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1 Inleiding

algemeell
In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Limburg, heeft Heidemij Advies
een mi!ieu-effectrapportage-studie (m.e.r.-studie) verricht met betrekking tot
de uitvoering en de aanleg van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en de
A2 bij StJoost. Dit document betreft het werkdocument "Ecologie". Hierin
worden de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen en de effecten van
de beschouwde alternatieven beschreven ten aanzien van het milieuthema
flora, fauna en ecosystemen.
Naast het thema flora, fa una en ecosystemen wordt in deze studie nog een
aantal thema's onderscheiden. Elk thema wordt beschreven in een apart
werkdocument. De werkdocumenten vormen de basis voor het milieu
effectrapport (MER). Het onderdeel flora, fauna en ecosystemen is
uitgevoerd door LB&P ecologisch advies in opdracht van Heidemij Advies.

opbouw werkdocllmellt
Navolgend wordt in deze inleiding allereerst een overzicht gegeven van de
alternatieven die in deze m.e.r.-studie zijn beschouwd onder vermelding van
de belangrijkste kenmerken. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte bronnen
en de uitgangspunten voor dit onderdeel van de studie beschreven. Tevens
wordt de begrenzing van het (potentiele) invloedsgebied aangegeven. In
hoofdstuk 3 worden de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen
beschreven. In hoofdstuk 4 worden de voor dit MER relevante effecten
beschreven en wordt, per effect, de wijze van effectbepaling en -beschrijving
aangegeven. De geselecteerde effecten worden, worden vervolgens in
hoofdstuk 5 aangegeven. Het inhoudelijke dee! wordt afgesloten met een
overzicht van moge!ijke mitigerende en compenserende maatregelen
(hoofdstuk 6) en een overzicht van de leemten in kennis (hoofdstuk 7). Het
document wordt afgesloten met een overzicht van de gebruikte literatuur.

beschouwde alternatievell
In het MER zijn de volgende vier alternatieven beschouwd:

l1ulalternatief
Het nulalternatief geldt als referentiekader voor de andere alternatieven.
Het beschrijft de toekomstige situatie zoals deze optreedt bij autonome
ontwikkelingen tot aan het jaar 2010. Mogelijke ontwikkelingen
waarover op 1 maart 1995 (peildatum) nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden worden niet als autonoom beschouwd. Dat wi! zeggen
dat in dit alternatief geen rekening wordt gehoudenmet de aanleg van
Rijksweg 73-Zuid.
alternatief DI
Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een uitvoering en een tracering die
gelijk is aan hetgeen in de projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid is
aangegeven voor het gelijknamige alternatief.
a/ternatief D WI
Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een uitvoering die tegemoet komt
aan het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 maart
1995.
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mee,,1 milieul'riendelijk alternali~/

Het l11eest l11iliellVriendelijk alternatief (MMA) is gedefinieerd als het
alternatief waarbij de (negatieve) l11iliell-effeeten het kleinst zijn. Daarbij
is ook gekeken naar l110gelijke verzaehtende en eOl11penserende
l11aatregelen. Uitgangspllnt is dat het alternatief tegel110et kOl11t aan het
beslllit van de Minister van 3 maart 1995; de aanleg van een alltosnelweg
op de oostoever van de Maas volgens de aangegeven traeering.

Bij de samenstelling van de alternatieven is het trajeet Roermond-St.Joost
verdeeld is vijf deeltrajeeten:

deeltrajeet A: Roermond-Zllidoost;
deeltrajeet B: het Roerdal;
deeltrajeet C: parallelle ligging de spoorlijn Roermond-Sittard;
deeltrajeet D: krllising spoorlijn en Vlootbeek;
deeltrajeet E: aansilliting A2.

Per deeltrajeet zijn meerdere varianten besehouwd ten aanzien van de
llitvoering (hoogteligging, traeering) en de aanleg van Rijksweg 73-Zuid.
Op basis hiervan zijn uiteindelijk de alternatieven samengesteld.
In tabel 1.1 worden de belangrijkste kenmerken van de alternatieven D I,
DW I en MMA per deeltrajeet weergegeven.

Tabel 1.1: Overzieht belangrijkste kenmerken alternatieven

I alternatief ~ Dl [ DWI I MMA I
decltraject A: UOCflllOIHI-Zuidoost (tussell slloorlijn Rocnuoud-Monchen-Gla(lbach en grens Rocnlal)

uitvoering tunnel tunnel 'diepe' tunnel

tl'Hc:ering conform projectnota/MER conform projectnota/MER conform projectnota/MER

aan1.tunnc1 tijd.damwand, bemalcll tijd.damwand, bemalen tijd.damw., onderwaterbeton

aansluilil1g gecn aansluitingen geen aansluitillgen geen aansluitingcn
kruisingcn kruisende wegCI1 op mY. kl'uisende wegen op my. kruisende wcgen op mv.

SLWirosingel op tunne1dak St.Wirosingel op tunneldak St.Wirosingel op tunneldak

mit.maatr. gCCll geen COlleentr.verkeerstr. Rcerm.

dccltraject B: het Uoerdal

uitvoering dijklichaam/bnlg tunnel 'diepe' tunnel
doortr. St.\Virosingel geen doortr. St.Wirosingel geon doortr. St.Wirosingel

tracering conform projectnota/MER meer westelijk meer oostelijk

<I<Ini. tunnel n.v.t. tijd.damw., onderwaterbeton tijd.damw.,ondel'waterbeton
volledig omleggen Roel' gedeeltelijk omleggell Roet'

aansluiting. gecn aansluitingen gcen aansluitingen geen aansluitingen
kruisingcn Leropperwcg in tunnelbak Leropperweg op my. Leropperweg op my.

miLmaatr. geluidscherm aan bcide zijden geen goen
standaard faunavoorz.
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Tabel l.l: Overzicht belangrijkste kenmerken alternatieven (vervolg)

conf.= conform
bund.=bundeling
my. = maaiveld
doortr. :::: dOOl·trekking
aanv.geluidw.voorz.:::: aanvullende
geluidwerende voorzieningen

g
tijd.damw.= tijdelijke damwanden;
concentr.verkecrstr.Roerm.= concentratie van verkeersstromen in Roermond
doortr.= doortrckking
miLmaatr.= mitigerende maatregelen
nHmavoorz.= hwnavoorzieningcn (rasters, tunnels)

[ alternaticf ~ Dl [ DWI I MMA I
dccltrajcct C: parallcllc Jigging met spoor Rocrrnolld-Sittard (grcns fussell Roerdal en Montfortcrweg)

uitvoering maaiveldligging verdicptc ligging verdiepte ligging,
gedceltelijk steile taluds

tn\cering conf.projeetnota/MER bundeling met spoorlijn optimale bund.met spoorlijn

aansluiting Linne/Natronchemie ('ruim') Linne/Natranchemie ('krap') Linne/Natranchemie ('krap')
kruisingen Bergcrweg hoog en vcrlcgd Bergerweg op mv. en verlegd Bergerweg op my. en verlegd

mit.maatr. geluidschenn bij Linne geluidw.voorz. bij Linne aanv.geluidw.voofz.Linne
standaard faunavoofz. standaard faunavoorz. standaard faunavoorz.

dccltnljcct J): kruising sl'oorlijn, Vlootbcck CII Shltionswcg (tussen Montforterweg en de Radbergerweg)

uitvoerillg maaiveld/Ycrhoogd verhoogd Yerhoogd

trace ring conform projectnota/MER meer westelijk trace meer westelijk trace

aansluiting gccn aanslllHingen geen aansluitingen geen aansluitingen
krllisingen -Stationsweg op my en -spoorI. Roerm.~Sittard -spoorlijn Roerm-Sittard
(van noord verlegd in noord.richt. -V!ootbeek (ecoduiker) -V!aotbeek (ecoduiker)
naar wid) -Vlootbcck (duiker) -Stationsweg op mY en -Stationsweg op mv en

-spoor. R Oe1'l11. -Sittard verlegd in zuid.richting verlegd in zuid. riehting

nut.IHaatr. standaard 1~lunaYoorz. staIldaard fal1navoorz. gell1idw.voorz.oostzijde weg
standard faunavoorz.

extra faunatunne1s

deeltraject E: zliidelijk deel tussen Radhergerweg en aallsilliting A2

uilvocrillg verhoogd verhoogd verhoogd

traccring conform projectnota/MER confonn projectnota/MER conform projectnota/MER

kruisingell -Heuvelstraat op mv ~I--Ieuvelstraat op mv -I-Ieuvelstraat op mv
(van noord -aansl. 'ci van St.Joost' ~aansl. 'ei van 5t.100s1' -aansI. 'ei van 8t.Joost'
nam zuid) -N271 op mv -N27! ap mv -N27! ap mv
'Hln.s{uiting A2 ('ruime baog') A2 ('krappe baog') A2 ('krappe baag')

Illi1.111<1all'. standaard faunavoorz. standaard faunavoorz. standaard faunavoorz.
extra faunatunnels

OellL'lltJll
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2 Bronnen en uitgangspunten

gehanteerde bronnen
De gehanteerde bronnen voor dit MER zijn in grote lijnen dezelfde als
voor de projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid. Sommige aspecten zijn
geactualiseerd met nieuwe gegevens.

Vegetatie en flora zijn beschreven met behulp van de resultaten van een
door de provincie Limburg uitgevoerde vegetatiekartering in 1987-1990
(Geraedts en Geraedts, 1992). Deze vegetatiekartering is uitgevoerd op
schaal 1:10.000, waarbij aile bijzonclere (vegetatie-)elementen zijn
gekarteerd, volgens een vooraf opgeste1de typologie. Tevens zijn
aandachtssoorten gekarteerd.

