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Deze bijlage behoort bij deel 2 van het deelrapport MERIUVS, deel 2. In deze bijlage 
zijn de tabellen opgenomen met de effectenzoals aangegeven in de hoofdstukken 4 
tot 10 van het deelrapport MER-UVS, deel 2. 
In de tabellen worden de volgende afkortingen gebruikt: 

RN 
IE 
MvA 

DSL 
ha. 
Nr. 

G 

= íunctioneb waarde 
= Intensiteit van de effecten 
= mate van aantasting 
= doorsnijdingslengte 
= aangetast gebied in ha. 
= nummering in de kaart met dfecten 
= gevoeligheid 
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1 TE BESCHERMEN WAARDE 'MENS' 

1 .l Alternatief 1A 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 1.1/1 
I 

van dc 

m 

111 

111 

woonomgeving door alternati 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de zuidelijke woonomgeving (tot max. 
150 m) 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de directe woonomgeving (tot 50 m) 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van 
de zuidelijke woonomgeving (tot max. 
300 m) 
ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de noordelijke woonomgeving (tot 
max. 150 m) 
ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de directe woonomgeving (tot 50 m) 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van 
de noordelijke woonomgeving (tot 

max. 300 m) 
ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de woonomgeving (tot max. 300 m) 

aízonderiijke 
boerderijen zuid- 

oostelijk van 
raaprhof 

afzonderlijke 

boerderijen wes- 
telijk van zuidwijk 
splck 

afzonderlijke 

boerderijen wes- 
telijk van beaMx- 

hoeve 

beatrlxhoeve ruimtelijke en visuele doorsnijding van 

de directe woonomgeving (tot 50 m) 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van 
de noordelijke woonomgeving (tot 

max. 300 m) 

1.2 Alternatief l B  

Geen aparte tabellen. 
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1.3 Alternatief 1 C 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

e woonomgeving door alternatief 1 C 
l 

mfm E 

versterking van de bestaande ruimtelijke en I 

visuele doorsnijding van de westelijke 

woonomgeving (tot max. 150 m) 
versterking van de bestaande ruimtelijke en II 

visuele doorsnijding van de directe woon- 
omgeving (tot 50 m) 

aízonderlijke 
boerderijen 00s- 

telijk van Maal- 
broek (noordelijk 

van der N 68) 

ruimtelijke en visuele doorsnijding van de II 

oostelijke woonomgeving (tot max. 150 m)? 
ruimtelijke en visuele doorsnijding van de III 

directe woonomgeving (tot 50 m) 
versterking van de bestaande ruimtelijke en I 

visuele doorsnijding van de oostelijke 
woonomgeving (tot max. 150 m) 

atronderlijke 

boerderijen 
noordelijk van 

Asenray (noor- 
delijk van der N 

68) 

aízonderlijke 
boerderijen ten 
zulden van het 
transfortnator- 

station 

boerderijen bij 
de Rijksgrens). 
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1.4 Alternatlef 2A 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

7 + M O  - WesWljke rand III 

7 + m  /van- 1 
e woonomgeving door alternatief 2A 

l I I 

versterking van de ruimtelijke en visuele II 
doorsnijding van de directe woonomgeving I 
(tot 50 m) 

1.5 Alternatief PB 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

7 + 110 - Westelijke rand III 
7+490 van Elmpt 
7+490- 
7 + 570 
7+570- 
7 + 610 
7+610- 
7 + 820 

7+820- 
8 +  140 
8+  140- 
8 + 270 
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2 TE BESCHERMEN WAARDE 'FLORA EN FAUNA' 

2.1 Alternatief 1A 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 2.111: Aiternatief I A  - Doorsnijding van beschermde gebieden 
I l I 1 

Tabel 2.112: 

w - h  
0+595- 

O + 910 

1 +360- 
3 + 030 

3+030- 

3 + 770 

3+030- 

4 + 793 

Alternatief I A  - Rand- en gevolgschade t.g.v. de doorsnijding van 
bos 

1 

B.iaiinaáprb# 
natuurgebied "De Haak I Carthuizer 

BOS" 

natuurontwikkelingsgebied 

Vinkenbroek" 

vogelbeschermingsgebied I FFH- 

gebied (tranche l b) 

natuurbeschermingsgebied .Elmp- 

ter Wald' 

dom met elzen en berken ten oos- 

ten van raayerhof 

van raayerhof 

de beatrixhoeve n bosarealen t.b.v. de 

grenmald brand. etc. door het openkappen van bos- 

arealen t.b.v. de aanleg van het t& langs 
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W L  
315 m 

1.670 m 

740 m 

1.763 m 

centrale doorsnijding 

centrale doorsnijding 

centrale doorsnijding 

vanaf km 3 + 780 doorkruising langs een 
bestaande doorsnijding (B 230) 
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Tabel 2.113: Alternatief IA: * door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 
oor aanleg van de weg idanig, dooknuding 

MvA 

akkers ten zuiden van raapr. 

hof 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg ais zoda- 

nig I aantasting van de 

bosrand 

groengebied, loofbos, bomenfl 

en bosje op akker binnen hel 

natuurgebied "de haak 1 cart- 
huizer bos" 

ontstaan van 'snippers' 

(groengebied) ten noor- 

den van het tracé 

verhoogde vanaf de rand 

van het gebied inwerken 

invloeden ten gevolge 

van doorsnijding 

eikenbos van gemkldekle OU- 

derdom met elzen en berken 

ten oosten van raayehof 

ontstaan van 'snippers' 

ten noorden van het tracé 

vehoogde vanaf de rand 
van het gebied Inwerken 

invloeden ten gevolge 

van doorsnijding 

aantastlng door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

- 

oud eikenbos met elzen ten 
-ten van raayehof 

2 individuele bomen (eiken) en 

bosje op akker 

groengebied en akkers 

ontstaan van 'snippers' 

ten zuiden van het tracé 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

groengebied binnen het natuur- 

broek" 

ontstaan van 'snippers' 

ten zuiden van het tra& 

aantasting door de aan- 
- -- 

oofbos, mengbos en natuurlijke 

wek binnen het natuumntwik- 
kelingsgebii Slinkenbroek" 

leg van de weg als zoda- 
nig 

ontstaan van 'snippers' 

aan weerszijden van het 

t rad 
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*. 

-- 

- 
ligging; verdiepte 

groengebied, akkers, bessen- 

kwekerij en bomenrijen Mnnen 
het natuurontwikkelingsgebied 
Minkenbroek" 

loofbos (berk, rode eik), naald- 
bos (&n, zwarte den) Mnnen 

het ñh-geûied tranche l b, bos- 
rand 

matte dennenbos 

rode eikenbos, deels met ber- 

ken 

verhoogde ligging 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nis 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 
aantasting van de bos- 
rand door de aanleg van 

de weg als zodanig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig 
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Tabel 2.114: Alternatief I A  - verdiepte ligging: * door de aanleg van de weg 
veroorzaakte effecten (door aanleg van de weg als zodanig, doorsnij- 

dieren 
--Pww 

akkers 

Nr. Waard.- 

kprknd. 
dknoorbn 
Das, veldleeuwe 
rik 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

centrale doorsnij- 

ding I Aantasting 

door de aanleg van 

de weg als zodanig 

centrale doorsnij- 

ding I Aantasting 
door de aanleg van 

de weg als zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

centrale doorsnij- 

ding I Aantasting 
door de aanleg van 

de weg als zodanig_ 

ontstaan van 'snip 

pers' 

aantasting langs de 

rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig en door- 
snijding 

ontstaan van 'snip 

pers' 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

[vleermuis) 

akkers Geelgors 

sparrenbosje 

bebouwings- 

gebied 

aroene weide 

Mld zwijn, 

deine bonte 

specht 

sloot 

groene weide grootoowleer- 
muis, 

Dwergvleermuis, - 
Rietsprinkhaan 

bomenrij Aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 
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Aantasting door de 
aanleg van de weg 

ais zodanig 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

Aantasting door de 

aanleg van de weg 

ais zodanig 

eantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

Dntstaan van een 
'snipper' 

aantesting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

ontstaan van een 
'snipper' 

aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

ontstaan van een 
'snipper' 

aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig en door- 
snijding 

WIM zwijn, appel. 
vink, boomkrulpei 

groene weide Orootoonileer- 
muis, torenvalk 
Das, roodbomita 
puit 

bosie 
akker 

akkers 

twee indM- 

duele bomen 

groene weide 

P 

aroene weide 

groene weide III 

beek 
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berkenbos aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

ontstaan van een 
'snipper' 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

ontstaan van een 

'snippef 
aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig en door- 
snijding 

Aantasting door de 
aanleg van de weg 

ais zodanig 

ontstaan van een 
'snipper' 

Aantasting door de 
aanleg van de weg 

ais zodanig, door- 
snijding 

aantesang door de 
aanleg van de weg 

als zodanig 

ontstaan van een 
'snipper' 

aantasting door de 
aanleg van de weg 

ais zodanig, door- 
snijding 

centrale doorsnij- 

ding I aantasting 
$oor de aanleg van 

$0 weg als zodanlg 
aantasting door de 

aanleg van de weg 

a l s  zodanig 

mbtaan van een 
snipper' 

iaannstaand 
huis 

eikenmeng- 
bos 

waterspitsmuis 

beek boomklever, das 

eikenmeng- 
bos 

grootoorvleer- 
muis 

bosrand laatvlieger 
(vleermuis) 

groene weide das, boskrekel 
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aantesting door de 
aanleg van ck weg 

ab zodanig, door- 
snijding 

aantasting door de 

aanleg van de weg 
als zodanig 

ontstaan van een 

'snipper' 

centrale doorwilj- 
ding I aantasting 

door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorSnij- 
ding 1 aantasting 

door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorsnij- 
ding I aantasting 

door de aanleg van 
de weg als zodanig 

-- 

w met open 

akkers 

akkerrand 

- 

h i n e  kikker, wild 

centrale doorsnij- 

ding I Asntastlng 
door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorsnij- 

ding I Aantasting 
door de aanleg van 
de w q  als zodanb 

centrale doomij- 

ding I Aantasting 

door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorSnij- 
ding I Aantasting 

door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorsnij- 

ding I Aantasting 
door de aanleg van 
de weg als zodanig 

centrale doorsnij- 
ding I Aantasting 
door de aanleg van 

de weg als zodanig 
centrale doorsnli- 

fni t  en bes- 
senkwekdj 

bomenrij 

groene welde 

bomenrij 

wild milln, das, 
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h - k m  
~4$;@3,g& 
p<~'#p<:~,. 
,.-"c i;*.?> 

3 + .O25 ding I Aantasting 

door de aanleg van 

geelgors. neger- 

tje (sprinkhaan, 
omocesus ventra- 
lis), rnoeraskik- 

ker, 
bruine kikker 

roodborsttapuit, 
laatvlieger 

(vleermuis), 
grasmus 

wild zwijn, hazei- 

womi, 
das, boskrekel, 

de weg als zodanig 

Elzen I berken- 

bos 
aantasting langs de 

rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig en door- 
snijding 

Aantasting door de 
aanleg van de weg 

als zodanig, door- 
snijding 
centrale doorsnij- 
ding I Aantasting 
door de aanleg van 
de weg als zodanlg 
aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig en door- 
snijding 
aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
rodanig 
aantasting langs de 
rand door aanleg 
iran de weg als 
zodanig en door- 
snijding 
xntrale doorsnij- 
jing I Aantasting 
Joor de aanleg van 
Je weg als zodanig 
aantasting langs de 
and door aanleg 
jan de weg als 
rodanig 
aantasting langs de 
and door aanleg 
mn de weg als 
rodanig en door- 
snijding 

mander 

bomenrij 

bosaanplant 

wild zwijn, 
boskrekel, das 

rode eikenbos 

lariksbos 

berkenbos balkanvliegen- 
vanger 

dennenbos boskrekel, g e  
kraagde rood- 
staart 

rode eikenbos 

rode eikenbos boskrekel, edel- 
hert, 
wild zwijn 
fluiter, gekraagde 
roodstaart, 
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holenduif 
dennenbos I cenûale doorsnlj- 

dlng I Aantadng 
door de aanleg van 
de weg als zodanig 

II aantesting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
zodanig en door- 
snijding 

III aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 
zodania 

I aantasiing langsde 
rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

berkenbos boskrekel, 

matte den. 
nenbos 

wild zwijn, zand. 

hagedis, 
boompieper, 
bniine kikker 

matte dem 
nenbos 

III aantadng langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig .en door- 
snijding 

II Aantesting door de 

aanleg van de weg 
als zodanig, door- 
snijding 

I aantesting langsde 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodania 
III aantasting langs de 

rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

matte den 

nenbos 

wild zwijn, zand. 

hagedis, 

boompiepers 
brulne kikker 

marte d m  

nenbos 

wild zwijn 

rode eikenbos 

matte den. 
nenbos sprinkhaan, 

bnih zandoogje, 
brulne kikker, 
boekrekel, 

wild mijn 

I Aantasting doorda 
aanleg van de weg 

als zodanig 
III aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 
zodania 

I aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 
zodania 

rode eikenbos bruine kikker, 

bodvekel, das 
wild zwijn 
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km-km 

4 + 125- 

4 + 275 

dknoorton 
745 talud I I Aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

I rand door aanieg 

I van de weg ais 

I zodanig 
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Tabel 2.115: Alternatief 1A - verhoogde ligging: * door de aanleg van de weg ver- 
oorzaakte effecten (door aanleg van de weg als zodanig, doorsnij- 
ding) op dieren 

Nr. km - lrm Bio- Blotooptyp4 W a d e -  í W  IE MvA 
nr. vkk 

dknoort.n fmL) 

gen-vanger 

aantasting langs de III 

rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig en door- 

snijding 

centrale doorsnij- III 

ding I aantasting 

door de aanleg van 

de weg als zodanig 

aantasting langs de IIi 

rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting langs de III 

rand door aanleg 

van de weg als 

zodanig en door- 
snijding 

gekraagde 

roodstaart 

rode eiken- 

bos 

rode eiken- 

bos 

boskrekel, 

edelhert, 
wild zwijn 

fluiter, ge- 

kraagde 

roodstaart, 

holenduif 

dennenbos centrale doorsnij- III 

ding I aantasting 

door de aanleg van I 
de weg als zodanig 

aantasting langs de III 

rand door aanleg 
berkenbos boskrekel, 

zandhagedis 
van de weg als l 
zodanig en door- 

rand door aanleg 
zwarte den- wild zwijn, 
nenbos zandhagedis, 

boompieper, 
btuine kikker 

van de weg als l 
zodanig 

zwarte den- wild zwijn + aantasting langs de III + 
nenbos rand door aanleg l 

van de weg als 

nenbos zandhagedis, 
boompieper, 

bruine kikker 

rand door aanleg l 
van de weg ais l 
zodanig en door- 
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zwarte den- 
nenboe 

aantasting door de 
aanleg van de weg 

als zodanig, door- 

snijding 

aantasting langs de 

rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

zwarte den- 
nenbos 

gestreepte 
~ldsprhik- 

haan, 
bruin zand- 

oesie* 
bruine kikker, 
bodtrekel, 

wild zwijn 
aantasting door de 

aanleg van de weg 
als zodanig 

aantasting langs de 
rand door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting door de 
aanleg van de weg 
als zodanig 

rode eiken- 

bos bruine kikker, 

das, wild 
mijn 

talud 

rode eiken- 

bos 

aantasting langs de 
rand door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

H1 395.AOIR049/RTPINSA/Nqm 
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i auei L. 110; niternauei in - vaniiapia iiyyiriy. uwr riai wayyauruin varuurreaania 

das, veld- 

leeuwerik 
akkers 

rings-eclect 

gemiddeld versto- II II 3128 
rings4fect 

hoog verstoring&- III 11 358 

fect 

gemiddeld versto- II I 1545 
ringsdfwt 

hoog verstoringsef- III 11 29534 

fluit- en b 

omverhard 

das 

(vleermuis) 

