

0

0

2

0

transportbeweging
gem. km

0

0

0

Dagen
0

Vrachtauto (grond)

5520

1280

1

liters

0

1
380

Dumper

3780

0
23

Loader

0

0

391

3910

0

0

0

2

20

0

1920

0

0

0

1

240

0

0

0

0

1

10

0.5

120

0

0

1

10

0

2

20

4000

0

4

960

0

0

0

0

0

54

0

3

720

3

270

0

1

240

0

0

1

10

4

360

0

1

240

0

0

2

20

0

0

0

0

0

1

0

4

960

3250

0

5

1200

3

720

0

0

3

0

120

0

0

227

0

0

0

2

96

0

0

0

0

170

0

0

0

2

96

0

0

0

0

3

270

0

0.5

1

10

1

1

160

0

0

0

0

0

0

0

1

0.5

80

0

0

0

0.25

60

0

0

0

1

1

160

0

0

1

48

0.5

120

0

0

0

0

0

0

0.5

24

0

0

0

0

480

0

0

0.5

24

0

0

0

0

1
900

0

0

1

0

0

0.5

45

18850

0

19

4560

19

1710

0

0

0

0

0

250

0

0.5

120

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18600

930

6
1680

108.5

26040

76.5

6885

16

768

34.75

250

9300

20
10.5

25

28
8340

66

23760

1323

13230

61

610

0

Totaaloverzicht
Materieel

Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage III-B
Stage IV
Stage III-B
Euro6
Euro6

Raming Buurtschap te Veld - versie 3

Graafmachine mobiel
Graafmachine rups
Bemalingsinstallatie *
Trekker met hulpwerktuig
Loader
Dumper
Vrachtauto (grond)
Vrachtauto (materieel
Arbeider
Diversen brandstof
Totaal

dagen

brandstof

10.5

1680

108.5

26040

76.5

6885

16

768

34.75

8340

66

8340

beweging

kms

*elektrisch aangedreven pomp met een stage lV diesel-aggregaat

1323

13230

61

610

1384

13840

0
312.25

52053
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Bijlage 2

AERIUS Calculator rekenresultaat

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Lollebeek
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Rtqg5KFY7nJL (08 juli 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Waterschap Limburg

Postbus 2207, 6040 CC Roermond

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Lollebeek

Rtqg5KFY7nJL

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

08 juli 2020, 16:21

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

223,03 kg/j

NH3

1,01 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Lollebeek

Resultaten

Lollebeek
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Resultaten

Locatie
Lollebeek

Emissie
Lollebeek

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

152,77 kg/j

Vrachtverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

67,89 kg/j

Vrachtverkeer ri. zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

1,19 kg/j

Vrachtverkeer ri. noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

1,19 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Lollebeek
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Lollebeek

NOx

Voertuig

Omschrijving

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine mobiel

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine rups

STAGE IV, 75 –
Bemalingsinstallatie
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R
STAGE III B, 130 – Trekker met
560 kW,
hulpwerktuig
bouwjaar 2011/01,
Cat. L
STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Loader

STAGE III B, 130 – Dumper
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Resultaten

Lollebeek

Brandstof
verbruik
(l/j)

Mobiele werktuigen
199595, 388154
152,77 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

1.680

NOx

2,03 kg/j

26.040

NOx

31,50 kg/j

6.885

NOx

8,16 kg/j

768

NOx

8,52 kg/j

8.340

NOx

10,09 kg/j

8.340

NOx

92,47 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

2.646,0 / jaar NOx
NH3

64,90 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

122,0 / jaar NOx
NH3

2,99 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Vrachtverkeer
199628, 387407
67,89 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Vrachtverkeer ri. zuid
200411, 388694
1,19 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

1.323,0 / jaar NOx
NH3

1,13 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

61,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Lollebeek

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Vrachtverkeer ri. noord
200351, 388884
1,19 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

1.323,0 / jaar NOx
NH3

1,13 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 6

61,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Lollebeek

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Database
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Lollebeek
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