De verspreiding van de Das is beschreven op basis van de Atlas van de
Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen e.a., 1992), aangevuld met (in 1993)
geactualiseerde kaarten van het Dassenbeschermingsplan Limburg
(Hoogeveen, 1989). Tevens is gebruik gemaakt van mondelinge informatie
van de stichting Das en Boom.
Voor een beschrijving van de verspreiding van de Hamster is gebruik
gemaakt van verspreidingsgegevens in de Atlas van de Nederlandse
Zoogclieren (Broekhuizen e.a., 1992), aangevulclmet recente gegevens van
het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Overige zoogdieren zijn beschreven met behulp van c1e zoogclieren-atlas en
een studie c100r bureau Natuurbalans naar versnippering (Bugter, 1993).
De beschrijving van vogels is gebaseercl op een in 1993 door de provincie
Limburg uitgevoerde inventarisatie. Voor cle indeling in groepen is gebruik
gemaakt van de indeling van de provincie Limburg (Schols en Schepers,
1991).
De beschrijving van reptielen en amfibieen is gebaseerd op cle Atlas van
Reptielen en Amfibieen in Limburg (Van der Coelen, 1992).

De autonome ontwikkelingen zijn beschreven aan de hand van het
'Beheers- en begrenzingenplan Midden-Limburg-Oost' en het Beheersplan
Maasclal. Deze plannen kunnen tevens worden opgevat als cle Limburgse
(provinciale en lokale) uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur
volgens het Natuurbeleidsplan. De plannen zijn vastgestelcl c100r cle
Gecleputeerde Staten van Limburg in respectievelijk 1994 (LBL, 1994) en
1991 (DBL, 1991).

te beschrijven aspecten
De te verwachten effecten zijn vernietiging, verclroging, verstoring en
versnippering. De te beschrijven aspecten hebben betrekking op cle
vegetatie, cle flora en cle fauna, die hierdoor het meest beinvloed worden.
Tevens worden cle te beschrijven aspecten bepaalcl cloor (de vollecligheid
van) de aanwezige inventarisatiegegevens.
Er is claarom gekozen voor de beschrijving van hogere planten, zoogclieren,
vogels, reptielen en amfibieen. Voor c1it MER gaan we er van uit, clat cle in
de beschrijving opgenomen groepen planten en dieren volcloende zijn om de
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te verwachten effecten op hun waarde te schatten, de alternatieven te
kunnen vergelijken en voldoende mitigerende en compenserende
maatregelen aan te geven.

invloedsgebied
Evenals in de projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid kan het (potentiiHe)
invloedsgebied gedefinieerd worden als de maximale reikwijdte van de
effecten:

verdroging;
verstoring (met name door geluidbelasting);
versnippering.

Verdroging zal zoveel mogelijke beperkt worden. Het gaat om een afstand
tot maximaal een kilometer van het trace (volgens de projectnota/MER)
en, door de wijze van aanleg, eventueel nog beperkt worden tot geringere
afstand van het trace. Het gaat hierbij om tijdelijke effecten. Permanente
effecten op de hydrologie van het studiegebied zijn geheel beperkt tot de
directe ligging van de weg.

Vers/oring kan tot op grotere afstand van invloed zijn. Een maximale
afstand tot het trace wordt verkregen door de grens te nemen van de
minimale geillidbelasting waarbij nog effecten optreden op de meest
gevoelige vogelsoorten (weidevogels). Deze grens ligt bij circa 40 a45
dB(A). In de projectnota/MER is vastgesteld dat de afstand tot het trace
waarop de gelllidbelasting is afgenomen tot 45 dB(A) circa I a 1,5 km
bedraagt. Een begrenzing van het invloedsgebied op 2 a 2,5 km afstand
van het trace is daarom voldoende.

Versnippering is met name relevant voor niet vliegende diersoorten
(zoogdieren, reptielen en amfibieen worden in dit MER behandeld).
Effecten kllnnen tot op veel grotere afstand dan 2 km optreden, met name
bij doorsnijding van verbindingen op bovenlokaallregionaal schaalniveau.
Daarom worden belangrijke diersoorten tot op een grotere afstand (op een
regionaal schaalniveau) beschreven. Een vaste grens is hiervoor niet te
geven, maar verschilt per diersoort.

Samenvattend wordt het invloedsgebied vastgesteld met begrenzing op 500
meter van het trace voor vegetatie en flora, twee kilometer van het trace
voor vogels en, waar relevant, met aandacht voor het voorkomen van
populaties van bijzondere diersoorten tot op grotere afstand.
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3 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen

3.1 Bestaande situatie

algemene gebiedsbeschrijving
Het invloedsgebied bestaat uit enkele in de projectnota/MER onderscheiden
landschapsecologische gebiedsdelen.
Direct aansl uitend op Roermond doorsnijdt het trace de 'Iagere dalbodems'
van het 'rivierdalengebied' van de Roer, grotendeels in gebruik als
grasland. In het wijdere invloedsgebied binnen dit rivierdalengebied liggen
tevens 'vlakkere opduikingen', grotendeels in gebruik als bouwland. De
Roer is (volgens het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud,
SSNBL 1985-1986) gekarakteriseerd als een geomorfologisch en biologisch
'meest waardevolle' beek (Neven, 1989). In het RoerdalJigt de
grondwaterspiegel dicht onder het maaiveld. Hierdoor zal op meerdere
plaatsen sprake zijn van aanwezigheid van of ontwikkeJingsmogelijkheden
voor grondwaterafllankeJijke vegetaties als elzenbroekbossen en
dotterbloemhooilanden.
Ten zuiden van het Roerdal loopt het trace door het 'hogere
zandgrondengebied'. Het betreft hier voornamelijk bouwlanden. Binnen het
invloedsgebied Jiggen tevens (naald)bosgebieden, zowel in vlakkere
stuifzandachtige gebieden als in gebieden met stuifzandheuvels. In het
stroomgebied van de PutbeeklVlootbeek liggen tevens 'Iagere zandgronden
gebieden', die door hun lage Jigging en daardoor vaak natte toestand in
gebruik zijn als grasland. De Vlootbeek is gekarakteriseerd als een
geomorfologisch 'minst' en biologisch 'minder' waardevolle beek (Neven,
1989).
Aan de west-zijde van het trace ligt tevens het Maasdal binnen het
invloedsgebied. In het Maasdal is sprake van gebruik van de gronden als
zowel grasland als bouwland.

vegetatie en flora
In de projectnota/MER is, gezien het schaalniveau van die studie, gekozen
voor een beschrijving van vegetatie en flora op een hoog schaalniveau,
waarbij met name regionaal en nationaal belangrijke vegetaties zijn
onderscheiden.
Gezien het lagere schaalniveau van dit MER wordt de beschrijving van
vegetatie en flora voor het invloedsgebied meer gedetailleerd.
Op kaart F-I (zie kaartbijlagen) zijn de belangrijkste gebieden met door de
provincie gekarteerde vegetaties weergegeven, evenals kleinere elementen
buiten deze grotere gebieden. BiI1l1en deze gebieden en elementen zijn de
vegetaties die gevoeJig zijn voor verdroging apart aangegeven.
De aangegeven gebieden volgen op een interpretatie van de inventarisatie
gegevens van de provincie Limburg. Deze gebieden, zoals aangegeven op
de kaart, hebben dus geen speciale status (hoewel zij wei kunnen
samenvallen met gebieden met een speciale status, zoals aangegeven op
kaart F-3).



10

Navolgend worden de aangegeven gebieden besproken. De nummers op
kaart F-I zijn gelijk aan de nummering zoals in de onderstaande tekst.
Buiten deze grotere, vaak aaneengesloten gebieden komen slechts in zeer
beperkte mate waardevolle vegetaties en 110ra vool'.

[ lIe! Roel'dal
In het Roerdal zijn struwelen en ruigten van natte standplaatsen,
elzenbroekbossen en overstromingsgraslanden de van nature meest
optredende vegetaties. In de huidige situatie komen, naast soortenarme
weilanden, echter vooral populierenbossen met een verruigde of door
cultuurgrassen gedomineerde ondergroei VOOI'. Daarnaast zijn populieren
aangeplant in moerassen of in broekbossen, waar zij de van nature
aanwezige boomlaag vervangen. Deze doorplante broekbossen zijn vaak
slecht ontwikkeld wat betreft structuur en soortensamenstelling. Tel' plaatse
van het trace komt een dergelijk met populieren doorplant broekbos voor
in het Roerdal (zie kaart F-I). Oorspronkelijke broekbossen zijn niet
(meer) aanwezig in de directe omgeving van het trace.
Behalve populierenbossen komen in het Roerdal parkbossen voor (duidelijk
aangeplant bos) en bosjes van gemengde samenstelling, vaak zonder
ondergroei en met een onduidelijk aanplantkarakter (dit betreft meestal wei
aangeplante bosjes, bijvoorbeeld in het kader van landschapsverfraaiing).
Ook komt een droog loofbos op voedselarme bodem VOOI'.

Bij de Zwarte Berg (op de oostelijke rand van het studiegebied) komen
twee moerasvegetaties VOOI'. Het betreft hier respectievelijk door hoge
zeggen en een door Mannagras gedomineerde moerasvegetaties.
Enkele dijkjes langs de RoeI', zowel ten noorden als ten zuiden van het
trace, hebben een taludvegetatie waarin elementen van bijzondere, schrale
vegetaties voorkomen.

De RoeI' zelf blijkt de laatste jaren in toenemende mate geschikt te zijn
voor ontwikkeling van waterplantenvegetaties, met als bijzondere soort de
VIottende waterranonkel, die in de huidige situatie voorkomt vanaf de
grens met Duitsland tot Lerop (Van Buggenum en Gubbels, 1995). Deze
ontwikkelingen hangen samen met het meanderende karakter van de RoeI',
met steilranden, slibafzettingen in binnenbochten, slikstrandjes, grind- en
zandbanken, stroomkommen, etc. Ook de verbetering van de waterkwaliteit
gedurende de laatste jaren is een belangrijke factor voor de ontwikkeling
van waterplantenvegetaties.
Omdat de exacte ligging van de bijzondere watervegetaties niet bekend is,
zijn deze niet op kaart F-I weergegeven. Op het moment van inventariseren
waren tel' plekke van het trace overigens geen vegetaties met Vlottende
waterranonkel aanwezig.