0 + 068 - 538 akkers 
0 + 593 fed 

gemiddeld versto- II I l09735 
rings-effect 

gemiddeld versto- II 1 63 

r i m  

gemiddeld versto- II II 529 
rings-effect 

gemiddeld versto- II II 1084 
ringsdfwt 

gemiddeld versto- II I 220 
rings-eifled 

gemiddeld versto- II II 2059 

o +l90 549 bebouwings- 
gebied 

O +330 566  bebouwing^- 

gebied 

O +420 606 groene weide 

muis 

dwergvleer- 
muis 

dwsgvleer- 
muis rings-eflect 

gemiddeld versto- II l 7074 

fect 

gemiddeld versie II I 231 

D + 593- 651 bebouwings- 
O + 625 gebied 

gemiddeld versta- II 1 
Jvild zwijn, 

kleine bonte 

*t 

fect 

gemiddeld versto- II II 3970 8 hoog verstorlngsef- III 
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wo- 
nr. 

bomenrij 

lariksmeng- 

bos 

groene weide 

kenleikenbos 

eiken- 

mengbos 

lariksbos 

groene weide 

bomenrij 

veldweg 

lariksbos 

groene weide 

eikenbos 
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grooto-- 
muis, das, to- 
renvalk, rood- 
bwshpuit 

rosse Vleermuis 

Bi- 

groene welde 

OP 
akker 

eeeisors, rood- 
bomttapuit, -- 
muis, bmnvalk 

akkers 

eikenbosje 

sloot 

akkers 
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gemiddeld versb 

ringseffect 

hoog verstoringsef. 

fect 

gemiddeld versto. 

ringseffect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

hoog verstoringsef- 

fect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

gemiddeld verste 

ringseffect 

waterhoen, 
kleine karekiet 

wild zwijn 

hoog verstoringsef- 

fect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffed 
gemiddeld versto- 

ringseffed 
gemiddeld versto- 

ringseffect 

bosaanplant 

668 riet wild zwijn, wa- 

tetvleemuis, 

kleine karekiet, 

sijs, holenduif 
670 I klein water gemiddeld versta- 

4ngseffect 

loog verstorlna8Bf- 
k t  

loog verstorings- 

affect 

gemiddeld versto- 
iingseffect 

hoog verstorings 

effect 

hoog verstoringsef. 

fect 

gemiddeld versto. 

ringseffect 

hoog verstoringsef- 
fect 

hoog verstoringsef- 

fect 

gemiddeld versto- 

rings-effed 

eiken- + waterspitsmuis 

boomklever. 

das 

gmtootvleer- 

muis 

g r o o t o o ~ r -  

muis. IaaMie 
p r  
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438 groene welde 

ber- 
kenlelkenme 
n g b  

ber- wild zwijn gemiddeld versto. 
rings-effect 

n g b  

boerand 

1 I 

661,662 talud 

628 akkers wild mijn, das, 
geelgors 

582 &en- 

mengt- 

I 1 

541 I beek I boomklever, 
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wild zwijn, das, 

gekraagde 

roodstaart, 

rosse vleer- 

muis, dwerg- 

vleermuis. laat- 

vlieger 

roodborsttapuit, 

das 

gemiddeld versb 

ringseffect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

gemiddeld versb 

ringseîîeci 

groene weide -r hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

gemiddeld verste 

ringsefíect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld verstc- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld verste 

ringseffed 

gemiddeld verste 

ringseffect 

&-l-- eikenbos 

615 beek 

akkers das, geelgors, 

rosse vleermuis 

wild zwijn, 

wespendief, 

kleine bonte 

specht 

I nenleikenbos 

1405 akkers gemiddeld verste 

ringseffect 

waterspitsmuis, 

veldleeuwerik, 

das, boom- 

leeuwerik 

rode eiken- 

nenleikenbos 

akkerrand 

gemiddeld versto- 

ringseîîeci 

gemiddeld versto- 

ringsefíed 

boog verstorings- 

sffect 

gemiddeld versb- 

ingseîîeci 

loog verstorings- 

3ffect 

gemiddeld versto- 

ingseffect 

groene weide T wild zwijn, ros- 

Se vleermuis. 

geelgors 
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O 0 0  

0 0 0  

ROYAL UA#KONINQ 

dennenbos wi~ zwijn, ho- I II gemiddeld versto- 

ringseffect lenduif, boom- l 
pieper, matkop I 

I 

eikenbos gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringsefïect 

gemiddeld versto- 

ringsenect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringsenect 

groene weide 

bebouwings- 

g e b i  

den- 

groene weide boomleeuwerik, 1 111 

visreiger 
I 

beek 

laan 

laan 

muis das ""I 
bebouwings- 

gebied 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 
ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffed 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

rlngseffect 

gemiddeld versto- 

ringsefïect 
gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 
ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gebied 

groene weide 

fruit- en bes 

groene weide 

fruit- en bes 

senkwekerij 

sloot 

bomenrij 

fruit- en bes 
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w.ud.- 

kprknd. 
cikumrm 
wild zwijn, das 

Elhct 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 
hoog verstorings- 

enect 

gemiddeld versto- 

ringsefbd 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 
effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

bos 

bomenrij 

veldweg 

bomenrij 

das 

das 

groene weide 

bomenrij 

groene weide dwergvleer- 

muis, wild mijn 

wild mijn, das 

groene weide wild zwijn, das, 
geelgors 

roodborsttapuit, 
laatvlieger 

(vleermuis), 

grasmus 

wild zwijn. das kuit en bes- 

senkwekerij 

Berken I 

eikenbos 

buntgras- 

weide 

gemiddeld versto- 

ringseffed 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringsenect 

wild zwijn 

dwergvleer- 

muis, wild 
zwijn, das 

wild zwijn, das ciroene weide gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringsenect 

veldweg das 

dennenbos wild zwijn, das, 

boompieper, 
boomleeuwerik 

geelgors, rood- 

borsttapuit, wild 

zwijn, das. 
boompieper 

wild zwijn, das 

gemiddeld versto- 

ringsenect 

sloot 

groene weide gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

Elzen I ber- 

kenbos 
wild zwijn, das 
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hoog verstorings- 

bomenrij 

bosaanplant 

berkenbos 

wild zwljn, das groene weide 

wild zwljn, das rode eiken- 
bos 

rode eiken- 
bos 

mdedken-  
bos 

wild M n ,  das 

das, wild zwijn 

berkenbos 

wild zwijn, das, wen Plek 
het boa 

roodstaart 
das 

dennenbos 
roodstaart 

rode eiken- 

bos 
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vklr 

(ml 
251 gemiddeld versto- II 

rlngseffect 

sparrenbos wild zwijn, das gemiddeld versto- 

rlngseffed 

gemiddeld versto- 

ring- 

gemiddekl versta- 

%l- 

rode eiken- 

bos 

dennenbos wild zwijn, das, 

fluiter, b o m  

pieper 

edelhert. 

wild zwijn 

fluiter. ge 
kraagde rood 
staart, 

holenduif 

rode eiken- 

bos 

rode eiken- 

bos 

iode eiken- 

bos 

dennenbos 

wild zwijn 

berkenbos 

wild zwijn, 
boompieper 

zwarte den- 
nenbos 

zwarte den- 
nenbos 

wild zwijn 

rode eiken. 

bos 

zwarte den. 
n e n h  

wild zwijn 

ruderale plan 

tencloorten 

rode eiken- 

bos 

wild zwijn 

das, wild zwijn 
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000 

0 O  O  

ROYAL HA#KONIN6 

Bi- 

groe* bo- 
men 

hoog verstorlngs- 
e- 

gemiddeld versto- 

ringsened 

hoog mtorings- 
e m  

gemiddeld versto- 
ringsefkî 

gemiddeld verste 

ring- 

rode eiken- 

bos 

dennenbos 

stortplaats 

aanplant gemiddeld verste 

ring- 

gemiddeld verste 
ringseffect 

hoog ~ ~ ~ ~ t o r l n g s -  

e m  

gemiddeld vemto- 

r i w  

gemiddeld verste 

ringdiect 
gemlddeld versto- 

r i w  

gemiddeld versto- 
ringsedf& 

aanplant 

rode eiken- 

bos 

sparrenbos 

TmchotalMER-UVS N280-OosffA52 H1 395.AOIR049/RTP/NSA/Nijrn 

Deel 2 Bijlage Effectanalyse -26-  31 mei 2002 



OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

Tabel 2.W: Alternatief 1A - verhoogde ligging: door het weggebruik veroorzaakte 

3 035 anal 

3+035- 

3 + O80 

diepte ligging 

bosaanplant 

DQ aan vc 

685 

hoog verstorings- 111 111 5163 

effect 

gemiddeld versto- II II 1626 

ringsefîect 

gemiddeld versto- II I1 8916 

ringseffect 

berkenbos 

groene weide wild zwijn, das 

rode eiken- 

bos 
wild mijn, das 

rode eiken- 

bos 

rode eiken- 

bos 

wild mijn, das 

das, wild zwijn 

lariksbos 

berkenbos balkanvliegen- 

vanger 

wild zwijn, das, open plek in 

het bos gekraagde 

roodstaart 

das sparrenbos gemiddeld verst 

sparrenbos 

dennenbos aekraaade - - 
roodstaart 

rode eiken- 

bos 

sparrenbos wild zwijn, das 

rode eiken- 

bos 
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gcE 1:; 
wild zwijn 

gemiddeld verste 

rode eiken- hoog verstoringa 

effect 

gemMdeM verste 

bos 

kraagde rood- l 
staart, I 

rode eiken- 
bos 

dennenbos 

gemiddeld verste 
rings+ffect 

gemiddeld verste 

r iw-  
staart 

gemiddeld verste 

rings4aCt 

gemiddeld vers@ 

rings-effed 

hoog verstoringo 

effect 

gemiddeld verste 

rings-dkl 

gemiddeld vers@ 

riw- 

rode eiken- wild zwijn 

f bos 

dennenbos 

open plek in 
het bos 

beukenbos gemlddeld versb 

rings-dkd 
hoog verstoringa 

effect 
hoog verstoringa- 

Bcled 
gemiddeld versto- 

hoog verstoring* 
Btlect 
gemiddeld versto- 

rlngs-effect 
hoog verstoring* 

effect 

gemiddeld versto- 
rings-eîiect 

hoog verstorings- 

effect 
gemiddeld versto- 

rings-en%ct 

gemiddeld versto- 

berkenbos 

zwarte den- 
nenbos 

wild zwijn, 111 

boompieper 

zwarte den- 

nenbos 
wild zwijn I 

rode eiken- + wild zwijn 

bos 

zwarte den- 
nenbos 

ruderale plan- 

tensoorten 

wild zwijn 1 
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hoog verstoring* 
dbd 
gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog -rstmgs- 
effect 
gemiddeld vmto- 
ringsded 

hoog verstorings- 

effect 
gemkldeld versto. 
ringseffect 
gemiddeld versto- 
ringsdfed 

rode eiken- 

dennenbos + mnìborsttapuit, 

I grasmus, klap- 

aanplant * gemiddeld versto- 
ringseffect 

gemiddeld versto- 
ringsdfect 

hoog verstorings- 
effect 

gemiddeld versto- 
ringsded 

gemiddeld versto- 
rings-dfecl 

gemiddeld vers6 

gemiddeld versto- 

aanplant l---- 
rode eiken- T 
dennenbos + Bol 

Bij 4 
+500 

Bij 4 

+740 

dennenbos I 
sparrenbos I 
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I aDeI L:IICI: nirernaueT in; goor nel w e g g e ~ ~ ~ ~  verwrraanre errecten op 9;iieren - 

W L  (m) 
150 

oring van 
B#trnd 
dwergvleermuis, 

grootoonrleer- 

muis, rosse 

vleermuis 

pad, bruine kik- 

ker, groene kikker 

grootoonrleer- 

muis, 

laatvlieger 

wiid zwijn 

wiid zwijn, dei- 

hert 

das 

2.2 Alternatief 1 B 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

uitwisselingsrelaties tussen biotopen 
,m 

onderbreking van de jachtroute langs de bos- 

randen van de biotopen 612,217 en 532 

onderbreking van de ~Msselingsrelatie tus- 

sen de sloot bij biotoop 220 en de poel van 

biotoop 71 9 

doorsnijding van het jachtgebied in het bos en 

langs de bosrand van de biotopen 600, 544, 

548 en 555 

onderbreking van de uitwlsselingsreiaties 

tussen de biotopen 726 en 729 en het noor- 

delijk deel van het Eimpter Waid 

doorsnijding van het Eimpter Waid, bemoeiiij- 

ken van de uiíwisseiingsrelaties in noord- 

zuidelijke richting 

geïsoleerde ligging van een Dassenburcht 

tussen deeivariant A en de B 230 

Tabel 2.2/1: Alternatief 1 B - Doorsnijding van beschermde gebieden 
i 

,km 
0+765- 

0+890 

0+890- 

1 + 670 

1 +670- 

1 + 870 

3+415- 

4+060 

3+415- 

5 + 280 

levolgschade t.g.v. de doorsnijding van bos 

.Bmcbmn#o.M.d 
Natuurgebied "De Haak I 
Carthuizer Bos" 

Natuurontwikklingsgebied 

Vinkenbroek" 

Natuurgebied 'Haambroek I 

Tabel 2.Z2:Altematief 1 B - Rand- en 

T M o W E R - U V S  N280-00stlA52 
Deel 2 Bijlage Effectanalyse 

Boeshei" 

Vogeibeschemingsgebied 1 

FFHgebbd (íranche l b) 

Natuurbesdiermingsgebii 
"Eimpter Wald' 

km-krn 
2+870- 

2 + 895 

3+700- 

5 + 280 

H1395.AO/R049/RTP/NSAMijm 
31 mei 2002 

DSL 

125 m 

780 m 

200 m 

eikenbos ten noordoosien 

van Asenray 

loof- en naaldbos in het Eimp 

ter Grenmaki 

C)pawrklnuen 
verkleining langs de rand langs de grenren van 
het beschermd gebied (langs de N 68) 

doorsnijding langs een reeds bestaande doorsnij- 

ding (N 68) 

verkleining langs de rand langs de grenzen van 

645 m 

1 .M5 
m 

het beschermd gebied (langs de N 68) 

doorsnijding langs een reeds bestaande doorsnij- 

ding (B 230) 

doorsnijding langs een reeds bestaande doorsnij- 
ding (B 230) 
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Tabel 2.213: Alternatief 1B: door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 
:door aanleg vande we( als z( 

m 

I 

ten 

MvA 

danig, doorsnijding) 

Elr.ct 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasting door de aan 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

akkers, fruitkwekerij, eiken- 

laan (jong) 

eikenlaan (gemiddelde ou- 

derdom tot oud) 

akkers binnen het natuurge- 

bied "de haak I carthuizer 

bos' 

fruitkwekerij, jong bos en 

akkers binnen het natuumnt- 
wikkelingsgebied "vlinken- 

broek" 

aantasting door de aan- 

leg van de weg ais zoda- 

nis 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

rietpo~ulatie met weidebosies . . 
binnen het natuurontwlkke- 

lingsgebied "vlinkenbroek" 

bosje op akker binnen het 

natuurontwikkelinasaebied 

Slinkenbroek" 

ontstaan van 'snippers' 

ten noorden van het trad 
aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig I aantasting van de 
bosrand 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

akkers, groengebieden bin- 

nen het natuumntwikkelings- 

gebied Slinkenbroek" (eiken- 
bos) 

akkers, groengebied en 
braakliggend land 

ontstaan van 'snippers' 

(braakliggend gebied) ten 

noorden van het trad 
aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig 

bosje op akker 

groengebied 

eikenlaan (gemiddelde ou- 

derdom tot oud) en groepje 

bomen (eiken) 

sloten 
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groepje bomen en bomenrij 
(eiken) Mnnen mige#ed 

tranche I b 

groengebied. talud met 
aniikgewassen binnen ñh- 
pbiad t r a m  l b 

beukenbos, deels met den- 
blnnen migebied benche 

I b, bosrand 

rode eikenbos (naaldbos) 

binnen migeMed hnci-ta l b 

rode eikenbos, deels met 

berken 

pp - L 

verdiepte ligging; verhoogde ligging 

aantasting door de aan- 
legvandewegabzoda- 

nia 

ontsiaan van 'snippafa' 
ten noorden van het trad 
aantestlng door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nia 

aantebtlng door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig I aanîasüng van de 

bowand 
aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nia 

aantasting door de aan- 

legvandewegalszoda- 
nlg 
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0 0 0  
,0.0- 

n n o  
ROIAL HASKONINQ 

Tabel 2.214: Alternatief 1B - verdiepte ligging: * door de aanleg van de weg ver- 
oorzaakte effecten (door aanleg van de weg als zodanig, doorsnij- 

p dieren 

das, veldleeuwe- 

rik 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

centrale door- 

snijding I aan- 

tasting door de 

aanleg van de 

weg als zoda- 
nig 

centrale door- 

snijding I aan- 

tasting door de 

aanleg van de 

weg als zoda- 
nig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 
ontstaan van 

een 'snipper' 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg als 

zodanig 
aantasting 
langs de rand 
door aanlq 

akkers 

veldweg, om, 

vethard 

geelgon akkers 

fruit- en bes 

senkwekerij 

akkers geelgors 

laan 

akkerrand 

laan marter 

akkers 

H 1395.AOIR049/RTPINSAMijm 
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van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 
aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 
aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

bruine klkker, 

geelgors, das, 
grootoowleer- 
muis 

h i t -  en bes. 
senkwekerij 

wild zwijn 

bosaanplant watenrieermuis, 
bruine kikker, 
grasmus 

veldweg geelgors, rosse 

vleermuis 

wild zwijn, geel- 

gors 

akkers 

sloot groene klkker- 

complex, 
kleine kareklet, 

dwegvlmuis 

rietgors, water- 

vleermuis, 

geelgors, tortel- 

duif, kleine kare- 

kiet, wild zwijn, 

waterhoen, 
bruine kikker, 

rietsprinkhaan, 
koninginnepage, 

rietranger, 
dwergvleemuis, 

grasmus, 
torenvalk, 

moerassprink- 

haan 
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berkenbosje aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

onistaan van 

een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting dooi 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 
aantasting dooi 

de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 
aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanlg 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

bebouwlngs- 
gebied 

gmtoonrleer- 

muis 

individuele 
boom 

bebouwings- 

gebied 

akkers 

groene weide 

populieren- 

bosie 

bebouwings- 

gebied 

bebouwings- 
gebied 
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aantesting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantesting door 

de aanleg van 

de weg als 
zodania 

aantesting door 
de aanleg van 

de weg ais 

zodanig 

ontsban van 
een 'snipper' 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 

zodanig 
onistaan van 

een 'snippt3r' 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

groene weide 

 tig ge g- 
w gebieden 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 
ontstaan van 
een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

veldweg I rosse vleermuis 
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Blo- 
nr. 1 
- 

zodanig 

m-ng 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

ontstrian van 

een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting door 

de annieg van 
de weg als 
zodanig 

aantssthig 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanlg 

aanîasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

akkers wild zwijn, dm 

das 

terrein 

elzenbosje 

groene welde wild zwijn, gras- 

mus, veldleeuwe 
rik 

kan 

groene weide 

das 

das, geelgors, 
rietsprinkhaan, 

klevit, w-P- 
pad, veldleeuwe 

rik, kleine wier- 

kikker, graspie 
per. wild W n .  
bfuike kikker, 
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ban 

bebouwings- 
gebied 

geelgors, rood 

borsttapuit, wik 

mijn, das, gras 
mus, boomple 
per. hekhabel 

sprinkhaan, 

sloot 

bomenrij 

groene weide gmtoonrleer- 
muis, rietsprink~ 
haan 

pene wedde wild mijn, water- 
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langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg als 
zodanig 
aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aaniasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanlg 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 
door aanlq 

vleermuis, 
dwergvleemluis 

beukenbos wild zwijn. das 

spanenbos wild zwijn, das 

talud 

beukenbos wild zwijn 

talud 

rode eikenttos wild zwijn 

bomenrij 

Blj 4 + 
050 

dennenbos 

Blj 4 + 
057 

B33 dennenbos 

rode eikenbos 
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van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg ais 
zodanig 

aantastlng door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 
aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aanîasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg ais 
zodanig 

aaniasihg door 

de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantastlng 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

talud 

rode eikenbos steenmarter, 
boskrekel, ge- 
kraagde rood- 

staart 

talud 

rode eikenbos wild mijn, 
boskrekel 

rode eikenbos boskrekel. bruine 
kikker, das, wild 
mijn, torenvalk 

rode eikenbos 
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rode eiken- w 
bos I 

door het weggebruik veroorzaakte effecten 

zodanig 
aantasting door III 11 432 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 
aantasting 111 11 11504 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 
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Tabel 2.2/6: Alternatief 1 B - verdiepte ligging: door het weggebruik veroorzaakte 
ten op dieren - 
Blotooptyp. 

akkers 

trstoringseffec 
wiwd.. 

das, veldleeuwe 
rik 

effe 
P 

e b  
M. 

527 

- 
Nr. 

- 
l 

fruit- en bessen- 
kwekerij 

das 

veldweg, omver- 
hard 

akkers 

fruit- en bessen- 
kwekerij 

lariksmeng-bos wild zwijn, das, 
grasmus, havik 

akkers 

geelgors, das, 
grootoorvleer- 
muis 

fruit- en bessen- 
kwekerij 

wild zwijn 
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l a - k m  Bb. 
nr. 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 
hoog verste 
ringseífect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstoring* 
effect 

gemiddeld 
vmtorings- 

effect 

hoog versto- 
ringsefîect 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog versto- 
ringseflect 

gemiddeld 

verstorings- 

8ffed 

hoog versto- 

ringsefîect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 
hoog versto. 
ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 

effed 

eizenlelken-bosje wild zwijn, geel- 

gors 

wateivleermuis. bosaanplant 

bruine kikker, 

grasmus 

groene weide das 

wild zwijn, geel- 

gors 

geelgors, rosse 
vleermuis 

akkers wild zwijn, geel- 

gors 

kleine karekiet, 

dwergvleermuis 

riet rietgors, water. 

vleermuis, 

geelgors, tortel. 
duif, kleine kare 

kiet, wild zwijn, 

waterhoen, 
rietzanger, 

dwergvleermuis, 

grasmus, 
torenvalk 

berkenbosje hoog versto- 
ringseflect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

bosje bij bebou- 

wing, weide, akker, 
bebouwings- 

gebied, fruit- en 
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hoog verob kleine karekiet, 

ad, -- 
muQ. kleins ka- 

iaeois. 
mijn, *g- 
~ u l s ,  water- 
domnuis, kblne 
mrddet, dodslirs, 
Natmal, blauw- 
borst 

nrild zwijn, was- 
mehond. Wne 
~~ 
M mijn, das, 
auwe duin- 

dennenbos 
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gemiddeld 

verstorings- 

effect 

sprinkhaan, ge 

kraagde rood. 

staart, dweg 

vleermuis, 

laatvlieger 

jdeermuis) 

bebouwings- 

gebied, bosrand 
hoog versb 

rings4ect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 
hoog versb 

rings4feci 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog vers@ 

rings-effect 
gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versb 

rings%ffect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versb 

rings-effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versb 

rings-effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

dennenbos wild zwijn, mat. 

kop, mark 
specht 

rosse vleermuis veldweg 

akkers 

groene weide wild zwijn, das, 

laatvlieger, boom. 

leeuwerik, patrijs, 
dwergvleermuls, - 
rosse deermuis 

bosrand, transfer- 

mator-statiin 

gekraagde rood- 

station staart 

dennenbos 

veldweg, groene 

weide, bebouwings- 

gebied 

sloot das 
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hoog versto- III 3 das 

groene weide wild zwijn, das 

akkers 'wild zwijn. das 

braakliwend terrein das 

eizenbosje, 
parkeerplaats ber- 

kenleikenbosje, 
groene weide 

groene weide wild zwijn. gras. 
mus, veldleeuwe 
rik 

das, geelgors, 
kbvit, vddkeu- 

wild zwijn, rood- 
borsttripuit 
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gemiddeld I II 1 1  15801 

geelgors, rood- 

borsttapult. wild 

-n. das. g- 
mus, boompieper 

bomenrij 

groene weide, bo- 
mengroep 

- 
muis 

groene weide 

groene welde wild zwijn, weter- 

vleermuis, 
áwegvleermuis 

groens weide wild zwijn, das 

bomenrij 

bomenrij 

effect 

hoog versto- 111 111 638 

ringsdect 

hoogversto-111 111 3087 
rings-effect 

gemiddeld II II 10310 

bomenrij wild zwijn, das 

open plek in het 

bos 

wild zwijn, das, 

gekraagde rood- 
staart 

sparrenbos 
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das sparrenbos 

sparrenbos 

rode eikenbos 

rode eikenbos, wild zwijn 

rode eikenbos edelhert, maikop, 

fluiter, kleine 

karddet, p 

kraagde KUJd- 

siaart. hdenduif, 
wild zwijn 

wild zwijn, boom 

@per 

zwarte dennenbos 

dennenbos, rode 
eikenbos, zwarte 

dennenbos 

groepJe bomen, 
talud 
zwarte dennenbos wild zwijn 

dennenbos, rode 
~lk€mbo9 

rode eikenbos das. wild zwijn, 
torenvalk 
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stortplaats, ruderale 
plantensoorten 

aanplant 

aanplant 

rode elkenbos, 
dennenbos, spar- 

renbos 

wild zwijn, rood- 
borsttapuit, 

grasmus, klapek- 
ster, boompieper, 

groene specht, 
geelgors 

wild zwijn. boom- 

pieper verstorings- 

vemtorings- 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 
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Tabel 2.W: Alternatief 1 B - verhoogde ligging: door het weggebruik veroorzaakte 

.diepte ligging 

groene wei- 

de, bomen- 

groep 

effecten op dieren - verstoringseffecten 

3 415 ana 

3 + 4 l S  

3 + 575 

Tot kr 

52 

w aan 

2023 

1048 

E F W E i b d  

hoog ver- 

storings- 
effect 

gemiddeld 

verstoring& 
effect 

hoog ver- 
storings- 

effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 
hoog ver- 

storings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog ver- 

stotings- 
effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 
gemiddeld 
verstorings- 
e M  

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

hoog ver- 

storings- 
~ffect 
hoog ver- 

storings- 
~ffect 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

Nr. 

- 
muis 

W A  Bldoopbrp, 

groene weide 

Oppcn* 
vkk 
(m 

W u r d ,  
kpil.nd. 
dl.noor8in 

km-km 

groene weide 

Bk.rr~. 

wild zwijn, water- 
vleemuis, 
dwergvleemuis 

groene weide wild zwijn, das 

bomenrij 

bomenrij 

bomenrij wiM zwijn, das 

open plek in 

het bos 
wild zwijn, das, 
gekraagde rood- 
staart 

sparrenbos 

sparrenbos das 
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sparrenbos hoog ver- 

storings- 
effect 

dknoorbn 
wild zwijn, das 

gemiddeld - 
verstorings- 
effect 

rode eiken- 
bos 

ciemlddeld 

- 
Mecl 

hoog ver- 
storlngs- 

etlect 

rode eiken- 
bos, beuken- 

bos 

wild zwijn 

ciemlddeld 

effect 
hoog ver- 

storings- 
enect 

rode eiken- 

bos 
edelhert, matkop, 
fluiter, kleine 
karekiet, g e  
kraagde rood- 
staart, holenduif, 
wild zwijn 

- 
verstorings- 
effect 

hoog ver- 
storing~- 

e M  

dennenbos 

berkenbos 

zwarte den- 
nenbos 

wild zwijn, boom- 

pieper 

dennenbos, 

rode elken- 
bos, zwarte 
dennenbos 

w- 

mlct 
hoog ver- 
Btorings- 

effect 
pmlddeld 

~ ~- 

zwarte den- wild zwijn 

dennenbos, 
rode eiken- 

bos effect 

TracénotaíMER-WS N280-WA52 H l  395.AOIRWQ/RTPINSA/Nijm 
Deel 2 Bijlage Effectanalyse -53-  31 mei 2002 



B OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

rode eiken- 

bos 

stortpl=@ 
ruderale plan- 
tensoorten 

aanplant 

aanplant 

rode eiken- 
bos, dennen- 

bos, sparren- 
bos 

das, wild zwijn, 
torenvalk 

wild zwijn, rood- 

borsttapuit, 
grasmus, klapek- 

ster. boompieper, 

groene specht, 
p l g w s  

wild zwijn, boom- 

pieper 

storings- 

verstoringe 

gemiddeld 

effect 

verstorings- 

gemiddeld 
verstorings- 

storings- 

verstoring* 
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Tabel 2.218: Altematief 1B: door het weggebruik veroorzaakte effecten op dieren - 
verstoring van uitwisselingsrelaties tussen biotopen 

I 

groene klkker- Versterking van de h n i j d i n g  tussen de grep 20 

complex pel van biotoop 927 en de greppels van de bioto- 
penl055en1077 

Dwergvleermuis Versterkte doorsnijding van het jachtgebied aan 50 

de bosrand van biotoop 1062 en de oostelijke 

rand van de bebouwde kom van Maalbroek ten 

zuiden van de N 68 

WIM zwijn, edel- Bemoeilijken van de ultmsselingsrelaties in 900 
hert. Das noord-zuidelijke richting in het Eimpter Wald 

2.3 Alternatief l C 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

km-km 
0+775- 

0+8W 

0+890- 
1 +7W 

1 +7W-  

2+010 

3+370- 

4+110 

3+370- 

5 + 215 

Tabel 2.311 : Alternatief 1 C - Do 
I 

- 

Bwchiwmdprbkd 
natuurgebied "De Haak I 
Carthuizer Bos" 

natuurontwikklingsgebied 
Vinkenbroek" 

natuurgebied 'Haam- 
broek I Boeshei' 

vogelbeschermingsge- 

bied I FFH-gebied (tran- 

che l b) 

natuurbeschermingsge- 
bied .Eimpter Waid' 

an beschermde gebieden 
I 

verkleining langs de rand langs de grenzen van 

het beschermd gebied (langs de N 68) 

centrale doorsnijding langs een reeds bestaande 

doorsnijding (N 68) 

dwrsnijding langs de rand langs de grenzen van 
het beschermd gebied (langs de N 68) 

doorsnijding van de directe omgeving van resp. 

langs een reeds bestaande doorsnijding (B 230) 

doorsnijding van de directe omgeving van resp. 

langs een reeds bestaande doorsnijding (B 230) 
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Alternatief I C  - Ra; en gevolgschade t.g.v. de doorsnijding 
van bos 

elzen/Eikenbje ten 55 m verhoogd risico van stomischede, schorsbrand, 

noorden van Asenray etc. door het openkappen van bosarealen t.b.v. 

de aanleg van het tracé 

Eikenbos ten noordooi+ 30 m verhoogd risico van stomschade, schorsbrand, 

ten van Asenray etc. door het openkappen van bosarealen t.b.v. 

de aanleg van het tracé en verwijderen van de 

bosrand 

eiken- en dennenbos ten 70 m verhoogd rlsico van stormschade, schorsbrand, 

noodoosten van Asenray etc. door het openkappen van bosarealen t.b.v. 

de aanleg van het tracé 
Eikenbos ten noordoos- 115 m verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, 

ten van Asenray etc. door het openkappen van bosarealen t.b.v. 

de aanleg van het tracé en verwijderen van de 

bosrand 

Elmpter Grenmald 1 580 m verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, 
etc. door het openkappen van bosarealen t.b.v. 

de aanleg van het tracé langs de B 230 
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Tabel 2.313: Alternatief IC: * door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 
anig, doorsnijding or aanleg van de weg a 

Sr. 
0Pp.r- 
vl8k (h..) 