II De Linnel'heide
De Linnerheide ligt op de hogere zandgronden. Verstuivingen die in het
verleden optraden, vaak door overbeweiding van het gebied, zijn bestreden
door de aanplant van naaldhout. De Linnerheide bestaat dan ook
grotendeels uit naaldbos, soms met ondergroei van droge loofbossen op
voedselarme bodem. Voor een klein deel komen percelen met droog
loofbas vaal'.
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III Gebied tussen Linne en Clauscentl'tlle
In dit gebied mondt de Vlootbeek uit in de Maas. Er is daarom sprake van
een relatief laaggelegen gebied. Er komt veel bosaanplant voor, met name
populieren-aanplant en aanplantbosjes van gemengde samenstelling zonder
ondergroei. Op een plek is populier aangeplant in moeras; in de ondergroei
komen nog grasachtigen van vochtigelnatte milieus voor. Tevens komt een
klein perceelloofbos met een goed ontwikkelde ondergroei op vochtige,
voedselrijke bodem voor.
Ook komen diverse vegetaties van vochtige tot natte milieus voor. Het
betreft goed ontwikkelde water- en oevervegetaties, moerasvegetaties
w,l<uin een of twee hoogopgaande kruiden domineren, natte ruigten,
rivier-Ibeekbegeleidend wilgenstruweel en grasland op voedselrijke bodem
met wisselende waterstanden. Deze vegetaties kunnen als kenmerkend
worden beschouwd in een gebied waar een beek uitmondt in de Maas.

IV Omgel'ing van Vlootbeek en Linnerstruik
Dit gebied bestaat uit een lagergelegen deel, het stroomdal van de
Vlootbeek, met daaromheen hogere zandgronden waarop, evenals in
Linnerheide, veel aanplant aanwezig is, waarschijnlijk om (vroeger)
verstuiving tegen te gaan. In dit deelgebied ligt landgoed Rozendaal.
Op de hogere delen overheersen droge bostypen. Het betreft naaldbos,
soms met ondergroei van droge loofbossen, en droog loofbos. Op een plek
is droge heide aanwezig (Struikheide domineert deze vegetatie). Overigens
zijn nog enkele andere aanplantbosjes en populierenbossen aanwezig. Ook
komen braamstruwelen en ruigten van droge standplaatsen voor.
In de PutbeeklVlootbeek zelf komen op sommige trajecten waardevolle
water- en oevervegetaties voor (zie kaart F-I).

V Gebied ten oosten van Maasbracht
In dit gebied, gelegen op de hogere zandgronden, komen vooral loofbossen
en ruigten van droge milieus voor. Waardevolle vegetaties of
plantensoorten van vochtige en natte milieus komen hier niet voor.

VI He! Broekje
Het Broekje ligt ten oosten van Sint Joost. Het wordt doorkruist door de
Vulensbeek, een beek die afwatert op de Vlootbeek. Dit gebied bestaat uit
een lagergelegen grasland (het broek) met ten noorden en ten zuiden
daarvan bossen. Alleen het grasland en de bossen vallen binnen het
studiegebied voor deze studie.
In het grasland komen gereduceerde of fragmentarisch ontwikkelde
elementen voor van natte hooi- en weilanden. Zeldzame plantensoorten in
deze graslanden zijn kenmerkend voor voedselrijke (bemeste) graslanden.
De bossen ten nOOl'den van het grasland liggen hoger in het landschap en
bestaan uit naald- en loofbos van droge milieus.

ovel'ige elementen
In het overige gebied komen nog diverse elementen voor in het landelijk
gebied. Het betreft vooral (kleine) bossen van droge, voedselarme milieus.
Deze zijn niet op kaart F-I aangegeven, omdat zij niet bei"nvloed worden
door aanleg van de Rijksweg 73-Zuid.
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lijnvol'mige elementen
Lijnvormige elementen in het studiegebied zijn bermen en waterlopen. De
bennen zijn overwegend soortenarm en soms oak verruigd. Bijzondere
bennen komen slechts spaarzaam Vaal'. Bijzondere watergangen komen
incidenteel Vaal'. Het gaat dan am slaten waarvan de oever of het water
goed ontwikkelde vegetaties bevatten. Een voorbeeld hiervan zijn de
vegetaties in de PutbeekIVlootbeek en in de RoeI'.

bijzondere soor/en
In het invloedsgebied komen diverse zeldzame en, Vaal' diverse milieus,
indicatieve plantensoorten Vaal'. Het betreft soorten van zowel voedselrijke
als voedselanne wateren, voedselrijke moerassen en oevers en matig
vochtige, bemeste graslanden. Daarnaast komen zeldzame soorten vaal'
van diverse milieus, die niet beinvloed worden, zoals bossen, bosranden,
struwelen en ruigten. Op kaart F -I zijn de gebieden aangegeven waarin
zeldzame soorten van de genoemde, natte milieus zijn aangetroffen.
Tel' plekke van het trace komen slechts in beperkte mate zeldzame sOOl·ten
Vaal'. Tel' hoogte van Linnerheide (deeltraject C) ligt het trace dicht bij een
verruigd loofbosje, op van nature zeer voedselarme bodem. In dit bosje
komen diverse zeldzame soorten Vaal', zoals Voszegge, Gevlekte aronskelk,
Gevlekte elovenetel en Grijskruiel. Tussen de brug over de Vlootbeek en de
aansluiting op de A2 (deeltraject E) ligt oak een verruigd loofbosje, op van
nature zeer voedselarme bodem, met elaarin zeldzame soorten. Het betreft
hier onder andere Rapunzelklokje en Stinkende kamille.

fauna
Navolgend worelt een beschrijving gegeven van ele in het stueliegebied
voorkomende diersoorten en aanwezige relaties tussen verschillende
gebieden. Belangrijke gebieelen Vaal' Das en Hamster zijn weergegeven op
kaart F-2, belangrijke gebieden Vaal' vleermuizen en vogels op kaart F-3.

zoogdieren
Verheggen (1993) geeft in het studiegebied twee kerngebieelen Vaal'
vleermuizen aan: het bosgebied tussen SUoost en Aan ele Berg en het
Munningsbosch. De weinige aangetroffen soorten zijn Rosse vleermuis,
Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis. Vleermuiswaarnemingen van direct
langs het trace zijn echter nauwelijks bekenel. Daarom is speciaal ten
behoeve van dit MER een vleermuisinventarisatie uitgevoerel door het
Vleermuisbureau (Verheggen, 1995).
De zeven waargenomen soorten zijn Gewone dwergvleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis,
Baardvleermuis en Grootoorvleermuis. Van deze soorten staan
Baarelvleermuis en Grootoorvleermuis op de Rode Lijst (Hollander en Van
del' Reest, 1994). Belangrijke gebieden zijn het Roerelal, Leropperveld,
Linnerveld en landgoed Rosenelaal. Vaal' vleermuizen belangrijke
elementen van het Roerdal zijn het stroomgebieel van de RoeI', hooilanden
en populierensingels in het Roerdal, beekelallangs Roermond, park Sint
Cammillus en Kasteel Hattem. In elit gebied zijn aangetroffen: Rosse
vleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Ruige elwergvleermuis,
Watervleermuis en (mogelijk) Baarelvleermuis.
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Tot Leropperveld en Linnerveld worden gerekend: het Leropperbos en het
cultuurgebied ingesloten tussen de Maas, de Berkenallee en het gehucht
Aan de Rijksweg. Soorten die in dit gebied zijn aangetroffen zijn: Rosse
vleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Grootoorvleermuis, Watervleermuis (kolonie en belangrijke vliegroute) en
Baardvleermuis (verkeersslachtoffer). Het Leropperbos is een belangrijk
vleermuisbiotoop. Dit bos en de nabijgelegen Linnerheide staat in verbin
ding met het Maasdal door een diffuus stelsel van lijnvormige
landschapselementen in het tussenJiggende cultuurgebied. Hier liggen vlieg
routes van watervleermuis, dwergvleermuis en rosse vleermuis. Aan de
westzijde van de N271 is dit stelsel verdicht. Aan de oostzijde van de N271
heeft dit stelsel een opener karakter. Opvallend is dat aan de oostzijde van
de N271 op verschillende plaatsen watervleermuizen gehoord werden.
Landgoed Rosendaal kan worden ingedeeld in een deel gelegen ten westen
van de spoorJijn (Rosendaal-west) en een deel gelegen ten oosten van de
spoorlijn (Rosendaal-oost). In het hele gebied zijn aangetroffen: Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis (aanwijzing voor kolonie),
LaatvJieger, Rosse vleermuis (kolonies), Watervleermuis,
Grootoorvleermuis en Baardvleermuis. Rosendaal-oost is van beide delen
het rijkst aan vleermuizen. In Rosendaal-oost zijn 6 van de 7 soorten
(aileen de Laatvlieger niet) aangetroffen, in Rosendaal-west 3 van de 7
soorten (Baardvleermuis, Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger).