M.ot 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

Bomîand 

akkers, fruitkwekerij, eiken- 

laan (jong) 

eikenlaan (gemiddelde ou- 

derdom tot oud) 

akkers binnen het natuurge 

bied 'de haak I carthuizer 

bos- 

ontstaan van 'snip 

pers' ten zuiden van 

het úac6 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

fruitkwekerij, jong bos en 
akkers binnen het natuuront- 

wikkelingsgebied "vlinken- 

broek" 
ontstaan van 'snip 

pers' ten zuiden van 
het tracé 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

P -- 

rietpopulatie met weidebosjes 

en sloten binnen het natuur- 

ontwikkelingsgebied Slinken- 

broek" 

ontstaan van 'snip 
pers' ten zuiden van 

het trad 
aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

groengebieden en akkers 
binnen het natuurontwikke- 

lingsgebied Irlinkenbroek" 

ontstaan van 'snip 

pers' ten zuiden van 

het úacé 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

Pp 

populierenbosje binnen hel 

natuurontwikkelingsgebied - - 
Slinkenbroek" 

ontstaan van 'snip 

pers' ten zuiden van 

het tracé 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

ais zodanig 

kleinwater met rietpopulatie 

en elrenmoereasbos ten 

noorden van asenray binnen 

het natuurontwikkelings- 

gebied Vlnkenbroek" 
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ikkers (braakliggend land) 

msja op akker 

bomentij (elken) binnen mi- 
pblod tranche l b  

aanteaing door de 
aanleg van de weg 

als zodanig 

aantssting door de 
aanleg van de weg 

als zadanig I aantas- 
ting van de b r a n d  

ontstaan van 'snip 

pers' ten zuwn van 
httrac4 

aantssting door de 
aanleg van de weg 
als zodanig 

ontstaan van 'snip 
pers' ten zuiden van 

hatraCe 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

els zodanig 

onbiaan van 'snip 

pers' ten zuiden van 

hettraCe 

aantristlng door do 

aanleg van de weg 
ais zcûanig 

ontstaan van 'snip 

pm '  ten zuiâen van 

het trad 
aantasung door de 
aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting door de 
aanleg van de weg 

als zodanig 

Mitstaen van 'snip 
pers' ten zuiden van 
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Nr. 

- 
groengebied binnen fih- 

gebled tranche l b 

beukenbos (deels met spar- 
renbos, rode eikenbos) bin- 

nen migebied tranche lb. 

bosrand 

rode eikenbos binnen fih- 
geMed tranche l b 

rode eikenbos. deels met 

berken 

spte ligging; verhoogde ligging 

het tracé 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

ontstaan van 'snip- 

pers' ten zuiden van 
het tracé 

aantasting door de 
aanleg van de weg 

als zodanig I aantas- 

öng van de bosrand 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting door de 

aanleg van de weg 

als zodanig 
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akkers aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

ontsîaan van 

een 'snipper' 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig en 
doorsnijding 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

ontstaan van 

een 'snipper' 

centrale door- 

snijding / aan- 

tasting door de 
aanleg van de 

weg als zoda- 
n ig 

ontstaan van 

een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

ontstaan van 

een 'snipper' 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 

zodanig 

ontstaan van 

een 'snipper' 

aaníasting 

langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

bruine kikker, 

geelgors, das, 
grootoor- 

vleermuis 

veldweg 

hiî- en bes- 

senkwekerij 

wild zwijn 

bosaanplant watervleermuis. 

bruine kikker, 

grasmus 

akkers wild zwijn, geel- 

gors 

sloot groene kikker- 

complex, 

kleine karekiet, 
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ontstaan van 
een 'snipper' 

riet rietgors, water- l III aantasüng 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig en 

doorsnijding 

onisìaan van 

een 'snippaf 

gors, tortelduif, 
Wne karekiet, 
wild mijn, water- 

hoen, 
bruine kikker, 

koninginnepage, 

ddzanger, 
dwergvieennuis, 
grasmus, 

bebdngs- 

gebied 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodania 
ontstaan van 
een 'snipper' 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

ontstaan van 
een 'snippaf 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 
ontstaan van 
een 'snipper' 

santasting door 
Je aanleg van 
i e  weg als 

dan ig  
mtstaan van 
Ben 'snipper' 

groene weide 

bomenrij 
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O 0 0  

0 0 0  

ROYAL HASKONINQ 

- 
Mr. 

- 
23 

- 
24 

- 
25 

26 

- 
27 

- 
28 

29 

- 
30 

- 
31 

- 
32 

- 

Elhct 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

ontstaan van 
aen 'snipper' 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aankg 
Jan de weg als 

rodanig 
aantasting 
angs de rand 
loor aanleg 

Jan de weg als 
zodanig 

mtstaan van 
sen 'snipper' 

aantasting door 

de aanleg van 
Je weg als 
danig, door- 
snijding 
aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanlg 

aantasting dooi 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

ontstaan van 
een 'snipper' 

aantasting dooi 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

aantasting dooi 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 

km-km 

1 + 428- 

1 + 462 
bebouwing~- 
gebied 

groene weide 

klein water I kleine karekiet, 

watewleemuls, 
rietsprinkhaan 

elzen- 

moerasbos 

helkikker, mat 

kop, spotvogel 

klelne karekiei 
waterhoen 

vochtige groe 
ne gebieden 

vochtige groe- 
ne gebieden 

bosaanplant 1 
wiM zwijn, das 
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mkhaan, ge- 

loriagde - 
dweg. 

VIeeJmuis, 

I-Mieger 
(vieemiuis), 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantesang 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

ontstaan van 
een 'snippar' 

aantasting wild wijn. mat- 

kop. Maurn, 

duhibprinkhaen, 
zwarte specM 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodania 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 
zodanig 

onistaan van 
een 'snipper' 

cenîrale door- 
snijding I aan- 
tasting door de 
aanleg van de 

wild zwijn, das, III 

kMkger. boom- 

kmwrik, PW% 
-uies 

vleemuis weg als zoda- 
nig 

ontstaan van 
'snippers' 

aantasting door 
de aanleg van 
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de weg alt 

zodanig, door. 
snljdlnp 

centrale door. 
snijding I aan 

tasting door de 
aanleg van de 

weg als zoda 
nia 

onístaan van 
een 'snipper' 

aantasting dooi 

de aanleg van 
de weg als 
zodanig, door. 
snljding 
centrale door- 

snijding I aan. 
tasting door de 
aanleg van de 

weg als zoda. 
nig 

centrale door- 
snijding I aan- 

tasting door de 
aanleg van de 

weg als zoda- 
nig 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

mistaan van 
een 'snipper' 

centrale door- 
snijding I aan- 

ìasting door de 

aanleg van de 
weg als zoda- 
nig 

mistaan van 
Ben 'snipper' 

groene weide 

sloot das 

groene weide wik1 zwijn. das, 
rietsprlnkhaan 

wild zwijn, das akkers 

braakliggend 
tsrrdn 

das 

eizenbosje 

T racénotalMER-UVS N280-0ostlA52 H1 395.AOIRW9lRTPINSAMijm 
Deel 2 Bijlage Effectanalyse -65-  31 mei 2002 



D OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

groem, weide 

groene weide 

bomenrij 

groene weide 

sloot 

wild zwijn, gras- 
mus, veldleeuwe 
rik 

vddbeuwerik, 

klevit, graspieper, 
kauw, roek, rug- 

-Pm 

gedgom, rood- 
bon,ttapuit, wild 

rwijn, das. gras 

fnus. boompie 
p, hdd0~&01. 

centrale door- 
snijding I aan- 

tasting door de 
aanleg van de 

weg als zoda- 
nig 

ontstaan van 
een 'snippef 

aantesting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig, door- 
snijding 

ontstaan van 

een 'snipper' 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig, door- 
snijdlng 

ontstaan van 
een 'snippef 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg ais 

zodanig 
en doorsnijding 

ontstaan van 
een 'snipper' 

aantasiing 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 
aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig, door- 

snijding 
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Bb- 
nr. 

- 
ontstaan var 
een 'snipper' 

aantasting doo 
de aanleg var 
de weg alt 

zodanig, doop 
snijding 

ontstaan var 
een 'snipper' 

aantasting dooi 

de aanleg var 

de weg als 
zodanig 

ontstaan var 
een 'snipper' 

aantasting dooi 
de aanleg var 
de weg als 

zodanig 
ontstaan van 

een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

mantasíing 
hngs de rand 

loor aanleg 
Jan de weg als 
rodanig 

aantasting door 
je aanleg van 

je weg als 
danig 

aantasting 

angs de rand 
ioor aanleg 
ran de weg als 
codanig 

iantasting door 
ie aanleg van 

le weg als 
rodanig 

iantasting door 
Ie aanleg van 
Ie weg als 
:danig 

bomenrij 

groene weide grootoorvleer- 
muis, rietsprink. 

haan 

pene weide 

jroene weide Mld zwijn, water. 
Aeennuis, 
Iwergvleermuis 

Hiid zwijn, das 

vild zwijn. das 

isukenbos vild zwijn 
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aantasting door 

de aanbg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasilng 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aan tas ti^ 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasilng door 
de aanleg van 

de als 
mdanig 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasíing 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting dooi 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 
aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 
aantasting door 

- 
Nr. 

- 
64 talud 

rode elkenbos wild zwijn 

bomenrij 

dennenbos 

rode eikenbos 

talud 

rode eikenbos steenmarter, 

boskrekel, ge- 

kreegde rmd- 
staart 

rode eikenbos wild 
boskrekel 

talud 

rode eikenbos 
kikker, das, wild 
zwijn, twenvalk 

talud 
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75 4 + 705- 641 rode eikenbos 

5 + 215 I 
de . als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 
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Tabel 2.315: Alternatief I C  - verhoogde ligging: * door de aanleg van de weg ver- 
oorzaakte effecten (door aanleg van de weg als zodanig, doorsnij- 

Tot km 3 + 368 analoog aan verdiepte ligging 

ding) op dieren 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg. door- 
snijding 

ontstaat van 
'snippers' 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg 

ontstaat van 
'snippers' 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

ontstaan van 
een 'snipper' 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

Nr. ka-lai Bfio- Biotaogtypi, Vlheirk- 
nr. ml*- 

dbr..oortm 

bomenrij 

W H k o t  

groene weide 

II 

111 

II 

111 

II 

lll 

111 

111 

111 

111 

111 

gmotoonrleer- 

muis. rietsprink- 

haan 

E 

I 

111 

II 

11 

I 

111 

111 

111 

111 

11 

111 

groene weide 

MvA qrp.F 
n& 
íni') 

p e n e  weide wild zwijn, wa- 
tervleermuis, 

wild mijn, das 

beukenbos wild zwijn, das 

wild zwijn, das sparrenbos 

talud 

beukenbos wild mijn 
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aantastlng dooi 

de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasüng 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting dooi 

de aanleg van 
de weg als 
radanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg als 

zodanig 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg als 

zodanig 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg als 
zodanig 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg als 
zodanig 

aantasüng 
langs de rand 

talud 

rode eikenbos wild zwijn 

rode eikenbos 

talud 

rode eikenbos sieenmarter, 
boskrekel, ge- 
kraagde rood- 

staart 

rode eikenbos wlld mijn, 

boskrekel 

talud 

rode eikenbos boekrekel, brul- 

ne kikker, das, 
wild zwijn, toren- 
valk 

talud 

rode eikenbos 
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m b  
M. 

h - k n  W # F b  

kp.l.nd. 
dl.luoors#r 

fWInkct 

door aanleg 
van de weg als 
zodanig 

IE W A  
vlak 

(in7 



OBERMEYER L PCANEN + BERATEN 

door het weggebruik veroorzaakte I aoei L.WX twernaueT I L - veraleple iiggtni 
ten op dieren - verstoringse B& 

RN 

- 
111 

II 

ill 

I I 

- 
111 

I 

- 
I 

- 
111 

I 

II 

I 

akkers das, veldleeu. 
wen k 

versbrings- 

gemiddeld fruit- en bes 
senkwekerij 

das 

verstorings- 

effect 

hoog versto- III 

rings-effect 

gemiddeld I1 

verstorings- 

effect 

hoog versto- III 

rings-effect 

gemiddeld li 

verstoring$- 

veldweg, om. 

ve+fbrd (vleemuis) 

akkers geelgors 

y gemiddeld bebouwing& 
gebied 

dwergvleer- 
muis versbrings- 

h i t -  en bes 

senkwekerij 

gemiddeld 

gemiddeld 

verstorlngs- 

gemiddeld 

versbrings- 

wild zwijn, das, 
grasmus. havik 

akkers 

gemiddeld 

geelgors, das, 

QrOObOr- 

vleemuis 

wild zwijn 
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wild zwijn 

Seeigon, 

bosaanplant 
grasmus 

groene weide das 

akkers 

vleermuis 

akkers wild zwijn 

web- 

kleine karekiet, 

riet 

gemiddeld 
werstorings- 

effect 

berkenbosje 
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- 
Yr. 

- 
Z1 

- 
22 

- 
23 

- 
24 

- 
25 

- 
26 

- 
27 

Efbct 

loog versto- 
ings-efkt  

gemiddeld 

femtorings- 

met 

Bb- 

nr. 

1040 
1025 

989 

990 
969 
953 

938 
l049 

Blolooplyp. 

bosje bij be- 

bouwing, wei- 

de, akker, be- 

bouwings- 

gebied, fruit- en 
bessenkwekerij 

bebouwing+ 

gebied 

loog versto- 
Ing- 

aemiddeld 
mrstorings- 

m 
hoog versto- 
ringseífecí 

pemiddeld 
verstorings- 
BM 

bebouwings- 
gebied, akker, 
weide, veld- 

weg, populie- 
renbosje, wei- 

de, vochtig 
groenland. 
bomenrij, frult- 

en begsen- 
kwekerij, el- 
zenlberkenbosj 
e, klein water 
bosaanplant. 
bosrand, indii- 
duele boom 

gemiddeld 
wmtorings- 

effect 

gemiddeld 
verstorings- 
effect 
hoog versta- 

ringseffect 

gemiddeld 
verstoringe 

eífeci 

hoog vers* 
r ì n g s e ~  

groene weide gmtoo~leer- 

muis 

eikenbos wild zwijn, klei. 
ne bonk 

specht 

Mein water kleine karekiet 
watervieemuis 

zenbeukenbos v el water. 
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vleemiuis, klei- 

ne karekiet, 
watewhQen 

rietgors, wild 

MR dwerg 
vleermuis, wa- 
tervleermuis, 

kleine karekiet, 
dodaars, water- 

gemiddeld 

mtorings- 
dikt 

gemiddeld 
verstorings- 
dikt 

riet 

ral, blauwborst 
- 

dennenbos wild zwijn, 
wasbeemond, 

kleine bonte 

specht 

wild zwijn, das, 

geknagde 
roodstaart, 
dweq@eer- 
muis, 

leaMleger 
~vbmu is )  

hoog - 
gemiddeld 

verstorings- 
dikt 
hoog vemto- 
ringseffed 

gemiddeld 
verstorings- 

dikt 

hoog vereto- 
ringsenect 
gemiddeld 
vmtorings- 

effect 

hoog versto- 
ringsenect 

m l d  
wnabrlngs- 

eClect 

hoog - 
r l w  
gemidddd 
verstwlngs- 
eífe6t 

hoaa - 
rlngsefbd 

gemiddeld 
verstoilngs- 

Mect 
hoog vemto- 
ringsefkt 

m m  
verstorings- 
M 

bebouwings- 

gebied, bos- 
rand 

dennenbos 

akkers 

groene weide wild zwijn, das, 

laahrlieger, 
boomlwuwerlk. 

p a m  
vieennuis, ros- 

se vleemuis 
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- 
nr. 

- 
36 

- 
37 

- 
38 

- 
39 

40 

- 
41 

42 

- 
43 

- 
44 

- 

bosrand, 
tranforrnator- 
station 

dennenboe 

w~dweg, g- 
n8 walde, b e  
bouwinga 
gebied 

sloot das 

oroene weide das 

groene weide wild zwijn, das 

akkers wikl zwijn, das 

das 
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hoog versto- 

ring- 

elzenbode, 

P*-w-, 
ber- 
kenleikenbotsje. 

groene weide, 
industriegebied, 

groene weide 

vdd-rik, 

ldevk graspie- 
per, kauw, roek 

groene wdde 

hoog versta- 
ringseffect 
gemiddeld 

mtorings- 
effect 

hoog -to- 
ringsenect 
gemiddeld 
verstorings- 
effed 

hoog vemto- 
ringsenect 

ge- 
vemtorings- 
effect 

sloot 
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- 
Nr. 

53 

54 

- 
55 

- 
56 

- 
57 

- 
58 

- 
59 

- 
U) 

- 
31 

- 
32 

- 
13 

- 
14 

- 

hoog versta 

ringsecied 

gemiddeld 
verstorings- 
effect 

hoog vemb 
ringseifecî 

gemiddeld 

verstoring& 
effect 
hoog vemb 
ringsecied 
gemiddeld 
verstorings- 

effect 
hoog versto. 
ringseffect 

gemlddekl 
verstorings- 

effect 

hoog - 
ringselfect 

gemiddeld 
verstorings- 

~ffect 

gemiddeid 
verstorings- 
Bffed 

hoog vemto- 
ringseffed 

hoog versto- 
ringselfect 
aemlddeld 

verstorings- 
Bffect 

gemlddeld 
iemtorings- 
3ffect 

jemiddeld 
rerstorings- 
affect 

loog versto- 
ingseffect 
2emiddeld 

mrstorings- 
m 
~emiddeld 

terstorlngs- 

groene weide 

bomengroep 

gmtoonileer- 

muis 

groene weide 

groene weide wild zwijn, wa- 

tervleermuis, 

dwergvleermuis 

groene wekle wild zwijn, das 

bomenrij das 

bomenrij wild zwijn. das 

Dpen plek in hel 

bos 

sparren bos 

sparrenbos das 

wild zwijn, das 

ode eikenbos 
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wild mijn 
e w  
hoog verSb 

ringsdbct 

w 

e m  

hoog v- 
ringsenkt 

m l d  
-w 
effect 

rode eikenbos, 
beukenbos 

rode eikenbos eddlwt mat- 
kop, nuiter, 
kldrw, kamkieî, 

-d, 
hokndulf, wild 
mijn 

dennenbos hoog versta- 
ringwfoct 

w 
-MW 
effect 
hoog venta- 
ringwfoct 

gemiddeld 

e n g s -  
effect 

hoog vwsto- 
r i w  

gem-ld 
VwSMngs- 
dfect 

w-u 
vamtwings- 
effect 

hoog - 
ri- 

g@- 
m M n g s -  

effect 

gemfddeld 
-m 
effect 

833 dennenbos, rode 
795 eikenbos, mart@ 
712 dennenbos 

E&f?= 709 mart@ dennen- 
wlld mijn 

rode eikenbos das, wlld zwijn, 
iorenvalk 

wild zwijn, 

rood-puk 

ekster, boom 

WPW g- 
-t, 9-1- 

por0 
wild mijn, gemiddeld 

--w 
effect 

-u 
v8tstorings- 

563 aanplant I 
- 
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- 
Bk- 
nr. 

rode eikenbos, I 

dennenbos, spar- 
renbos 

$1 
gemiddeld 
versbrings- 

effect 
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: door het weggebruik veroorzaakte 

hoog versto- akkers das, veldleeu 

werik ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versto- 

ftult- en bes- 

senkwekerij 

das 

veldweg, om- 

verhard (vleermuis) ringseffect 

gemiddeld 

veistorings- 

effect 

hoog versto- 

ringseffect 

gemiddeld 

akkers 

verstorings- 

effect 

gemiddeld bebouwings- 

gebied verstorings- 

effect 

hoog versto- 

ringseffect 

gemiddeld 

ftuit- en bes- 
senkwekerij 

verstorings- 

etlect 

hoog versto- 
ringseffect 

gemiddeld 

akkerrand 

verstorings- 

effect 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 

hoog versto- 

dn~seffect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versto- 
ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 

lariksmeng-bos wild zwijn. das. 
grasmus, havik 

akkers 

geelgors, das, 
grootoor- 

vleermuis 

fruit- en bes- 

effect 

hoog versto- wild zwijn 

senkwekerij ringseffect 
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Nr. 

- 

- 
12 

- 
13 

- 
14 

- 
15 

- 
16 

- 
17 

- 
18 

- 
19 

- 
20 

gemiddeld 

versiorings- 
effect 
gemiddeld 
verstorings- 

effect 
hoog versto- 

ringseffed 

gemiddeld 
verstorings- 

effect 
gemiddeld 

verstorings- 
effect 

gemiddeld 
verstorings- 
effect 
hoog versto- 
ringseffed 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog versto- 
ringseîïecî 
gemiddeld 
verstorings- 

effect 

hoog versto- 
ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 
effect 
hoog versto- 

ringseffed 
gemiddeld 

verstorings- 
effect 

wild zwijn 
geelgors 

bosaanplant 

grasmus 

groene weide das 

veldweg geelgors, rosse 
vleemuis 

wiid zwijn 
geelgors 

sloot kleine karekiet. 

dwergvleermuis 

rietgors, water. 

vleermuis, 
geelgors, tor. 

telduif, kleine 
karekiet, wik 
zwijn, water. 
hoen, 
rietranger, 

dwergvleer- 
muis, 

grasmus, 
torenvalk 

riet 

gemiddeld 

verstorings- 
~ffect 
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Nr, 

- 
21 bosje bij be- 

bouwing, wei- 

de, akker, be- 

bouwings- 

gebied, fruit- en 

bessenkwekerij 

hoog versto- 

ringseífect 

gemiddeld 

verstorings- 

enect 

bebouwings- 

gebied 

hoog versto- 

ringseífect 

gemiddeld 

verstorings- 

Bfiect 

hoog versto- 

ringsefíect 

jemiddeld 

fersbrings- 

~ffect 

bebouwings- 

gebied, akker. 

weide, veld- 

weg, populie- 
renbosje, wei- 

de. vochtig 

groenland, 

bomenrij. fruit- 

en bessen- 

kwekerij, 

elzenhrken- 

bosje, klein 

water 
bosaanplant. 

bosrand, indivi- 

duele boom 

groene weide aemiddeld 

verstorings- 

affect 

gemiddeld 

verstorings- 

affect 

hoog versto- 

ringseífect 

gemiddeld 

verstorings- 

0ffect 

hoog versto- 
ringseífect 

eikenbos uild zwijn. klei- 

w bonte 

specht 

dein8 karekiet, 

mtewleemuis 

klein water 

elzenhuken- 
bos 

natkop, spot- 
mgel, water- 
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vleermuis, klei 
ne karekiel 

waterhoen 

rietgors, wik 

din. dwerg 
vleemiuis, wa 
tervleermuis, 

kleine karekiel 

dodaars, watei 
ral, blauwbotst 

wild zwijn 

wasbeerhond, 

kleine bont4 

specht 

gemiddeld 

verstorlngs- 

effect 
gemlddeld 

verstoringa- 

effect 

riet 

dennenbos hoog versto- 

gemiddeld 
versiorings- 

effect 

hoog versto- 

ringseñect 

gemlddeld 
verstorings- 

effect 

veldweg wild mijn, das 

gekraagde 
roodstaart, 

dwergvleer- 
muis, 

IaaM'ier 
jvleermuis) 

bebwwlngs- 
gebled, bos- 
rand 

hoog versto- 

ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

hoog versto- 

ringselfed 

verstorlngs- 

effect 
hoog versto- 

ringselfed 
gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog versto- 

ringseffed 
gemiddeld 

verstorings- 
effect 

hoog versto- 

ringseffect 

gemiddeld 

verstorings- 

effect 

dennenbos wild zwijn, mat, 
kop, merk 

S m  

rosse vleermuir veldweg 

akkers 

groene weide wild mijn, das 

laatvlieger, 

boomleeuwerik 
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Odaaegde 
roodstaart 

v-. g- 
M) wdde 

bebouwings- 

gebied 

das 

das 

wild zwljn. das 

wild zwijn, das 

braakliggend 
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0pp.r- 
vlak 

(ml 
32853 berkenleiken- 

bosie, 
groene welde, 

Industriegebied. 
veldweg 

gemiddeld 
verstorings- 

effed 

groene welde wild zwijn, 
grasmus, veld- 

leeuwerik 

hoog VerSb 
ringsetkt 

gemiddeld 
verstorings- 
effect 

hoog versb 

ringseflect 

gemiddeid 
verstorings- 

effect 
hoog VerSb 

ringseffect 
gemiddeld 
verstorings- 
effect 

hoog Versb 
ringsefkî 

gemiddeld 
verstoring& 
effect 

groene weide veldleeuwerik, 
kievit, graspie- 
per, kauw, roek 

IaaMieger 
(vleermuis), 
grasmus, geel- 

gors 

bomenrij 

groene weide das, geelgors, 
kievit. veld- 

leeuwerik, 

graspieper, wild 
mijn, rood- 
borsttapuit 

bebouwlngs- 
gebied 

hoog verst@ 

rinpseffed 

gemiddeld 
verstorings- 
effed 
hoog vemb 
ringseffect 

gemiddeld 
verstorings- 
Bffect 

hoog versb 
ringseffed 

gemiddeld 
verstMing& 
effect 
hoog versto 

ringseffeci 

geelgors, rood- 

borsttapuit, wik 

zwijn. das 
grasmus, 
boompieper 

bomenrij 
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0 0 0  

O 0 0  

ROYIL WISKONINQ 

groene weide 

groene weide 

Dpen plek in het 

bos 

das l 

mie eikenbos 
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3 +7W- 1422 rode eikenbos, 

3 + W  1423 beukenbos 

3 +850 1409 rode elkenbos 

0 + 3980 781 berkenbos 

4 +l00 808 zwarte den- 
nenbos 

4 +O57 833 dennenbos, 

795 rode elkenbos, 
712 merte den- 

nenbos 

4 + 200- 4 779 groepje bomen, 
+300 789 talud 

4 +250 709 merk den- 

nenbos 

4 +350 700 dennenbos, 
705 rode eikenbos 

4 +533- 677 rode eikenbos 
4 + 744 

4 +500 571 stortpieets, 
587 niderale plan- 

tensoorten 

wild zwijn 

edelhert, mat- 

kop, fluiter, 
kieine karekiet, 

hoienduif, wild 
zwijn 

wild zwijn, 
boompieper 

wild zwijn 

das, wild zwijn, 
torenvalk 

wild zwijn, 

grasmus, klap 
ekster, boom- 

pieper, groene 

hoog vemb 
ringsetlect 

gemiddeld 
verstorings- 

effed 

hoog 

hoog versb 
ringaeffect 

gemiddeld 

verstorings- 
effecl 
gemiddeld 

verstorings- 

gemiddeld 
verstorings- 
effecl 
hoog versb 

venrtorings- 
effect 

m 
ringsetfecl 

gemiddeld 
verstorlngs- 
etlect 

gemiddeld 

vemtorings- 
e í k t  
hoog versb 

ringsenect 
gemiddeld 

mtorings- 
enkct 
gemiddeld 

mtorings- 

etlect 
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1 boompieper 

4 +750 563 aanplant s sparrenbos 

gemiddeld 
vemtorings- 
effect 
gemiddeld 
vemtorings- 
effect 
hoog versto- 
ringseffed 
gemiddeld 
vembrings- 
effect 
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Tabel 2.318 Alternatief IC: door het weggebruik veroorzaakte effecten op dieren 
- verstoring van uitwisselingsrelaties tussen biotopen 

i 

groene kikkercomplex doorsnijding van de greppel van biotoop 20 

927 versterking van de doorsnijdlng van 

de relaties tussen de greppel van biotoop 

927 en de greppels van de biotopen 1055 

en 1077 

dwergvieertnuls, laat- doorsnijding van het jachtgebied langs de 50 

vlieger, rosse vieertnuis bosrand van biotoop 1062 

laatvlieger doorsnijding van het jachtgebied langs de 20 
Bomenrij van biotoop 997 

wild zwijn, edelhert, bemoeilijken van de uitwisselingsrelaties 900 
Das in noord-zuidelijke richting in het Elmpter 

Wald 
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2.4 Alternatief BA 

Door de wegaanleg wemotzaakte eî%cten 
Tabel 2.411 : Alternatief BA - Doors 

l 
iijding van beschermde gebieden 

l I 
km-km 
0+590- 

o + 910 

OSL 

320 m 
- 
natuurgebied "de haak I cart- 

huisers bosch" 

centrale doorsnijding 

natuurontwikkelingsgebied 

"vlinkenbroek" 

natuurgebied "haambroek I 
boeshei" 

vogelbeschermingsgebied I fih- 

gebied (tranche l b) 

centrale doorsnijding 

aantasting langs de rand 

Tabel 2.412: Altematief BA - Randei 

l 

740 m 

l 850 m 

7ade t.g.v. de doorsnijding van bos 

doorsnijding van de directe omgeving van 

resp. langs een reeds bestaande doorsnij- 

ding (b 230) 

doorsnijding van de directe omgeving van 

resp. langs een reeds bestaande doorsnij- 

ding (b 230) 

gevolgsc 

Dsì 

125 m 
- 
eikenbos van gemiddelde ouder- 

dom met elzen en berken ten 

oosten van raayerhof 

oud eikenbos met elzen ten 00s- 

ten van raayerhof 

eizenmeoerasbos ten zuiden van 

zuidewijk spick 

km-km 
0+650- 

0 + 775 

verhoogd risico van stromischade, schorsbrand, 

etc. door het openkappen van bosarealen 

verhoogd risico van strormschade, schorsbrand, 

etc. door het openkappen van bosarealen 

verhoogd risico van strormschade, schorsbrand, 

etc. door het verwijderen van de noordelijke bos- 

rand 

verhoogd risico van strormschade, schorsbrand, 

etc. door het openkappen van bosarealen 

dennen-, mengbos (eiken- 

dennen, eiken-berken) en eiken- 

bos aan de noordrand vlinken- 

broek 

dennen-, mengbos (eiken- 

dennen, eiken-berken) en eiken- 

bos aan de noordrand vlinken- 

broek 

dennen-. mengbos (eiken- 

dennen, eiken-berken) en eiken- 

bos aan de noordrand viinken- 

broek 

elmpter grenzwald 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand. 

etc. door het verwijderen van de noordelijke bos- 
rand 

verhoogd risico van stromischade, schorsbrand, 

etc. door het openkappen van bosarealen 

verhoogd risico van strormschade, schorsbrand, 

etc. door het openkappen van bosarealen langs 

de b 230 
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ue aanleg van ae weg veroorzaaicre enemen 
(door de aanleg van 9, doorsnijding) op plai 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

aantasiing door de aanleg 
van de weg, aantasting door 

de aanleg van de weg wal6 

rand 

verhoogde vanaf de rand van 

het gebied inwerken invloe- 

den ten gevolge van door- 

snijding 

vethoogde vanaf de rand van 
het gebied inwerken invloe- 

den ten gevolge van door- 
snijding 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

akker ten zuiden van raayerhof 

groengebied, looíûos, bomenrij 

en bosjes op akker binnen het 

natuurgebWde haak I carthui- 

sers bosw, bosrand, teich 

eikenbos van gemiddelde ou- 

derdom met eken en berken 

ten oosten van r aamo f  

oud eikenbos met elzen ten 

oosten van raayerhof 

groengebied 

groengebied binnen het natuur- 

ontwikkelingsge- 

b1ed"vlinkenbroek' 
loofbos, mengbos, natuurlijke 

beek en rletpopulatie binnen 
aantasting door de aanleg 

van de weg 

het natuurontwikkellngsge- 

bi8d"vlinkenbroeU 

akkers en bomenrij binnen het 

natuurontwlkkelingsge- 

bied"vlInkenbroekw 

akkers binnen het naîuurgebied 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

aantasting door de aanleg 
van de weg 

aantasting door de aanleg 

'haambroek I boeshei' 

looíûos, naaldbos (den), meng- 

bos (den, elk), kleinflächig ak- 

kers en groengebied binnen het 
van de weg 

natuurgebied 'haambroek I verhoogde vanaf de rand van 

het gebied inwerken invlw 

den ten gevolge van door. 
snijding 

ontstaan van 'snippers' ten 

noorden van het tracé 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

groengebied, nideralfiächen, 

sloot 

ontstaan van 'snippers' aan 

weedjde van het tra& 

aantasting door de aanleg 

van de weg 

aantasting door de aanleg 

sloot 

bomenril (eiken) binnen het ffh- 

TracénotalMER-UVS N280-ûostlA52 
Deel 2 Bijlage Effectanalyse 

H 1395.AOIR049/RTPINSAMijm 
31 mei 2002 



OBERMEYER L PLANEN + BfRATEN 

gebied tranaie l b  van de weg 

ontstaan van 'snippers' ten 
zuiden van het tracé 

aantasting door de aanleg 
vandeweg 

groengebied binnen het ffh- 

gebied tranche l b 

ontstaan van 'snippers' ten 

zuiden van het tracé 

aantasting door de aanleg 
van de weg, aantasting van 

de bosrand door aanleg van 
deweg 

aantasting door de aanleg 

van de weg 
aantasting door de aanleg 

van de weg 

beukenbos (deels met sparren-, 
rode eikenbos) binnen het ffh- 

gebied tranche l b, bosrand 

rode eikenbos binnen het ffh- 

gebied tranche l b 

rode eikenbos , deels emt ber- 

ken 5+069 1 
verdiepte ligging; * vethoogde ligging 

Tabel 2.414: Alternatief BA - verdiepte ligging: Door de wegaanleg veroorzaakte 
cten(door de aanleg van de \ el 

Bie- 
nr. 