Voor wat betreft de overige zoogdiersoorten is het gebied onder andere van
belang voor de Hamster. In het gebied bereikt deze soort zijn noordelijkste
verspreidingsgrens. In de periode 1970-1988 kwam de soort in het gehele
gebied tussen Linne en Sint OdiJienberg voor (Broekhuizen et aI., 1992). Bij
een recente inventarisatie van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg
zijn burchten van de soort uitsluitend aangetroffen in het landbouwgebied
ten oosten van de spoorlijn Sittard-Roermond, en wei in de
kilometerblokken 195-352 en 196-352 (omgeving Linnerheide). Aangezien
de inventarisatie aileen op aan- of afwezigheid van de soort was gericht,
zijn geen gegevens bekend over aantallen. Op grond van deze en oudere
gegevens kan worden gesteld dat het gebied tussen Linne, Roermond,
Lerop en St. Odilienberg een belangrijk centrum van de Hamster in
Midden-Limburg was, en waarschijnlijk nog steeds is. Het trace van
Rijksweg 73-Zuid Jigt op de rand van dit gebied. Tevens kan het gebied
tussen Maasbracht en Linne als potentieelleefgebied worden beschouwd.
Door de barrierewerking van zowel de spoorJijn als de N271 is dit gebied
slecht bereikbaar voor hamsters. De Hamster is opgenomen op de Rode
Lijst Zoogdieren (Hollander & Van der Reest, 1994).

Van de Das komen in het gebied meerdere bewoonde burchten voor, in de
omgeving van Melick en Sint Odilienberg. Deze dassenpopulatie, de meest
zuidelijke van Noord- en Midden-Limburg, is van groot belang als
verbindende populatie tussen de (grote) populaties in Zuid-Limburg en
Midden-Limburg. Het actueelleefgebied in het Roerdalloopt vanaf het
oosten tot westeJijk van het trace van de RW73. Het gehele gebied ten
zuiden hier'van, aan de west-zijde begrensd door de spoorlijn Roermond-
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Sittard, is potentieel leefgebied (volgens de geactualiseerde kaarten van het
Dassenbeschermingsplan Limburg).
Hoewel het in het Dassen-beschermingsplan niet onderkend wordt, kan
verondersteid worden dat ook het gebied ten westen van Linne potenties
heeft ais Ieefgebied van dassen. Met name de uiterwaard op deze plek is
potentieel van belang als foerageergebied voor dassen die zich op of in de
omgeving van landgoed Rozendaal kunnen vestigen.

De Steenmarter is sporadisch in het gebied waargenomen (Broekhuizen,
1992). Aangezien het verspreidingsgebied van deze soort geleidelijk naar het
westen opschuift, zal de soort anno 1995 aigemener zijn dan in de
atlasperiode (1970-1988). De Steenmarter komt vooral voor in halfopen
gebieden, waarbij menselijke bebouwing niet geschuwd wordt. Grote delen
van het studiegebied, met akkers, weilanden, bos en bosjes en boerderijen,
zijn in potentie dan ook geschikt als leefgebied van de Steenmarter.

In het studiegebied komen voorts nog diverse soorten (algemene)
zoogdieren VOOL Het betreft kieine marterachtigen (Bunzing, Wezel,
Hermelijn), EgeI, Ree, Haas, Konijn en diverse soorten muizen en muis
achtigen (bijvoorbeeld Ondergrondse woeimuis). Van al deze soorten wordt
de exacte verspreiding niet beschreven. Aangenomen mag worden, dat deze
algemene soorten veelal verspreid over het studiegebied voorkomen. Van
een aantal van deze soorten (met name Bunzing en EgeI) worden af en toe
verkeersslachtoffers gevonden op de N271 (Bugter, 1993). Ook voor andere
dan deze twee soorten vormt de N271 vermoedelijk een barriere.

vogel.~

Het gebied is integraal gekarteerd door de Provincie Limburg. De
broedvogels van het gebied zijn in 5 groepen ingedeeld:

soorten van bossen, parklandschappen en heide;
soorten van bosranden, struwelen en ruigten;
SOOl·ten van open akker- en weidegebieden;
soorten van moerassen, plassen en beken;
kolonievogels.

Deze groepen, die zijn opgesteld door vogelsoorten met overeenkomsten in
hun biotoop samen te nemen, hebben (als groep) geen speciale status. De
indeling in groepen voIgt op hoofdlijnen de indeling zoais die door de
provincie Limburg is gebruikt bij waarderingen van gebieden in het
Noordelijk en Zuidelijk Peelgebied.
Van elke groep zijn de karakteristieke en zeldzame (Rode lijstsoorten)
geselecteerd en is de verspreiding van de soorten van de gehele groep in
kaart gebracht. Op kaart F-2 zijn voor elke groep, met uitzondering van de
groep van soorten van bosranden, struwelen en ruigten (verspreid over
vrijwel het gehele studiegebied), de belangrijkste gebieden weergegeven. De
groepen worden afzonderlijk besproken. Per groep wordt aangegeven welke
soorten er deel van uit maken en wat globaal de verspreiding is in het
gebied. De Rode Lijst soorten (Osieck en Hustings, 1994) zijn met een •
gemarkeerd.
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soorten van bossen, parklandschappen en heide
Voorkol11ende soorten uit deze groep zijn: Bool11pieper, Boomvalk, Bosuil,
Buizerd, Europese kanarie, Fluiter, Groene specht', Havik, Kerkuir,
Kral11svogel, Nachtegaal, Ransuil, Roodborsttapuit", Slechtvalk, Sperwer,
Steenuir, Torenvalk, Wespendief.
Soorten van deze groep komen verspreid in het gebied voor waar opgaande
begroeiing aanwezig is,

soorten van bosranden, stl'llwelen en I'lligten
Voorkomende soorten uit deze groep zijn: Geelgors', Grasmus en
Bosrietzanger. De drie soorten uit deze groep komen zeer algemeen voor,
verspreid over het gehele studiegebied, Er zijn op de kaart dan ook geen
specifiek belangrijke gebieden voor deze groep onderscheiden,

soorten van open akker- en weidegebieden
Voorkol11ende soorten uit deze groep zijn: Patrijs', Scholekster, Tureluur',
Watersnip', De verspreiding van deze soorten is grotendeels beperkt tot de
Maasuiterwaarden, Kerngebieden zijn er tussen Echt en Maasbracht aan
de west-kant van de A2, de uiterwaarden bij de Clauscentrale en de
uiterwaarden ter hoogte van Meru11l,

soorten van 11loerassen, plassen en beken
Voorkol11ende soorten uit deze groep zijn: Grote gele kwikstaart en
IJsvoge!', Dit zijn vogels die gebonden zijn aan (stromende) beken, moeras
en watervogels ontbreken in het studiegebied, Er zijn twee broedgevallen
van de Grote gele kwikstaart en zes van de IJsvogeL De broedlokaties van
de Grote gele kwikstaart zijn de Roer (ten noordoosten van Sint
Odilienberg) en de Hal11beek (tussen Roermond en Herten), De lokaties
waar de IJsvogel broedt zijn de Roer ten noordoosten van Sint Odilienberg
(1 broedpaar), de Roer ter hoogte van Lerop (2), de Roer tussen
Roerl11ond en Herten (1), de haven bij de Clauscentrale (1) en de
Maasuiterwaarden ten westen van Maasbracht (I),

kolonievogels
De enige soort uit deze groep die in het studiegebied is aangetroffen, is de
Oeverzwaluw',
In het gebied zijn twee lokaties met kolonies van de Oeverzwaluw, Een
lokatie ligt ten zuiden van Linne (Linnerstruik; 26 exemplaren), de andere
tussen Meru11l en Heel in de buurt van Osen (5 exemplaren),

rep/ie/en en amjibieen
De beschrijving van het voork011len van reptielen en amfibieen richt zich
niet aileen op het aangeven van waarnel11ingen, maar ook op
biotoopkenmerken van de relevante soorten, De verspreiding van reptielen
en amfibieen is niet op kaart F-2 aangegeven, Aile reptielen en amfibieen
zijn in Nederland beschermd op grond van de Natuurbescherl11ingswet
(Bergl11ans en Zuiderwijk, 1986),
In het studiegebied is de Levendbarende hagedis vrij algemeen aangetroffen
ten oosten van de spoorlijn Roennond-Sittard, Deze soort komt met name
voor in heideterreinen, op schrale graslanden, op open plekken in bossen
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en langs bosranden. Lijnvonnige elementen als houtwallen en wegbermen
worden ook bewoond en fungeren als verbindingsroute.
De Hazelworm is een zeldzame verschijning; in het studiegebied zijn slechts
2 waarnemingen bekend uit de omgeving van Sint Odilienberg (Van der
Coelen. 1992). Het biotoop van de Hazelworm bestaat uit bos, houtwallen
en heideterreinen. De soort is tamelijk algemeen in het Meinweggebied en
in Zuid-Limburg.
De Kleine watersalamander is verspreid in het gebied aangetroffen. De
Kamsalamander komt mogelijk voor, maar staat niet voor dit gebied
aangegeven op de verspreidingskaart tot en met 1991 (Van der Coelen,
1992). Gewone pad, Bruine kikker en Groene kikker zijn vrij algemeen. De
voortplantingsplaatsen van deze soorten liggen met name in de beek- en
rivierdalen.

3.2 Autonome ontwikkelingen

In het Structuurschema Groene Ruimte (kabinetstandpunt; SGR, 1993) zijn
het gehele Maasdal, het Roerdal en het Vlootbeekdal aangewezen als 'kern
en/of natuurontwikkelingsgebied'. Overigens is het gehele gebied ten zuiden
en oosten van Roennond aangewezen als 'waardevol cultuurlandschap'.
De belangrijkste autonome omwikkeling voIgt op het 'Beheers- en
begrenzingenplan Midden-Limburg Oost', door Gedeputeerde Staten van
Limburg vastgesteld in juni 1994. Dit plan kan mede gezien worden als een
regionale uitwerking van het Structuurschema Groene Ruimte.
In het beheers- en begrenzingenplan zijn, voor het dal van de Roer en van
de Vlootbeek en hogergelegen gebieden in de omgeving, gronden
aangewezen als beheersgebied, reservaatsgebied of
natuurontwikkelingsproject. Op kaart F-4 zijn de verschillende gebieden
weergegeven. De in deze gebieden tot ontwikkeling komende
natuurwaarden blijken uit het streefbeeld dat in het plan is opgenomen:

rela tiellotagebieden
Roerdal
Hoofddoelstelling is het opnemcn van karakteristieke stroomdalgebonden
natuurrestanten ((kwel)moeras, broekbos, natte graslanden en kleine, ten
dele door kwel gevoede wateren) in een aaneengesloten natuurgebied aan
beide zijden van een vrij meanderende Roer om daarmee de karakteristieke
natuurwaarden uitzicht te bieden op herstel en op ontwikkeling.
Het Roerdal wordt verder uitgebouwd door de brede strook reservaats
gebied aan beide zijden van de Roer als een der weinige brede, goed te
ontwikkelen contactgebieden tussen de uitgestrekte natuur- en bosgebieden
op het hoogterras (Elmpter wald c.a.) en het MaasdaL

Linnerheide
Door middel van reservaatsvorming (verbinding-corridor) en beheersgebied
(foerageer-gebied) worden de volgende doelstellingen bereikt:
a. Versterking migratiemogelijkheden voor amfibieen, kleine zoogdieren

(onder andere Hamster), de Das en ongewervelden.
b. Behoud en uitbreiding van akkeronkruiden-populaties.
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natnnrontwikkelingsgebieden
Tussen Roerda! en Landgoed Rozendaa!
Teneinde de verbindingszone tussen de landgoederen Hoosten en
Rozendaal te laten functioneren wordt bosontwikkeling nagestreefd. Deze
verbindingszone is met name van belang voor dassen, overige zoogdieren
en dagvlinders. Het bos zal voornamelijk bestaan uit eiken en beuken. Het
kent een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw. De huidige
reliHverschillen bieden een goede uitgangspositie voor een structuurrijk
bos. Aan de bosrand moet ruimte aanwezig zijn voor mantel- en
zoomvegetaties.

V!ootbeekda!
Het hoofddoel van natuurontwikkeling in het Vlootbeekdal is het realiseren
van een robllllste ecologische structllur passend bij een natuurlijk
beekdalsysteem, zodanig dat na realisatie gesproken kan worden van een
natuurkerngebied. Daarbij staat behoud, herstel en ontwikkeling van
ecologische en landschappelijke samenhang en diversiteit, in en langs de
beekloop en in de daaraan grenzende laaggelegen beekdalbiotopen (inc!.
natte en droge bosgebieden) voorop. Herstel van de oorspronkelijke
watertoevoer in de Vlootbeek en vrije meandering zijn daarbij voor de
ontwikkeling van een nat ecologisch kerngebied en voor herstel van de
verbindingsfuneties van de beek van primair belang. Het doel is uiteindelijk
een zo volledig mogelijk beekdaleeosysteem te ontwikkelen, waarin
ecologische relaties zowel in de lengteriehting als dwars hierop zich
voldoende kllnnen herstellen en ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden
aan herstel van kwelstromen, het vasthouden van gebiedseigen water, een
zoveel mogelijk zelfregulerend beekecosysteem, (droge) verbindingen met
het Roerdal en het ontwikkelen van natte schraallanden, moerassen en
broekbossen.
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4 Effecten en effectvoorspellingsmethodieken

4.1 Relevante effecten

Effecten treden op in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. In de
projectnota/MER is uitgebreid aandacht besteed aan ingreep-effectrelaties
en is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de relevante effecten.
Deze mogelijke effecten worden, voor zover relevant, ook in dit MER
beschreven. De te beschrijven effecten kunnen als voIgt worden samengevat
(oorzaken-volgorde):

effecten door ruimtebeslag
effecten door ingrepen in de waterhuishouding (zowel grond- als
oppervlaktewater)
effecten door verstoring, met name door geluid
effecten door barrierewerking bij doorsnijding van leefgebied en/of
verbindingszones

De volgende toetsingscriteria zijn onderscheiden:
vjl vernietiging vegetatie enjlora door ruimtebeslag;
vj2 aantasling vegetalie enjlora door (tijdelijke) veranderingen in de

waterhuislwuding;
jill aantasling van biotopen fauna door ruimtebeslag;
.li12 aantasling van biotopen jc/una door (tijdelijke) veranderingen in de

waterhuislwuding;
.lid aantasting WlIl biotopen FUllla door Iwstoring;
.liz4 versnijJpering van leefgebieden en doorsnijding van migratieroutes

fauna;
eltsl vernietiging gebieden in de EIIS door ruimtebeslag;
elts2 aan{{{sting gebieden in de EIiS door (tijdelijke) veranderingen in

de water/nils/wuding;
elts] aantasling gebieden in de EIIS door verstoring;
elts4 versnijJpering door barrierewerking tussen of binnen gebieden in de

EIIS.

4.2 Effectvoorspellingsmethodieken

Navolgend is per effect aangegeven op welke wijze het effect is bepaald.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen een kwantitatieve en een
kwalitatieve beoordeling. De kwalitatieve beoordeling resulteert in een
relatieve score als maat voor het optredend effect. Daarbij is uitgegaan van
de volgende vijfpuntsschaal:
++ sterke verbetering van de situatie;
+ verbetering van de situatie;
o nauwelijks invloed;

verslechtering van de situatie;
sterke verslechtering van de situatie.

"._---..".J heidemij
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vegetatie en flora
vjl vernietiging door ruimtebeslag
Met behulp van GIS is de oppervlakte vegetatie bepaald die zal verdwijnen
bij de aanleg van Rijksweg 73-Zuid. Daartoe is het ruimtebeslag van de
autosnelweg, zoals die kan worden afgeleid uit de beschrijving in hoofdstuk
3 gekoppeld aan de oppervlakten vegetaties. Het resultaat is weergegeven
in hectare.

vj2 aantasting door verandering van de grondwaterstand
De hydrologische effecten op gebieden met (potentiele) natuurwaarden zijn
dermate beperkt, dat kwantificering van afgeleide effecten op
natuurwaarden niet relevant is. Wei is het totale (tijdeJijke)
verdrogingseffect in het Roerdal gekwantificeerd. Met behulp van GIS is de
oppervlakte van het Roerdal bepaald waar sprake is van (tijdeJijke)
grondwaterstandsdalingen. Daarbij is uitgegaan van de grondwaterstands
daJingen die berekend zijn met het grondwatermodel.

fauna
jhl aantasting door ruimtebeslag
Met behulp van GIS is voor een aantal diersoorten de oppervlakte
potentieel en actueelleefgebied bepaald dat verioren gaat als gevolg van de
verschillende alternatieven. Op basis hiervan is een totale oppervlakte
bepaald in gewogen hectare. Daarbij is actueelleefgebied met 2
vermenigvulcligd en potentieelleefgebiecl met 0,5.

jh2 aantasting door verdroging
Aan de hand van cle berekende (tijdelijke) grondwaterstancldalingen is in
kwalitatieve zin ingegaan op de aantasting van biotoop door verdroging.
Op basis hiervan is een relatieve score toegekend als maat voor de
aantasting.

ji13 aantasting door verstoring
Voor de meeste groepen dieren, zoals vogels en vleennuizen, is het moeiJijk
om aan te kunnen geven wat de achteruitgang van de waarde van biotopen
is als gevolg van verstoring. Om clie reden is een benadering gekozen
waarbij de aantasting door verstoring in kwalitatieve zin is beschreven.
Daarbij is onder meer gekeken naar de toename van cle geluidbelasting
zoals kan worden bepaalcl aan cle hand van de Jigging van de
geluidcontouren in de verschillende alternatieven. Voorts is ingegaan op de
verstoring cloor de fysieke aanwezigheid van de autosnelweg.

jh4 versnippering leefgebieden en doorsnijding migratieroutes
Bekeken is of cloor de aanleg van de autosnelweg in cle verschillende
alternatieven (potentiele) leefgebieclen of migratieroutes van dieren
doorsneden worden. Daarbij is een inschatting gemaakt van de ernst van
de doorsnijding voor het voortbestaan van populaties aan weerszijden van
cle autosnelweg. Op basis van de beschouwing is een relatieve score
toegekend als maat voor het effect.
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ecologische hoofdstructuur
ehsI vernietiging door I'uimtebeslag
Met behulp van GIS zijn de oppervlakten bepaald van gebieden in de EHS
waarop ruimtebeslag plaatsvindt.

ehs2 aantasting door vast/egging van de Roa
De aantasting van de ecologische waarde van het Roerdal door het
vastleggen van de Roer is kwalitatief beoordeeld. Op basis hiervan is een
relatieve score toegekend voor het effect.

ehs3 verstoring door geluid
Verstoring in gebieden van de EHS ten gevolge van veranderingen in de
geluidbelasting in de omgeving van de autosnelweg zijn gekwantificeerd
door de oppervlakten aan te geven waarop dit optreedt. Hierbij is
uitgegaan van het oppervlak waar sprake is van een toename van de
geluidbelasting met tenminste 5 dB(Al.

ehs4 versnippering door barrierewerking
Beschouwd is waar gebieden die zijn opgenomen is de ecologische
hoofdstructuur ruimtelijk van elkaar gescheiden worden door de realisatie
van de autosnelweg en hoe ernstig dit effect is. Op basis van deze
kwalitatieve beschouwing is een relatieve score toegekend.
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5 Te verwachten effecten

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten die in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden
beschreven. Daarbij worden allereerst de effecten per uitvoeringsvariant
weergegeven. De effecten per uitvoeringsvariant resulteren vervolgens in de
effecten per alternatief.

5.2 Effecten op vegetatie en flora
In tabel 5.1 is per deeltraject een overzicht gegeven van de effecten op
vegetatie en flora voor de onderscheiden uitvoeringsvarianten.