- 
527 

Nr. 

- 
l akkers I das. veidleeuwerik aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg 

gemiddeld 
verstorings- 

veldweg, on- IaaMieger (vleer- 

wehard muis) 
effect, aantas- 
ting door de 

aanleg van de 

weg 
gemiddeld 
verstorings- 

dect, aantas- 
ting door de 
aanleg van de 

weg 
aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg 

ontstaan van 

'snippers' 
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7 

Wo- 
ff. 

n56 groenemide gemiddeld 
verstorings- 

enect aantas- 

ting door de 
aanleg van de 

weg 
aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg und 
doorsnijding 

ontstaan van 
'snippers' 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg en 
doorsnijding 

onîsiaan van 
'snippers' 

gemiddeld 
verstorlngs- 
eífect, aantas- 
ting door de 
aanleg van de 

weg 
gemiddeld 

verstorlngs- 
eífect, aantas- 
ting door de 
aanleg van de 

weg 
gemiddeld 

verstorings- 

diect. aantas- 
ting door de 

aanleg van de 

weg 
gemiddeld 
verstorings- 

etlect, aantas- 
ting door de 

aanleg van de 

weg 
aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

vandeweg 

elkenbos wild zwijn, 

kleine bonte specht 

groene weide arootoorvleermuis. 

dwergvleermuis, 
rietsprinkhaan 

eikenbos wild zwijn, appei- 
vink, boomkruiper 

groene weide grootoorvleemuis. 
torenvalk, das, 

roodborsttapuit 

geelgors, rossf 

vleermuis 

veldweg 

groene weide 

bei 
1 +330 

elzen- 
moerasbos 

appelvink, moeras. 
sprinkhaan, groene 
sprinkhaan 
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waterhoen, kleine 
karekiet, wild mijn 

gemiddeld 
mtorings- 
effect, aantas 

ting door de 

aanleg van de 

v 
gemiddeld 
vemtorings- 
efled. aantao 

ting door de 
aanleg van de 

weg 
aaniasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de wep 

gemiddeld 

verstotings- 
eífect, aantas. 

ting door de 

aanleg van de 

weg 
aantestlng 

langs de ranc 
door aan& 
van de weg 

aaniasting 
langs de rand 

door aanleg 
vandeweg 

g e m w  
verstorings- 
diect, aantas- 

ting door de 
aanleg van de 

weg 

wild zwijn, water- 

vleermuis. kldne 
karekiet, sijs, ho- 

lenduif 

meerkoet, kleine 

karekiet 

wild zwijn, groene 
sprinkhaan. riet& 
pdnkhaan 

aanplant T *-- Wrik- 
haan, wild zwijn, 
das 

1+402- 628 akkers 
1 M77 

landkaartje, Wm, 
vuur aurelia, 
gehakkdde aurella, 

groma sprinkhaan, 
kuine sprinkhaan, 

geelgors, wild 
mijn, das 
Das aanbting 

langs de rand 

door aankg 
van de weg 

gemiddeld 
verstorings- 
effect, aantas- 

ting door da 
aanleg van de 

weg 

wild zwijn, das, 
IaeMieger (vieer- 
muis) dwargvieer- 

muis, msse h e r -  

muk, gekraegde 
roodsbart. bont 
zandtmaie, biauwe 
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duinsprinkhaan 
bosaanplant aantasting 

langs de rand 

door aanleg 
van de weg und 
doorsnijding 

ontstaan van 
'snippers' 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg und 
doorsnijding 

dennen- 
elkenbos 

wild zwijn, klein€ 

bonte specht, ap 
peMnk, wespen 

dlef, boomkruiper 
grauwe vliegen. 
vanger, gekraagda 

roodstaart, kuif. 

mees, rugstreep 
pad, blauwe duin. 
sprinkhaan, 

boskrekel, 
gehakkelde aurelia 

ontstaan van 
'snippers' 

rode eikenbos, 
bosweg, akker- 
rand 

groene sprinkhaan aantasting 
langs de rand 

door aanleg 
van de weg und 
doorsnijding 

onistaan van 
'snippers' 

aaniasîing jenneneiken- 

308 

wild zwijn, boom 
kruiper langs de rand 

door aanleg 
van de weg 

aantasting akkers das, rosse vleer 
muis, grauwe kie 

kendief, geelgors 
langs de rand 
door aanleg 

vandeweg bruine kikker 

groene sprinkhaan 

wsûwpîe sprink, 
haan 

wild zwijn. holen. dennenbos aantasting 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg und 
doorsnijding 

ontstaan van 
'snippers' 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

boomklever, boom 

Pieper, bonk 
specht, zwarte 
mees, bont zand. 

oogie 
groene sprinkhaan 
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~roem, weide 

iam. indub 
tietemin. N- 

kwab pianten- 
loorm 
mmenrij 

m-ng 
langs de rand 

door aanieg 
wan de weg 

mntprrting door 
de aanieg van 
de weg 

cmwaanvur 
'snippers' 

--m 
kngs de mnd 
door aanieg 
vandeweg 

8entastlng 
langs de rand 
door aanieg 
ven de wag 

=-ma 
ia- de rand 
door aanleg 
van tb mg 

w- 

m aantrir- 
ung door de 
aanleg van de 

wep 
EP- 
verstorlngs- 
eñect, aantss- 
ting door de 
aanleg van de 

b 
gemiddeld 

eñect, aantss- 
iing door de 
aanieg van de 

ontstaan van 
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aantasting door 
de aanleg van 

deweg 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg 

groene weide LJrespieper, VeM- 
leeuwerik, kieviet, 

kauw, roek, rug- 

8treeppad, groene 
sprinkhaan, nach- 
legaal- sprinkhaan, 

hine sprinkhaan, 

kleine vos 
iaatvileger (vleer- 

muis) grasmus. 

n e e m ,  w 
streeppad, land- 

kaartje 

das, wild zwijn, 

geelgors, rieis- 

prinkhaan. kieviet, 

veldleeuwerik, 

modborsttapuit- 

graspieper. kleine 
waterkikker, bruine 

kikker, 

bomenrij gemiddeld 

-w- 
fect, aantestlng 
door de aanlag 

van de weg 

gemiddeld 

verstoringsef- 

iect, aantasding 
door de aanleg 

vandeweg 

groene welde 

aantasting door 
de aanleg van 

che 
Sloot 

deweg 

aantasting door 
de aanleg van 

seem. rood- 
bompuit wild 

mijn, das, gras- 

mus, boompieper. 
g& goldschrecke 

deweg 

ontstrian van 

een 'snipper' 

bomenrij aantasting door 
de aanleg van 

de weg, door- 
snijding 

ontstaat van 

'snippers' 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg 

omtaat van 

'snippers' 

aantasting dooi 
de aanleg van 

deweg 

groene weide 

groene welde 
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ontstaat van 

  snip pc^^' 

langs de rand 

door -kg 
vandewea 

aaniasilng 

langs de mnd 
door aankg 

vandeweg 

aantestkig door 

de aanlag van 
dewea 

aanWng 

langs de mnd 

door aanleg 
vandeww 

aantasting door 
de aanleg van 

deweg 

aanWng doer 
de aankg van 
deweg 

aantssting door 
de aanleg van 
&wea 
aantasting 
langs de mnd 

door -kg 
vandeweg 

aantasting 
langs de rand 
door aankg 

van de uiba 
aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de WW 

=l-m 
langs de rand 
door aankg 
vandeweg 

aantasting door 
de aanleg van 

deweg 

aantasting 

langs de mnd 
door aanleg 

wild myn, water- 

vleermuis, dwerg- 
vlecmn* 

wild zwijn, das 

1440 beukenbos wlld M n ,  das 

wlld rwi)n, das 1430 sparrenbos 

984.1 talud l 
1423 beukenbos l--- wild zwiJn 

1422 rode eikenbos 1 wlld zwljn 

1408 dennenbos 
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749 I rode eikenbos 

677 rode eikenbos 

wild zwijn, boskre- 
kei 

boskrekel, bruine 
kikker , das, wild 
zwijn, torenvalk 

van de weg 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantasting door 
de aanleg van 

de weg 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantasting door 
de aanleg van 
de weg 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg 
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Tot km 3 + 221 analoog aan verdiepte lig! 

aantasting dooi 

de aanleg van 

de weg, door- 

snijding 

ontstaat van 

'snippers' 

aantasting dooi 

de aanleg van 

de weg 

ontstaat van 

'snippers' 

aantasting dooi 

de aanleg van 

de weg 

ontstaat van 

'snippers' 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantasting dooi 

de aanleg van 

de weg 

aantasting 

langs de rand 

door aanleg 

van de weg 

aantasting door 

de aanleg van 

deweg 

aantasting door 

de aanleg van 
de weg 

aantasting door 

de aanleg van 

de weg 

aantasting 
langs de rand 

door aanleg 

van de weg 

aantasting 

bomenrij 

gmtoonrleer- 

muis, rietsprink- 

haan 

groene weide wild zwijn, water- 
vleermuis dwerg- 

vleermuis 

bomenrij wild zwijn, das 

wild zwijn, das beukenbos 

sparrenbos NIM zwijn, das 

talud 

NHd zwijn beukenbos 

talud 

rode eikenbos wild zwijn 

Bei dennenbos 
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81b 
nr. 

Elkct 

langs de rand 
door aanleg 
van de weg 

aantasting 

langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantaaihg door 

de aanleg van 

deweg 

aantasiing 
langs de rand 
door aanleg 
van de weg 

aantasting 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantasiing door 
de aanleg van 

deweg 

aantasîing 
langs de rand 
door aanleg 

van de weg 

aantastlng door 

de aanleg van 
deweg 

langs de rand 

door aanleg 
van de weg 

rode elkenbos 

rode eikenbos steenmarter, 

boskrekel, ge- 

kraagde rood- 

staart 

wild mijn, 
boskrekel 

rode elkenbos 

talud 

rode eikenbos boskrekel, bruhre 

kikker , das, wild 

zwijn, torenvalk 

talud 

rode eikenbos 

Door het weggebruik veroorzaakte effecten 
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Tabel 2.416: Alternatief BA - verdiepte ligging: do:. het weggebruik veroorzaakte 

das, VeldleeIJ- 

werik 

akkers hoog 
ringsensct 

gemiddeld 
verstoringsef- 

fect 

gemiddeld 

verstoringsef- 

fect 

hoog wrsto- 

ringsefiecî 

gemiddeld 

verstoringsef- 

fect 

hoog versto- 

ringsefiecî 

gemiddeld 

verstoringsef- 

fect 
gemiddeld 

verstorlngsef- 

fect 
gemiddeld 

Wr ingsef -  
fect 
gemiddeld 

fect 

gemiddeld 

verstorlngsef- 

fect 

gemiddeld 

verstoringsef- 
fect 

fnilt- en bes- 

senkwekerij 

das 

veldweg, m- 
verhard 

akkers 

fruit- en bes- 

eenIrnekerij 

groene weide 

bomenrij 

werrenbos)e 
groene welde. 
bebouwings- 

gebied, fruit- en 

bessen- 

kwekerij 

hoog versto- 

ringseffect 

gemiddeld 

verstoringsef- 

fect 

wild zwijn, 

Mine bonte 

specht 

loog versto- 

klgsdfect 

~ l d d e l d  

mrstorlngsef- 
w 
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wild zwijn, das, 

grasmus, havik, 
hoog ve* 
ringseffed 

gemidddd 

verstatingsef- 
fect 

hoog m t o -  
ringseffed 

gemiddeld 
verstoring&- 
fect 
gemiddeld 

verstoringsef- 
fect 

hoog versto- 

ring- 
gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 

hoog versto- 
rinaseffect 

gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 
hoog ve* 
rlngsdh?4ct 

gemkldeld 
vemtoringsef- 

fsd 

hoog versb 
rlngseffect 

gemiddeld 
verstoring&- 
fect 
gemiddeld 
verstoring&- 
rect 

hoog versto- 
ringseffect 

gemiddeld 
verstoring&- 
fect 

des, grootoor- 
vleermuis 

eiken-menabos wild nvijn, groot- 

oonifeermuis, 
matkop 

wild zwijn 

dwergvleermuis, 

geeieors, das, 
grootoonileer- 
muis 

lariksbos das, wild zwijn. 

torenvalk 

Mld zwijn, appel- 
dnk. boomkrui- 

=w 
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eizenmoeras- wildzwijn 
bos 

fect 

gemiddeld 

vkemiuis, toT(M- 
valk. das, rood- 

borsttapuit 

akkers das 

fect 
gemiddeld 

rosse vleermuis, 

geeigorrr 

fect 
hoog versta- gmne weide, 

elrenbos, ftuit- 

en bessenkwe 
kedj 

- W W -  
fect 

hoog - 
dnQdfed 

gem- 

elzen- twdvlnk , das. 
moerasbos wlld A j n ,  boom - 

valk - 
fect 

hoog versb- 

ring- 
gemiddeld 
verstoring&- 
fect 
hoog - 
dngseíïecì 

middeld 
verstoring&- 
fect 

hoog versta- 
ringseffect 
hoog vers* 
ringseffect 
gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 

riet uüd zwijn, water- 
vbermls, kklne 

Iwdda. rys. 
holenduif 

populieren- meerkoet, kleine 
kankiei 
water-Iikennuls 

TracBnotaNER-UVS N280-0ostlA52 H1 395.AO/R049/RTP/NSA/Nijm 

Deel 2 Bijlage Effectanalyse - 106- 31 mei 2002 



OBERMEYER L PLANEN + ERATEN 

ekentm, talud, 
fruit- en bes 
senkwe-kerij, 

hoog verst0 

ringsefled 
gemiddeld 

verstoringsef- 
fect 

hoog vemb 
ringwíbct 

verstoringsef- 
fect 

hoog ve* 

ringsefled 
gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 

gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 

bosaanplant, 
ruderale plan. 
ten- 
soorten, b 

menrij 

akkers, bomen- 

di9 vddweg 

wild zwijn, das 

MM zwi)n, das, 
IaaMieger 
(vleermuis), 
dwerg-vleermuis 

groene weide, 

m n g t m  
das, iaaMiegei 
(vieermuis), 

grootoor- 
vleermuis, boom 

kru ime 

bosaanplant, 

veldweg, 
groepje bomen, 

depotkcatie 

hoog versb 

ringseffect 

gemiddeld 

dennen- 
elkenbos, den- 

nenbos 

wlld zwljn, kleine hoog versb- 

ringseffect 

gemiddeld 

verstorlngsef- 
fect 

rippehrink, boom- 

kruipertje, Grau- 

roodstaart, kuif- 
mees, zwarte 
mees 

das. rosse vleer- akkers hoog versto- 
ringwíbct 

gemiddeld 
verstoringsef- 
lect 

hoog versto- 
ringsefled 

pemiddeld 

muis, 

rosse vleermuis, groene welde 
wild zwijn, geel- 

TracénotdMER-WS N280-0ostIA52 
h l  2 Bijlage Effectanalyse 

H1 395.AOIR049/RTPINSA/Nijm 
31 mei 2002 



B OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

737, rode eikenbos, 
738, dennen- 
539, dkenbos, ber- 
136. ken- eikenbos, 
135. 9- 
186. tmweg, akker- 
319, rand, dam , 
320, industrktenoh. 
327, Ridenb plen- 

555, -, 
We, 
160, bied, fNlt-, 
164, -1 
r=. w- 

mqn, b 
dolm bonte 

mcht, hoknduif, 
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gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 

gemiddeld 
verstoringsef- 

fed 

hoog versto- 

ringsefiect 

gemiddeld 

veldleeuwerik 

bebouwingage- 
bied, groene 

wekle 
groene weide 

sloolveldweg 

fect 

hoog versto- 

rlngseffect 

graspieper, veld- 
leeuwerik, kieviet, 
kauw, roek, boe- 

gemiddeld 
verstorlngsef- 

fect 

hoog versto- 

rinsseffect 
gemiddeld 
verstoringsef- 
fect 
gemiddeld 

renzwaluw, das. 
wild zwijn, geel- 
gors, roodborst- 

tapuit 
IaaMleger 
(vieemiuis), 
gresmus, geel- 

gors 

bomenrij 

das laan 

- 
fect 

hoog vemb 
ringseffect 

gemiddeld 

verstoringsef- 
iect 

woongebied en 
industrieterrein, 
bomenrij, 

sloot geelgors, rood- 

bomttapuitwild 

zwijn, das, gras- 
mus, boompie- 

per, 

hoog versto- 
ringsefiect 

gemiddeld 

verstoringsef- 
fect 
hoog versto- 
ringseffect 

gemiddeld 
irerstoringsef- 
fel3 

hoog vemb 
ringseffect 

gemiddeld 
mrstoringsef- 
fect 

bomenrij 

groene wekie, 
groepje bomen 

gmtwnfieer- 
muis 
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wiid mijn. water- 

-. 
dwergvleemuis 

wild mijn, das 

Q25 bomenrij das 

wild mijn, das 

922,8 open plek in het 

68 bos 

wild zwijn, das 

wiM zwijn 1422 rode eikenbos, 
1423 beuken-bos 

1409 rode eiûenbos I 
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roodstaart, ho 
lenduif. wild zwijn 

gemlddeld 1 11 1 11 

verstoringsef- 
fect 

hoog versto- III 11 
ringseffect 

gemiddeld II I 

verstoringsef- 
fect 

hoog versto-III 11 

ringseffect 

gemiddeld I I I 

dennenbos 

dennenbos 
mie eikenbos, 

zwarte den- 
nenbos verstoringsef- 

fect 

hoog versto- groepje bomen, 
talud 

zwarte den- 
nenbos 

gemiddeld 

gemiddeld 

wild zwijn 

dennenbos 
rode eikenbos verstoringsef- 

fect 

hoog versto- III 

ringseffect 

gemiddeld I I 

verstoringsef- 
fect 

gemiddeld I1 

verstoringsef- 

fect 

rode eikenbos das, wild zwijn, 
torenvalk 

stortplaats, 
ruderale plan- 
tensoorten 

wild zwijn, rood- 
borsttapuit, 

grasmus, klapek- 
ster, boompieper, 
groene specht, 

geelgors 

wild zwijn, boom- 

pieper, 

gemiddeld 

verstoringsef- 

aanplant 

gemiddeld aanplant 

rode eikenbos, 
dennen-bos, 

sparren-bos v 
verstoringsef- 

fect 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Tabel 2.417: Alternatief BA - Verhoogde ligging: door het weggebruik veroorzaak- 
te effecten op dieren - verstoringseffecten 
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akkers das, veldleeuwerik 

frult- en bes- 

senkwekerij 

vddweg, 
verhard 

das 

akkers 

frult- en bes- 

senkwekdj 

wild zwijn, 
kleine bonte spechî effect 

ringmíbd 
hoog verstorings- 
effect 
gemiddeld verste 

w=ff=t 

wild zwijn, das. 

grasmus. havik, 

das. grootoor- 
vleermuis 
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gemiddeld versto. 

eiken-mengbos wild zwijn, groott 

oorvleermuis, mat. 

kop 
wild zwijn 

gemiddeld versto. 

hoog v e M w  
enect 
gemiddeld m t o -  

ringseffect 

hoog -mngs -  
enect 
gemiddeld versto- 
ringseffect 
hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 
ringseffect 

hoog ~ûrstorings- 
eClect 

gemiddeid mb 
ringsened 

gemiddeld versb 

ringselfect 

groene wdde 

geelgors, das, 

das, wild zwijn, 

wild zwijn, dwerg- 

vleermuis, toren- 
valk 

wild zwijn, appeC 
vink, boomkruiper- 

ile 

hoog verstorings- 
effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 
gemiddeld versto- 

ringsenect 

gemiddekl versto- 

ringsefkci 

hoog -MW- 
0ffed 

pmlddeld m t o -  

ringseffect 

gemiddeld versb 

ringseffect 

hoog ~rstorings- 
~tfect 

gemiddeld versb 

ringseflect 

hoog verstoring* 
effect 
gemiddeld versto. 

ringseffect 

gemiddeld vemb 
ringselfect 

wild zwijn 

rosse vleermuis 

groene welde 

torenvalk, das, 
roodbomttapuit 

akkers das 

groene welde 
eltenbos, fruit. 
en bessenkw 

kerij 
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elzen- 
moerasttos 

appehiink , das, 
wild zwljn, boom- 
kruipertje torenvalk 

waterhoen, kleine 

karekiet, wild mijn 

hoog verstorings- 

eflect 
gemiddeld w t o -  

ringseffect 

hoog verstoringa 
effed 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld mb 
ringsemct 

hoog verstorings- 

effect 

hoog verstorings- 
effect 

gemiddeld versto- 
ringselfect 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld vemto- 

ring- 

beek 

riet wild zwijn, water- 

vleermuis, kielne 

karekiet, sus, ho- 
lendulf 

meerkoet, kleine 

kareklet 

watervisennuis 

elzenbos, talud, 

fniit- en bes- 

senkwekerij, 

bosaanplant, wild zwljn, das hoog verstorings- 

effed 
gemiddekl versto- 
ring&mct 

hoog verstoringa 

etfed 

ge- 
ringsemct 

gemiddeld versto- 
ringseffect 

nrderale plan- 
tensoorten, 

bomenrij 

akkers, bomen- wild zwijn, das, 
luiMW (vleer- 
muh), dwergvbr- 
muis 

das, l a a M W  

(-uw# sroot- 
c@whmnuis, 
boomkiuiperqe 

gemiddeld versto- 

ml- 

dennen- 
eikenbos, den- 

wild zwijn, kleine 
bonte specht, a p  

hoog verstorings- 

effect 
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Biatiooptyp. 

nenbos 

QPm- 
vkk 

Inti) 
18266 

Nmoarbn 
mMnk, boomkrui- 

mrtje, grauwe vlie- 

pnvanger, ge- 

vaagde roodstaart, 

wlfmees, zwarte 

nees 

las, rosse vleer- 

nuis, grauwe kie- 

rendief, geelgors, 

pmiddeld versto- 

ingseffect 

ioog verstorings- 

3ffect 

jemiddeld versio- 

ingseffect 

ioog verstorings- 

affect 

gemiddeld versie- 

ingseffed 

loog verstorings- 

3ffect 

akkers 

groene welde m e  vleermuis, 

wild zwijn, geelgors 

rode eikenbos, 

dennen- 

eikenbos, ber- 

ken- eikenbos, 

groene welde, 

bosweg, akker- 

rand, 
dam , industrie 

terrein. ruderale 

pmiddeld vemto- 

ingseffect 

- - 

bied, fruit-, 

bessen kwekerii 

dennenbos, 

veldweg 

wild zwijn, holen- 

iulf, matkop, 
mmklever, boom- 

)ieper, bonte 
+t, zwarte 

ioog verstorings- 

3ffect 

gemiddeld versto- 

ingseffect 

dennenbos Hild zwijn. das 
deine bonte 

tpecht, holenduif, 

mkniipertje, 

ioog verstorings- 

affect 
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mark mees, kuif- 

mees, boompieper, 

gemiddeld mb- 

ringseffed 

- 
731, 
782, 
Bol 

gemiddeld versb- 

ringseffed 

bomenrij, groe 

ne weide 

hoog ~rstor(ngû- 

effect 

bebouwingsge- 

bied, groene 
weide 

groene welde, 
sloot, veldweg 

oemiddeld mb- 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld mb- 

ringsenect 

hoog verstorings- 

effect 
groene weide, 

groengebied, 
sloot 

graspieper, veld- 
leeuwerik, kieviet. 
kauw, roek, boe- 

- - 

nemiddeid versb- 
renmakm, das, 
wild zwijn. geel- 

gom rood- 
puit 
laatvlieger (vleer- 
muis), grasmus, 

Q-iaors 

bomenrij hoog verstorings- 

e W  
gemiddeld mb 

ringseffect 

gemiddeld vemb 
ringseffect 

laan das 

depotlocatie, 

woongebied en 

hoog verstorings 

effect 
industrieterrein. 

gemiddeld mb 

ringseffect 

oeelgors, rood- 
borsttepuiiwild 
zwijn, das, gras- 
mus, boompieper. 

loog verstorings- 
9ffect 

sloot 
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bomenrij ;z verstorings- 1 III 1 ;I 1 ;l5 
gemiddeld versto- II 

gemiddeld versto- II 11 5878 

groene weide, 
groepje bomen 

grootoorvleermuis 

groene weide 

groene weide wild zwijn, water- 
vleermuis, dwetg- 

vleermuis 

groene weide wild Mijn, das 

bomenrij das 

bomenrij wild Mijn. das 

open plek in het 
bos 

wild mijn, das, 
gekraagde rood- 

staart 

emiddeld versta- 

sparren-bos 

sparren-bos das 

sparren-bos wild zwijn, das 

rode eikenbos 

rode eikenbos, 
beuken-bos 

wild zwijn 

rode eikenbos edelhert, matkop, 

fluiter, gekraagde 
roodstaart, holen- 
duif, wild zwijn 

effect 

dennenbos 
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dennenbos 

rode eikenbos. 
zwarte den- 
mbos 

talud 

marte den- 
nonboa 

wild zwijn 

eikenbos 

mie eikenbos 
- - 

das, wild mijn, 

stortplaats, 
ruderale plan- 

terwoorten 

wild zwijn, rood- 

bonttepuit, gms- 
mus, klapekster, 

-pieper, g- 
ne w=M, geelgom 
wild zwijn, boom- 

pieper, 
aanplant 

- 

mda eikenbos, 

Tabel 2.418: Alternatief BA: door het weggebruik veroorzaakte effecten op dieren 
- verstoring van uitwisselingsrelaties tussen biotopen 

km-km bmmd h u  
Wild zwijn Onderbreking van de jachtroute l a m  de bos- 

randen van de biotopen 658,217 en 71 1 

I I 

O + 780 I Pad, B ~ i n e  klkker , I Onderbreking van de ~Hwissellngsreleties tussen 

Groene klkker de Sloot bij biotopen 220 en de poel van biotoop 1 
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2 + 770 

3+900- 

4+800 

Wild zwijn 

LaaMieger 

Wild zwijn, Edelhert, Das 

Doorsnijding van een noord naar zuid lopende 

trekrwte 
Doorsnijding van het jachtgebied langs de Bo- 
menrij van de biotopen 948 und Q97 

BeroeYijken van de uitwissellngsmlas in 
noord-zuidelijke richting van het Elmpter Wak! 
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2.5 Aiternatlef 2A 

Door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 2.511 : Alternatief 2A - Doorsni..ding van beschermde gebieden 

Tabel 2.512: 

5+280- 

7+690 

Alternatief 2A - Rand- en gevolgschade t.g.v. de doorsnijding van 

Dm. ,h-h 

Bb.o.bkd 
rode Eikenbos, naaldbos (den- 

nen, sparren, lariks , grove 
dennen) in het Elmpter Gren- 

m l d  

beukenbos, oud tot gemiddelde 
ouderdom (beukenmengbos) 

~ a 0 b i . d  
natuurbeschermingsgebied 

.Elmpter Wald' 

DSL 

730 m 

beukenbos (oud tot gemiddelde 

ouderdom) en beukenmengbos 

2.410 m 

sparrenbosje In het Elmpter 60 m 

Grenmaki 

doorsnijding iangs de grens van het 

beschermd gebied (B 230) 

sperrenbosje in het Elmpter 40 m 

Greluwaki 

Eikenbos in het Elmpter Gren- 

zwald 

Eikenbos in het Elmpter Gren- 

m l d  

schorsbrand, etc. door het verwijderen 

van de bosrand langs de B 230 

verhoogd risico van stormschade, 

schorsbrand, etc. door het verwijderen 

van de bosrand langs de B 230 

vehoogd risico van stormschade, 

schorsbrand, etc. door het verwijderen 

van de bosrand langs de B 230 

verhoogd risico van stormschade. 

schorsbrand, etc., door het verwijderen 

van de bosrand 

verhoogd risico van stormschade, 
schorsbrand, etc. door het openkappen 

van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

tracé 
verhoogd risico van stormschade, 

schorsbrand, etc. door het openkappen 
van bosarealen t.b.v. de aanleg van hel 

tracé 

verhoogd risico van stormschade, 

schorsbrand, etc. door het openkappen 

van bosarealen t.b.v. de aanleg van hel 

tracé en verwijderen van de bosrand 

verhoogd risico van stormschade, 

schorsbrand, etc. door het verwijderen 

van de bosrand langs de B 230 
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Tabel 2.513: Alternatief 2A - door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 
11s zodanig, doorsnijding) op planten 

Ir. 

- 
aantasting door de aanleg van de 

wag ak zodanig I aantasting van de 
bowand 

aantasting door de aankg van de 
weg als zodanig I aantesting van de 

bosrand 

rode eikenbos, bosrand me 
dennen en berken 

naaldbos (dennen, sparren 

lariks , grove dennen), bos 
rand 

taludbeplanting aantasting door de aanleg van de 
w als zodanig 

aanWng door de aanleg van de 
weg als zodanig I aantasting van de 

bosrand 
aantastlng door do aanleg van de 

weg als zodanig I aantasting van de 

bosrand 
aantasting door cia aanm van de 

w als zodanlp 

aantasting door de aanleg van de 

wag als zodanlp 

aantasting door de aanleg van de 
weg ais zodanig 

beukenbos, deels met ei 
ken en gewona esdoom 

bosrand 

beukenmengbos, bosrand 

mistaan van 'snippers' ten wMon 

van hethc6 
aantasting door de aanleg van de 

wag als zodanig 

groepje elkonbomen 

ontstaan van 'snippers' ten zuiden 
van het tracé 

aantasting doof de aanleg van de 

weg ais zodanig 
akkers, groengebied 

ontstaan van 'snippers' ten zuiden 
vanhattracé 

aanWng door de aanleg van de 
weg als zodanig 

mlde binnen bebwwingo 
gebied, sparrenaanplant 

ontstaan van 'snippers' (aanplant) 
tenzuldenvanhettracé 

aantasting door de aanleg van de 

wag als zodanig I aantasting van de 
bosrand 

ontstaan van 'snippers' ten zuiden 

van het tracé 
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elkenbos, bosrand III aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig I aantasting van de 

boarand 

eikenbos, bosrand III aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanlg I aantasting van de 

bosrend 

aanplant (loofboombosjes) I aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig 

taludbeplanting I aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig 

Tabel 2.514: Alternatief 2A: * door de aanleg van de weg veroorzaakte efíecten 

rode eikenbos I 

borrrand I 

aantasting langs de rand 
daor aanleg van de weg 

als zodanlg 

aantasting door de aan- 
leg van de weg ais zoda- 
nig 

aanîasüng langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig 
aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 
aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 
aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 
als zodanig 

aantasüng door de aan- 
leg van de weg ais zoda- 
nig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig 

mart6 den- I 

nenbos 

rode eikenbos I 

P --P 

rode eikenbos l 
talud I 1 1  
lariksbos I 

aantasting door de aan- l lll 
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wild zwijn, 

Ruiter, 

leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasting door de aan- 

legvandewegaistoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nlg 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

ais zodanig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg ais zoda- 
nig 

aantasilng langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

ais zodanig 

onisiaan van een 'snip 

pet 
aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig 

on-n van w n  'snip 
pet 
aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
llg 

misiaan van een 'snip 
pf 
aantasting door de aan- 

eg van de weg als zoda- 

R ig 

beukenbos 

beukenbos 

beukenbos 

bebwwings- 

gebied 

- 
gebied 

Beuken meng- 

bos 

talud 

bebouwings- 

gebied 

spamnbos 

dken-mengbos 

gmpje &en- 

bomen 

bebouwings- 
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ontstaan van een 'snip- 

per' 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

n ig 

ontstaan van een 'snip- 

per' 
aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

ontstaan van een 'snip 

per' 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

ontstaan van een 'snip- 

per' 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

ontstaan van een 'snip 

per' 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

niQ 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

ontstaan van een 'snip 

per' 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

akkers 

bebouwings- + 
voorzieningen 

bosaanplant 

sparrenbosje -c 
eikenbos 

bebouwings- 

gebied 

eikenbos 

aanplant bos- 

jes 

talud 
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ruderale plan- 

tensoorten 

schraal groen- 

gebied 

I aantasting langs de rand III 11 150 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

I aantasting langs de rand III 11 l 19 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

39 8  + 863- bebouwings- 

8 + 9 0 5  gebied 1 I 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Tabel 2.515: 

aantasting langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

Alternatief 2A: door het weggebruik veroorzaakte effecten op dieren - 

Mr. 