TabeI5.1: Effecten op vegetatie en flora per uitvoeringsvariant

dccltr. A B C D E

effect At Atm Bb Bt Btm em Cd Cdm Do Dn Eo

vn' 0 0 8,23 1,2 0 16,4 27,2 20,2 12,2 13,7 25,1

v112 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 venuct! in . door l"Uuntebcsla in hectare)g g g (
:1 aantasting door verdroging (in hectare)
3 inclusicf de oppcrvlakte nodig Vaal' de doortrekking van de SLWirosingel

Toelichtillg op tabel 5.1:
v/l vernietiging door ruimlebes/ag
In deeltraject A treedt geen permanent ruimtebeslag op. In deeltraject B is
het deel van het Roerdal waar de tunnel relatief hoog ligt ten opzichte van
het maaiveld (Bt) opgenomen 'lIs permanent ruimte-beslag, omdat op deze
pIa 'Its geen mogelijkheden meer aanwezig zijn voor ontwikkeling van voor
het Roerdal kenmerkende vegetaties. Bij de brugvariant (Bb) is sprake van
permanent ruil11tebeslag op 8,2 ha. In deeltraject C is er sprake van
permanent ruil11tebeslag, waardoor ontwikkelingsmogelijkheden verloren
gaan. Bij een verdiepte ligging is dit ruimtebeslag groter. In variant Cdm is
uitgegaan van steile taluds. Hierdoor is het ruimtebeslag ondanks de diepe
ligging beperkt. In deeltraject D is het ruimtebeslag in variant Dn enigszins
groter dan in Do, als gevolg van de grotere lengte waarop de weg ver
hoogd ligt. In deeltraject E bedraagt het totale ruimtebeslag circa 25, I ha.

1'/2 aa11/asting door verdroging
Er treden weI tijdelijke, maar vrijwel geen permanente veranderingen op in
de grondwaterstand (zie ook thel11a bodem en water). Tijdelijke verdroging
treedt aIleen op als gevolg van aanlegactiviteiten in deeltraject A, ingeval
uitgegaan wordt van uitvoeringsvariant At. Het gebied dat hierdoor wordt
beinvloedt is weergegeven op kaart F-l. In tabel 5.1 is de oppervlakte
aangegeven waar sprake is van tijdelijke grondwaterstanddaling.

De effecten per deeltraject op de vegetatie en flora zijn 'opgeteld' voor de
verschillende alternatieven. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.2.
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Tabel 5.2: Effecten op vegetatie en flora per alternatief

allcmatief I nul

I
Dl

I
DWI

I
MMA

IdTcct

vn ruimtebeslag1

I
0

I
61,9

I
67,2

I
59,0

Ivl2 vcrdrogillg1 0 20,7 20,7 0

1 111 hectare

5.3 Effecten op fauna

In tabel 5.3 is per deeltraject een overzicht gegeven van de effecten op
f~\una voor de onderscheiden uitvoeringsvarianten.

Tabcl 5 3' Effecten op fauna per uitvoeringsvariant

dceltr. A B C D E

cUcct Al Atm Bb BI Blm em Cd Cdm Do Dn Eo

fnl 1

aD 0 0 2,0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
pD 0 0 4,9 0 0 10,8 15,6 14,2 0 0 0
pH 0 0 2,3 0 0 16,5 27,3 20,1 12,6 13,8 24,0
aV 0 0 3,9 0 0 1,4 1,8 1,8 4,6 1,4 17,5
aVI 0 0 0,5 0 0 2,0 3,8 2,0 0,5 0 0

tot 0 0 16,4 0 0 20,9 32,7 24,8 16,5 9,7 47,0

11122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1'n33 0 0 -- 0 0 .. -/0 -/0 .. .. -/0

1'1144

Zo 0 0 - 0 0 - - - - - ..

Rep 0 0 0 0 0 - - - - - ..

Am 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0

tot 0 0 - 0 0 - - - .. .. ..

1 aantasllll c{oor rUlIulebes a III ewo en llectarc wamhl :g g g g
aD: actuee1 lcefgebied Das, pD: potenticcl leefgebied Das, pH: potentieelleefgebied :Hamster,
aV: actueel leefgebied vogels, aVl:actueel lecfgcbied vleerrnuizen

2 aantasting door verdroging (l'elatieve score)
3 aantasting door verstorillg (l'elaticve score)
4 versnippering lcefgebieden en doorsnijding migraticroute (relatieve score)

Zo: zoogdiercn, Rep: repOe1011 Am: Amfibieen
tot: lolaal effect

Toelichting op tabel 5.3:
jit! aantasting dool' I'uimtebeslag
In deeltraject A zijn geen belangrijke actuele en potentiele waarden
betreffende fauna aanwezig. Er zijn daarom geen relevante effecten.
In deeltraject B loopt het trace door actueel dassenleefgebied. Er is geen
permanent ruimtebeslag bij de varianten Bt en Bun, bij variant Bb 2,0 ha.
Er wordt vanuit gegaan dat de taluds van het dijklichaam van de brug
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geen betekenis zal hebben voor dassen, Voor vleermuizen treedt bij de
kruising met de Roer volgens variant Bb en gering verlies van foerageer
gebied op, Daarnaast is er ruimtebeslag op potentieel leefgebied van Das
en Hamster. In deeltraject B doorsnijdt het trace belangrijke gebieden voor
vogels van bossen, parklandschappen en heiden en vogels van beken,
In deeltraject C is sprake van ruimtebeslag op potentieel leefgebied van
Das en Hamster. Voorts doorsnijdt het trace belangrijk gebied voor vogels
van bossen, parklandschappen en heiden, De precieze uitvoering van de
weg (maaiveld, verdiept) geeft verschillen in ruimtebeslag, De autosnelweg
doorsnijdt een belangrijk foerag,eergebied voor vleermuizen, Het
Leropperbos en de Linnerheide staan in verbinding met het Maasdal door
een diffuus stelsel van lijnvormige landschapselementen, Met name kleine
vleennuissoorten zijn hiervan al11ankelijk,
In deeltraject D is sprake van ruimtebeslag op potentieel geschikte gebieden
voor de Hamster. Bij variant Dn is dit effect enigszins groter dan bij
variant Do, Daarentegen doorsnijdt variant Do een belangrijk leefgebied
voor vleennuizen (landgoed Rozendaal), In deeltraject D is eveneens sprake
van ruimtebeslag op belangrijk gebied voor vogels van bossen, parkland
schappen en heiden, Variant Dn geeft minder ruimtebeslag dan variant Do,
In deeltraject E is sprake van ruimtebeslag op potentieel leefgebied van de
Hamster. Voor overige soorten zoogdieren treedt geen ruimtebeslag op van
leefgebied, WeI is sprake van ruimtebeslag (9,2 hal op belangrijk gebied
voor vogels van open akker- en weidegebieden en (8,3 hal op belangrijk
gebied voor vogels van bossen, parklandschappen en heiden,

/i12 ailillasting door l'erdroging
Door de geringe (tijdelijke) verdroging zijn er in feite nauwelijks effecten op
biotopen in het studiegebiecl, Over het algemeen worden bij verdroging
foerageergebieden voor de Das minder aantrekkelijk, terwijl voor Hamster
en Ondergrondse woelmuis geringe uitbreiding van het (potentieel)
leefgebied kan optreden, De tijde!ijke verdroging bij aanleg van tunnels zal
overigens niet leiden tot dergelijke (permanente) veranderingen,

/i13 aantasting door verstoring
Bij alle varianten in alle deeltrajecten vindt tijdelijke verstoring plaats door
aanlegactiviteiten, De ernst van deze effecten wordt voornamelijk bepaald
door de dum van de aanlegactiviteiten, Voor de varianten zijn deze niet
dermate groot, dat ze onderschcidend zijn voor de varianten, De weerge
geven scores zijn daarom alleen gebaseerd op de permanente verstoring,
De pennanente verstoring is gerelateerd aan de geluidstoename langs het
gehele traject en de fysieke 'aanwezigheid' van de autosne!weg,
In deeltraject A treedt geen verstoring op doordat de weg in een tunnelligt.
Hetzelfde geldt voor deeltraject B ingeval van een tunneluitvoering (Bt,
Btm), Ingeval van een bruguitvoering (Bb) vindt verstoring plaats van
vogels en vleermuizen in het RoerdaL
In deeltraject C is de verstoring het grootst bij een maaiveldligging, Het
gaat daarbij met name om de verstoring in het gebied ten westen van de
autosnelweg, Ingeval van een verdiepte ligging (Cd, Cdm) is de verstoring
minder dan bij een maaiveldligging maar weI aanwezig,
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In deeltraject D treedt met name verstoring op in het landgoed Rozendaal.
Opgemerkt wordt dat in het MMA, tel' plaatse geluidschermen zijn voor
zien die de geluidbelasting beperken. In de score van het MMA in tabel 5.4
komt dit tot uiting. In deeltraject E is de (extra) verstoring naar verwach
ting beperkt. Het gebied is tel' plaatse al sterk belnvloed door de A2.

fi14 versnijJpel'ing leef~ebieden en dool'snijding migratiel'outes
Voor zowel zoogdieren, reptielen als amfibieen treedt versnippering op
gedurende de aanlegfase. Hierop wordt verdeI' niet ingegaan, daar
eventuele verschillen tussen varianten zeer gering zijn. Beschreven worden
de pennanente versnipperingseffecten.

zoogdieren
Voor de Das lijkt er aan de hand van de kaart waarop potentiele en
actuele leefgebieden zijn aangegeven geen direct effect op populatie-niveau
door versnippering te zijn, omdat de uiterwaarden van de Maas niet zijn
aangegeven als (potentieel) leefgebied. Bij deeltraject B heef! een brug (met
grondlichaam) een versnipperende werking vanwege de vernauwing van het
Roerdal, terwijl een tunnel dat niet heef!. Voor de deeltrajecten A, B en C
zijn er geen effecten door versnippering voor de Hamster. De deeltrajecten
D en E doorsnijden (potentiele) leefgebieden van de Hamster. De
barrierewerking is in deeltraject E groter dan in D omdat in D migratie
van dieren langs de Vlootbeek via de duiker mogelijk zal blijven.

reptielen en amfibieen
Aangezien reptielen vooral in de hoger gelegen gebieden voorkomen, zijn
effecten op deze groep vooral te verwachten in de deeltrajecten C, D en E.
Voor deeltraject D is het effect relatief kleiner dan voor de deeltrajecten C
en E, omdat er langs de Vlootbeek migratie mogelijk zal blijven. Voor
amfibieen zou met name in de beekdalen (RoeI', Vlootbeek) de barriere
werking toe kunnen nemen. Bij de tunnelvarianten (Bt, Btm) in het
Roerdal is geen sprake van permanente versnippering.

De effecten per deeltraject op de fauna zijn 'opgeteld' voor de verschillende
alternatieven. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.4.

TabeI5.4: Effecten op fauna per alternatief

alternatief

C:~
Dl I DWI I MMA Ieffect

fnl ruimtebeslag1 0 94,8 81,8 77,5

fn2 vCl'droging2 0 0 0 0

iiI3 vcrstoring2 0 -- - -/0

fn4 barrierc2 0 -- - -/0'

1 cwo en hectareg g
2 relaticvc score
3 hicrbij is rekening gchouden met de aanleg vall faunatunnels
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5.4 Effecten op gebieden in de ecologische hoofdstructuur

In tabel 5.5 is per deeltraject een overzicht gegeven van de effecten op
gebieden in de ecologische hoofdstructuur voor de onderscheiden
uitvoeringsvarianten.

TabeI5.5: Effecten op gebieden in de ecologische hoofdstructuur per
uitvoeringsvariant

dceltr. A

D~~ HE:IcHert At Atm Db Cdm

ehs1 1 0
bhg 0 0 4,5 2,3 0 2,2 2,3 2,3 0 0 0
Ilg 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
rvg 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,3 0 0 0

tot1 0 0 4,5 2,3 0 2,7 2,6 2,6 0 0 0

ehs22 0 0 -- -- -- 0 0 0 0 0 0

ehs3 3 0 0 55 0 0 85 85 85 155 130 40

chs44 0 0 -- 0 0 - - - 0 0 0

I vcrnwllgl11g oar rUllnlcbes ag In nectare waarblJ: btlg: be lcersgeblcd, ng: natuurgcblcd,
rvg: reservaatsgebied.

2 aantasling door vastlcgging Rocr (rclatieve score)
3 vcrstoring in gcluid in hectare
4 vcrsllippering door harricrewcrking (relaticve score)

Toelichtillg Op tabel 5.5:
eilsI vemietiging door ruimlebes/ag
In deeltraject A (stedelijk gebied van Roermond) Iiggen geen gebieden in de
EHS.
In deeltraject B treedt het dal van de RoeI' vernietiging van beheersgebied
op door permanent ruimtebeslag. Bij de tunnelvariant (Bt) betreft dit een
relatief klein deel, waar de tunnel tot aan of boven het maaiveld reikt en
het maaiveld zal worden opgehoogd. Op deze plek is geen ontwikkeling
van voor het Roerdal kenmerkende levensgemeenschappen meer mogeJijk.
Bij de brugvariant (Bb) treedt een groter ruimtebeslag op.
Oeeltraject C Jigt op de grens van de beheers- en reservaatsgebieden van de
Linnerheide. Er is sprake van vernietiging door ruimtebeslag.
In deeltraject 0 doorsnijdt variant Do een hoekje van het landgoed
Rozendaal.
In deeltraject E treedt geen ruimtebeslag op in gebieden in de EHS.

eils2 aanlasting door vast/egging RoeI'
Het vastleggen van de RoeI' vindt in deeltraject B plaats bij zowel de brug
als de tunnelvarianten. Oit wordt als negatief beschouwd, omdat het beleid
(met name van het Waterschap RoeI' en Overmaas, zie Van Buggenum en
Gubbels, 1995) zich richt op een vrij meanderende Roer.
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ehs3 vers/oring door geluid
In deeltraject A treedt geen verstoring op.
In deeltraject B is aileen bij gebruik van een brug sprake van toename van
geillidsbelasting van meer dan 5 dBCA) in gebieden in de EHS. Bij gebruik
van een tunnel wordt dit vermeden.
In deeltraject C is de oppervlakte waarbinnen het geluid toeneemt gelijk
voor aile uitvoeringsvarianten.
In deeltraject D treedt verstoring op van het natuurgebied landgoed
Rozendaal. De verstoring is in Dn kleiner dan in Do door de meer
westelijke tracering van Dn.
In deeltraject E treedt verstoring op in het natuurgebied landgoed
Rozendaal. De oppervlakte is echter beperkt.
Opgemerkt wordt dat in het MMA is ter plaatse van de deeltrajecten D en
E een scherm is opgenomen langs het landgoed Rozendaal. In de
oppervlakten die zijn weergegeven in tabel 5.6 is hiermee rekening
gehollden.

ehs4 versnippering door barrierewerking
Versnippering treedt op in de deeltrajecten B en C. In deeltraject B is bij de
ondertunneling geen sprake van versnippering. Bij de brugvariant wordt de
weerstand van het landschap groter, doordat het Roerdal sterk vernauwd
wordt. Hier is wei sprake van een relevant versnipperingseffect.
In deeltraject C is sprake van versnippering ter plaatse van de aansluiting
LinnelNatronchemie. De versnippering is ongeveer gelijk in aile
llitvoeringsva rianten.

De effecten per deeltraject op de gebieden in de ecologische hoofdstructllur
zijn 'opgeteld' voor de verschillende alternatieven. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 5.6.

TabeI5.6: Effecten op gebieden in de ecologische hoofdstructuur per
alternatief

alternaticf I nu~ Dl

I
DWI I MMA Ieffect

chs I l'uimtebcslag1 0 7,9 4,9 2,6

chs2 vastlegging2 0 -- -- --

ehs3 vcrstoring1 0 325 255 1753

ehs4 versnipperillg2 0 -- - -
I 1Il llectare
2 relaticve score
3 bij de weergegcven oppervlakte is rt:kening gehouden met het geluidscherm ter plaatse

van het landgocd Rozendaal
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5.5 Samenvattend overzicht em~cten flora, fauna en ecosysteem

In tabel 5.7 zijn de effecten op flora, fauna en ecosysteem weergegeven.

Tabel 5.4.1 Samenvattend overzicht van de effecten

1 altemalief 16 D1 1DWI IMMA 1effect

vcgctatie en flora

vernietiging door ruimtcbeslClg (vn)1 0 61,9 67,2 59,0

aantastillg door verandering grondwatcrstand (V£2)l 0 20,7 20,7 0

fnulla

vernictiging door fuimtebeslag (fnll!. 0 94,8 81,8 77,5

aantasting door verdroging (fn2)3 0 0 0 0

aantasting door verstoring (fI13)3 0 -- - -/0

versllipperillg leefgebieden en doorsu. migratieroutes (1'n4)3 0 -- - _/0'

ecologische hoofdstructuur (EllS)

vcrnietiging door ruimtebeslag (ehs1)1 () 7,9 4,9 2,6

aantasling door vastlcgging van de RoeI' (eh32)3 0 -- -- --
versloring door gc1uid (Ch33)1 0 325 255 175'

versllippcring door barriercwerking (eh34)3 0 -- - -

1 11l hc<:tare
2 in gewogcn hectare
3 relatievc score
4 hierbij is rekening gehouden met de aanleg van Hlunatunnels
5 bij de wccrgegeven oppcl"vlakte is n:kening gehouden met het geluidscherm ter plaatse van het

landgoed Rozcndaal
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6 Mitigerende en compenserende maatregelen

6.1 Aigemeen

Voor de beschreven effecten wordt in eerste instantie gezocht naar
mitigerende maatregelen. De effecten die na mitigatie resteren dienen
gecompenseerd te worden. Hiertoe worden mogelijke gebieden aangewezen
die geschikt kunnen zijn om op te compenseren. Een volledig
cOl11pensatieplan wordt in een later stadium van de planvorming opgesteld.

6.2 Mitigerelllie maatregelen

effecten door rnimtebeslag
De Jigging van het trace is bij de alternatieven DWI en MMA al
geoptil11aliseerd. Voor het permanente ruimtebeslag in het Roerdal bij
alternatief DW1 is mitigatie mogelijk. Voorgesteld wordt de tunnel dieper
aan te leggen, zodat deze tunnel niet meer aan de oppervlakte komt op de
rand van Roerl11ond en het Ro(,rdal. Bij toepassing van deze maatregel
treedt geen permanent ruil11tebeslag op in het Roerdal.
Het ruimtebeslag in deeltraject C kan verminderd worden door steilere
taluds aan te leggen.

effecten door veranderingen in de waterhuishollding
De tijdelijke verdroging in het Roerdal kan voorkomen worden door ook
in Roerl11ond te werken met onderwaterbeton bij aanleg van de tunnel.
De permanente vastlegging van de loop van de Roer is een belangrijk
effect. Mitigatie van dit effect Jijkt echter niet mogeJijk te zijn.
De tijdelijke verlegging van de loop van de Roer leidt tot omkeerbare
effecten. Na herstel van de oorspronkelijke situatie wordt volledig herstel
verwacht. Hiervoor zijn dan ook geen mitigerende maatregelen
noodzakeJijk.

effectell door verstoring
Tijdens de aanlegfase is sprake van tijdelijke verstoring. Deze verstoring
kan beperkt worden door de aanleg binnen zo weinig mogelijk groei
seizoenen van de vegetatie en voortplantingsseizoenen van zoogdieren en
vogels te laten plaatsvinden. Dit zou kunnen door werkzaamheden zoveel
mogelijk te plannen in de periode juJi - maart. Ook bij een dergelijke
planning, die niet overal mogeJijk is, bJijft overigens tijdelijke verstoring een
relevant effect.
Perl11anente verstoring treedt vooral op door emissie van geluid. Door
toepassing van geluidsschennen wordt dit effect al zoveel mogelijk
gemitigeerd. De effecten kunnen verder gemitigeerd worden door op
relevante plaatsen, zoals langs natuurgebieden, geluidsschermen te plaatsen.

effecten door barrierewerkillg
Bij alternatief DW1 treedt geen permanente versnippering op in het
Roerdal. Overigens treedt bij aile alternatieven overal barrierewerking op.
In het dal van de Vlootbeek betreft het met name amfibieen, op de hogere
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gebieclsdelen met name zoogdieren en reptielen. Mogelijke mitigerende
maatregelen zijn zoogclierentunnels en amfibieentunnels.
Zoogclierentunnels zijn effectief in de deeltrajecten C (bij maaiveldligging),
D en E. Deze tunnels hebben een doorsnede van circa 30 cm. Door op
relatief korte afstanclen (200 it 300 meter) tunnels te plaatsen, aansluitend
op bosranden of kleine landschapselementen, kan versnippering voor
zoogdieren in sterke mate gemitigeerd worden en worden effecten op
populatieniveau sterk verminderd. Om ook migratiemogelijkheden voor
reptielen te laten bestaan, zouclen afwisselend tunnels met een doorsnede
van 30 cm en 100 cm gebruikt kunnen worden.
Amfibieentunnels zijn vooral van toepassing in de beekdalen. In het
Roerdal zijn geen tunnels nodig. De huiclige loop van de Vlootbeek kan, bij
een ruime overbrugging, dienst doen als migratieroute. Bij een ruime
overtunneling zijn namelijk mogelijkheden aanwezig de oevers en taluds
van c1eze beek zodanig in te richten, dat deze maximaal geschikt wordt
voor migrerende amfibieen. Ook zoogdieren en reptielen kunnen hiervan
gebruik maken. In deeltraject E ligt een oud beekdal. Tel' plaatse van de
kruising met dit beekdal worden amfibieentunnels aangelegd.

Bij een verdiepte ligging in deeltraject C zijn tunnels niet mogelijk (hoewel
het technisch welmogelijk is te ondertunnelen, hebben deze tunnels geen
functionaliteit voor dieren). Versnippering kan in deze situatie aileen
opgelost worden door de aanleg van ecoducten.

6.3 Mitigerende maatregelen in het MMA

Hiernavolgend worden, per effect(oorzaak), de mitigerende maatregelen
aangegeven die zijn opgenomen in het meest milieuvriendelijk altematief.

ruimtebeslag
Ruimtebeslag is in het MMA zoveelmogelijk beperkt door de tunnel in het
Roerdal dieper te leggen en de taluds bij de vercliepte wegligging zo steil
mogelijk te maken.

verdroging
Door een andere constructiewijze toe te passen bij de tunnelaanleg in
Roermond zal er in het geheel geen sprake meer zijn van
grondwaterstandsdaling.

verstoring
De effecten van verstoring door geluidsemissie zijn in het MMA zoveel
mogelijk beperkt door langs belangrijke natuurgebieden (met name de
Linnerheide en het landgoed Rozendaal) geluidsschermen toe te passen (bij
Linnerheide een wal van circa 0,5 meter hoog boven de verdiept aangelegde
weg, bij landgoed Rozendaal geluidsschermen langs de weg). Het effect van
deze maatregelen om verstoring van belangrijke vogelgebieden tegen te
gaan, lijkt niet bijzonder groot.



33

barrierell'erking
In de verschillende deeltrajecten worden de volgende maatregelen genomen:
A: niet van toepassing;
B: in deeltraject B is geen sprake van (permanente) barrierewerking;
C: geen voorzieningen opgenomen;
D: de duiker van de Vlootbeek wordt zodanig gedimensioneerd, dat de

onderdoorgang door aile soorten dieren gebruikt kan worden in
migratieroutes;

E: tel' hoogte van het oude beekdal in deeltraject E, tussen St. Joost en
'het ei van St. Joost', worden twee amfibieentunnels aangelegd. Hier
worden ook twee tunnels onder de huidige Rijksweg 2 gelegd.
Tussen deze twee amfibieentunnels en de kruising met de Vlootbeek
worden op daarvoor geschikte locaties zoogdiertunnels aangelegd (in
totaal 4 tunnels). Deze locaties worden gekenmerkt door bestaande
lijnvonnige verbindingen in de vorm van bosranden, houtwallen e.d.
In bet verlengde van de migratieroute worden ook tunnels aangelegd
onder de N271.

Om te voorkomen dat dieren op de weg komen en daar aangereden
worden, moet bij het aanbrengen van tunnels ook een raster langs de weg
geplaatst worden. Dit raster dient tevens voor geleiding van dieren naar de
tunnels.

6.4 Compensatie

Voor compensatie zijn navolgend aileen mogelijke lokaties en
ontwikkelingsricbtingen beschreven. Een volledig compensatieplan wordt,
overeenkomstig het tracebesluit van 3 maart 1995, in een later stadium van
de planvorming opgesteld.
Ondanks de voorgestelde mitigerende maatregelen zullen naar verwachting
effecten optreden zowel in droge als in (van nature) natte milieus. Dit
betekent dat compensatiegebieden deze twee elementen dienen te bevatten.
In bet Roerdal is dit niet meer mogelijk, daar het Roerdal al vrijwel gebeel
is opgenomen in de Ecologiscbe Hoofdstructuur en begrensd is in het
bebeers- en begrenzingenplan. Ook in het dal van de Vlootbeek en de
Putbeek is dit bet geval.
Compensatie van natte natuurwaarden is waarschijnlijk aileen mogelijk
binnen deze beekdalen aanvullende inrichtingsmaatregelen uit te voeren.
Een mogelijkbeid biervoor is bijvoorbeeld het opstellen van een poelenplan
ten behoeve van amfibieen in het Roerdal of het dal van de
VlootbeeklPutbeek en de daarin voorgestelde maatregelen vervolgens te
concretiseren. Een en ander zal in nauw overleg met de provincie Limburg
en de dienst Landinricbting en Beheer Landbouwgronden van bet
Ministerie van LNV te gebeuren.

Compensatie van de droge component kan plaatsvinden door Hamster en
Das als richtsoort te nemen. Aanvullend op relatienota-, beheers- en
reservaatsgebieden op de hoger gelegen gronden kan ruimte worden
gezocht voor compensatie. In dl~ze gebieden kunnen door inricbtings-
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maatregelen (aanplant van bos en bossingels) en beheersmaatregelen
(bijvoorbeeld natuur- en milieuvriendelijke verbouw van granen en
ontwikkeling van ruigten langs de percelen) ontwikkelingsmogelijkheden
worden gecreeerd voor Hamster, Das (en ook veel andere soorten
zoogdieren), reptielen en vogels. Ben wat betreft potenties zeer geschikt
gebied om compensatie van de droge component toe te passen is het gebied
ttlssen Linnerheide en het Roerdal, ten zuiden van Lerop. Dit gebied is
potentieel leefgebied van Das en Hamster en kan via inrichting en beheer
'Ian grate waarde winnen. Vooral de ligging tussen de relatienotagebieden
in het Roerdal en de Linnerheide, draagt bij 'Ian de potenties van dit
gebied, wat compensatie in dit gebied zinvol maakt.
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7 Leemten in kennis

Navolgend worden de gesignaleerde Ieemten in kennis ten aanzien van
flora, fauna en ecosysteenl aangegeven. Bij het overzicht van de leemten is
het belang van de ontbrekende kennis aangegeven. Deze beoordeIing is
mede gebaseerd op de betekenis die de geconstateerde leemten in kennis
kllnnen hebben op de onderIinge vergelijking van de milieu-effecten van de
alternatieven. Daarbij wordt de voIgende relatieve driepuntsschaal
gehanteerd:
(+) = relatief zeer belangrijk;
(0) = relatief belangrijk;
(-) = relatief mindel' belangrijk.

vegetatie, flora en vogels
(-) Ten aanzien van vegetatie, flora en vogels zijn geen Ieemten in kennis

aanwezig. De beschrijving is geheel gebaseerd op (vrij) recente
gegevens, waarbij sprake is van een gebiedsdekkende inventarisatie.
Hoewel de methode voor inventarisatie van broedvogels vrij globaaI is
(relatief weinig bezoeken) zijn de gebruikte gegevens voldoende voor
dit MER.

zoogdieren, reptielen en amfibieen
(0) Wat betreft zoogdieren, reptielen en amfibieen zijn voor veel soorten

vrijwel geen gebiedsdekkende, volledige inventarisaties aanwezig. De
gebruikte gegevens worden echter als voldoende beschouwd voor
beschrijving van deze diergroepen in het MER. Hoewel voor veel
soorten de actllele verspreiding niet volledig bekend is, is met behulp
van een vertaling naar potentiele biotopen voldoende bekend voor het
beschrijven van de effecten en het aangeven van mitigerende en
compenserende maatregelen.

aqnatische macrofanna en vissen
(0) Voor deze diergroepen zijn onvoldoende actuele gegevens aanwezig

om ze volwaardig te kunnen meenemen in dit MER. De effecten, zoals
beschreven voor vegetatie en flora door veranderingen in de
oppervlaktewaterhuishouding, zijn in grate Iijnen ook van toepassing
op aquatische macrofauna en vissen, zodat het ontbreken van
gegevens over deze groepen niet tot verschiIIen in conclusies ten
aanzien van de alternatieven zal leiden.
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