1 

III 

rode eikenbos, 

dennenbos. 

zwarte den- 

nenbos, 

aanplant 

hoog verstoringseffect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

11 

hoog verstoringseffect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

92 

dennenbos, wild mijn 

wilde akkers 

grove dennen- balkanvliegenvan- 

bos ger, wild zwijn, 

hoog verstoringsefíect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

gemiddeld verstorings- 

effed 

hoog verstoringseffect 

dennenbos I 
beukenbos wild zwijn, fluiter, 

zwarte den- 

nenbos 

hoog verstoringsefíect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

hoog verstotingsefíect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

gemiddeld verstorings- 
effect 

dennenbos wild zwijn, boom- 

pieper 

dennenbos wild zwijn, boom- 

pieper, sijs, das 

hoog verstoringsefíect grove dennen- l rosse vleermuis, 
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gemiddeld verstorings- 

effect buntgras- 

weide, calluna- 

heide, moeras 

met biesgewas- 

-n, 

wetewleermuis 

bosje, 
voorbos, 

bosrand, ex- 

tensieve weide 

dennenbos 

gemiddeld verstorings- 

effect 

gemiddeld verstorings- 
effect 

Blj 6 

L 
S +l00 

wild zwijn, das 

beukenbos hoog verstoringseffeû 

gemiddeld versiorings- 

effect 
beu kenbos 

dennenbos sperwer, wild zwijn, 

boompieper 
hoog verstoringsefïect 

gemiddeld verstorings- 

effect 
beuken 

(menglbos 
bebouwings- 
gebied, den- 

nenbos 

lariksbos, 

sparrenbos 

bomenrij, 

hoog versoringseífect 
gemiddeld verstorings- 

effect 

wild zwijn, groene gemiddeld verstorings- 

effect 

lariksbos 

specht 

bebouwlngs- 

gebled, spar. 

renbos, 

dennenbos, 

bomenrij, 
eiken- 

mengbos, 

elken(meng)- 

bos, bebou- 
wingsge bied, 

bosaanplant 

hoog verstoringsefïect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

hoog verstoringseffect 

gemiddeld verstorings- 

effect 

bebouwlngs- 

gebied 
gemiddeld verstorings- 

effect 
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groepje eiken- 
bomen, be- 

bouwings- 
gebied, groene 
weide. 
akkers 
bebouwings- 

gebied, 
berkenleiken- 

bos 

park, groen- 
voorzie-ningen, 

bosaanplant, 
dennen bos 
sparrenbosje 
eikenbos, 
aanplant bosjes 

gemiddeld verstorings- 

Ir=--- 

effect 
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2.6 Alternatief 28 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 2.611 : Alternatief 28 - Doorsnijding van beschermde gebieden 
I I I I 

Tabel 2.612: 

5+280- 

7+7W 

Alternatief 28 - Rand- en gevolgschade t.g.v. de doorsnijding van 
bos 

natuurbeschermingsge 

bied "Elmpter Wald' 

L 
rode Elkenbos, naaldbos 

(dennen, sparren, lariks , 
grove dennen) in het 

Elmpter Grenzwald 

beukenbos, oud tot ge  

middelde ouderdom 

(beukenmengbos) in het 

Elmpter Grenmald 

naaldbos (dennen, lariks, 

sparren), eikenmengbos 

in het Elmpter Grenzwald 

eikenmengbos in het 

Elmpter Grenzwald 

elkenmengbos in het 

Elmpter Grenzwald 

2.510 

m 

Eikenbos, sparrenbosje in 

het Elmpter Grenzwald 

Bij km 6 + 200 doorsnijding langs de grens van het be- 
schermd gebied (B 230) 

Eikenbos, sparrenbosje in 

het Elmpter Grenzwald 

Eikenbos in het Elmpter 

Grenmald 

OSL 

730 m 

O ~ n g e I l  
verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het verwijderen van de bosrand langs de B 230 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het verwijderen van de bosrand langs de B 230 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

t rad 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

trad en verwijderen van de bosrand 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

trad 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

trad 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand, etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

trad en verwijderen van de bosrand 

verhoogd risico van stormschade, schorsbrand. etc. door 

het openkappen van bosarealen t.b.v. de aanleg van het 

trad 
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Tabel 2.613: Alternatief 28: * door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 
:door aanleg van de M ; zodanig, doorsnijding) op piar 

m 

Nr. 

rode eikenboe. bosrand ml 

dennen en berken 

aantasting door de ambg van de 

weg als zodanig I aantasting van 

de bosrand 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig I aantasting van 

de bosrand 

naaldbos (dennen, sparren, 

lariks , grove dennen). bos- 

rand 

weg als zodanig, tot km 6 + 200 

weg als zodanig 

taludbeplanting 

beukenbos, deels met eb 
ken en gewom, esdoorn, 

bosrand tot km 6 + 200 

buntgrasweide met calluna- 

heide 

dennenbos, deels lariks- en 

tgarrenbos 

dennenbos met oudere 

eikenbomen 

weg als zodanig 
eikenmengbos I eikenbos 

ontstaan van 'snippers' aan II 

weerszilden van het tracé 

aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig 
aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig 

akkers 

weide binnen beboIJ~ingS. 

gebied, sparrenaanplant 

ontstaan van 'snippers' ten zui- II 

den van het tracé 
aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig 
aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig 
eikenbos 

dennenbos 
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aantasting door de aanleg van de 

weg ais zodanig, aantasting van 
de bosrand vanaf km 8 + 300 

verhoogde vanaf de rand van het 
gebied inwrken invloeden ten 

gevoige van doorsnijdhg 

ontstaan van 'snippers' ten zui- 

den van het tracé 
aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig 

ontstaan van 'crnippers' ten zuC 
den van het tracé 
aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig 
taludbeplanting 

Tabel 2.614: Alternatief 28: * door de aanleg van de weg veroorzaakte effecten 

aantadng langs de rand 
door aanleg van de weg 

ais zodanig 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 
als zodanig 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

ais zodanlg 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nig 

aantasîing langs de rand 

door aanleg van de weg 

als zodanig 

aantasüng door de aan- 
leg van de weg als zoda- 
nig 

aantadna door de aan- 

5 +445  679, bosrand 
5+612 669 

5 +44!5- 550 zwarte den- 
5 + 491 nenboa 

5 + 491- 564 rode eiken- 
5 + 575 bos 

5 + 575- 516 dennenbos 
5 + 612 

I I I 

5 + 684- 552 dennenbos wild zwijn 

5 + 807- 1618 1 lariksbos 
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kgvandewegalszode- 
nh 

esnt8sung langs de rand 
door aanleg van de weg 
ats zoâanh 

aantruting door de aan- 

leg van de weg als zoda- 
nig, doomijdlng 

mtstaan van een 'snip 
per' 
aanteaing door de aan- 

kg van de weg als zode- 
nis 
aantruting langs de rand 

door aanleg van de weg 
als zodanig 

barn- 

prinkhaan, blauwe 

aantasüng langs de rand 

sprkikhaan, zomer- door aankg van de weg 

als zodanig 

aantasting langs de rand 
door aankg van de weg 

als zodanig 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig 
centrale doorsnijding 1 
aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

nig 
aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig en doorsnij- 
ding 

aantasting langs de rand 
door aanleg van de weg 

als zodanig en doorsnij- 

ding 
aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

beukenbos 

dennenbos 

dennenboe 

Wlld mijn, g m  
sp.dit 
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Jm *m Bie- 
'y$' " *"" 
,+ *)pk% nr. h 1 

door aanleg van de weg 

Is zodanig en doorsnij 

aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

leg van de weg als zoda- 

an de weg als zod 

door aanleg van de weg 

aantasting door de aan- 

centrale doorsnijding 11 III 

dennenmeng- 

bos 

dennenmeng- 
bos 

Bomenrij 

dennenbos 

dennenbos 

eiken- 

mengbos 

eiken- 

mengbos 

bebouwlngs- 
gebied 

dwergvleemuis, 
bruine kikker, zoe- 

mertje, 
eikenbos 

veldweg 

akkers 

park, groen 
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aantasting door de aan- 
leg van de weg als zoda- 

leg van de weg als zoda- 

leg van de weg als zoda- 

an de weg als zoda- 

bosaanplant 

eikenbos 

dennenbos --r 
bebouwings- 
gebied 

elkenbos 1 

aanplant 
bosjes 

talud 

-~ l 
ruderale plan- 
tensoorten 

schraal 
groengebied 

door het weggebruik veroorzaakte effecten 
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Tabel 2.615: Alternatief 2B: door het weggebruik verootzaakte effecten op dieren - 

rode eikenbos, hoog verstorings- 

effect 
gemiddeld versto- 

dennenbos, 

zwarte dennen. 

bos, 
aanplant 

dennenbos, 

wilde akkers 
hoog verstorlngs- 

gemiddeld versto- 

ringseffed 

hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorings- 

effect 
hoog verstorings- 

effect 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

hoog verstorlngs- 

eflect 
gemiddeld versta- 

ringseffed 

gemiddeld versto- 

ringseffect 

uild zwijn 

grove dennen. 

bos 

mlkanvliegen- 

mnger, wild 

Wn,  

dennenbos 

beukenbos Mld zwijn, fluiter, 

zwarte dennen- 

bos 

dennenbos Mld zwijn, boom- 

lieper 

dennenbos Mld zwijn, boom- 

>leper, 
!Ijs, das 

vleermuis, hoog verstorings- 

effect 
gemiddeld versto- 

ringseffect 

" -, 

callunaheide, 

moeras met Hild zwijn, 

bosrand, exten- 

sieve welde 

dennenbos 

gemiddeld versto- 

nngseffect 

aemiddeld versto- 

ringseffect 

7009 verstorings- 
Bfled 

Mld zwijn, das 

beukenbos 
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Nr. m 
(W. 

lm-m 

gemiddeld m t o -  
riflgdbct 

hoog 
etleá 

gerniddeid versta- 
ringSefisct 

hoog -WW- 
effect 
gemiddeld versto- 

ring- 

beukenbos 

dennenbos wild zwijn, boom- 

WPm - 
deennuis, water- 
vleermuis, laat- 
vlieger, sperwer 

wild mijn, boom- 

PiePr 

hoog verstorings- 

effect 
gemiddeld versta- 

ringsetkci 

hoog verstorings- 
effect 

gemiddeld versto- 

ringseflect 

dennenbos 

Beuken 

bebouwingsge 
bied, dennen- 

bos, 
lariksbos, 
sparrenbos, 

bomenrij, 
zuhreringsinstal- 

latie 

wild mijn gemiddeld versto- 
ringwClect 

hoog vemtorings- 
effect 

gemiddeld versto- 

fingsetlect 
gemiddeld verst@ 

ringseffect 
gemiddeld versb 

rinaseffect 

hoog verstwings- 
effect 

gemiddeld versb 
ringseffect 

wild mijn, groene 

specht 

dennenbos 

dennenbos dwergvleermuis 

be-nga- 
gebied, spar- 

renbos, 
dennenbos, 

bomenrij, 

r -  - ~ .  
eikenmengbos 

B-- 
muis, 

gemiddeld versto. 
ringseffect 

TracériotalMER-UVS N2804osVA52 H1 395.AOíR049iRTPINSAMljm 

Deel 2 Bijlage Effectanalyse - 134- 31 mei 2002 



OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

balkanvliegen- 

vanger, IaaMib 

ger (vleermuis) 

bebouwings- dwergvleermuis 

gebied 

el- 

ken(meng)bos, 

bebouwings- 

gebied, 
bosaanplant 

groepje eiken- 

bomen, bebou- 

wingsgebied, 

groene weide, 

bebouwings- 

gebied, 
berkenleikenbos 

park, groen- 
voorrle-nlngen, 
bosaanplant, 

dennenbos 

sparrenwe 
eikenbos, 

aanplant bosjes 

loog verstorings- lil 111 

Tabel 2.616: Alternatief 28: door het weggebruik veroorzaakte effecten op dieren - 

M 
gemiddeld versto- 

ingseffect 

ioog verstorings- 

M 

pmiddeld versto- 

ing- 

loog verstorings- III 11 

verstoring van uitwisselingsrelaties tussen biotopen 
l 

3fiect 

gemiddeld versto- 

ingseffect 

II 

III 

II 
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0 0 0  

a 0 0  
ROYIL I I IRONIWQ 

3 TE BESCHERMEN WAARDE 'BODEM' 

3.1 Alternatief 1A 

door de wegaanleg verootzaakte effecten 

Tabel 3.111 : Alternatief I A  - verdiepte ligging: Aantasting door de aanleg van de 

brikgronden (5), 
met hoge natuurlijke opbrengstfundie 
en hoge tot gemiddelde opdag- en 

conversiefundie 

III aantasting door de aanleg 

van de weg als zodanig en 
verharding 

bodemverplaatsing in het 

gebied van de taluds 

III aantasting door de aanleg 

van de weg als zodanig en 
verharding 

gley en riviergley (10) 

met hoge opslag- en reguleringsfunc- 

tie 

bodemverplaatsing in het 

gebied van de taluds 
III aanîasiing door de aanleg 

van de weg als zodanig en 
verharding 

bodemverplaatsing in het 
gebied van de taluds 

III aantasting door de aanleg 
van de weg als zodanig en 
verharding 

brikgronden (5), 

met hoge natuurlijke opbrengstfundie 
en opslag- en reguleringsfuncüe 

laagveen (141, 
met hoge biotische leefgebiedsfunctie 
en opslag- en reguleringsfuncüe 

bodemverplaatsing in het 
gebied van de taluds 

II aantasting door de aanleg 

van de wag als zodanig en 
verharding 

bruine plaggengrond (16)) met na- 

aiuriijke opbrengst 

bodemverplaatsing in het 

gebied van de taluds 
I aantasting door de aanleg 

van de weg als zodanig en 
verharding 

gley-podsol (8), podsol-brikgrond (2), 

podsdgley (1 3) en gley (1 21, 
met geringe natuurlijke opbrengst- 

fundie en opslag- en reguleringsfunc- 

tie bodemverplaatsing in het 
gebied van de taluds 
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aantasting door de aanleg I11 

van de weg als zodanig en 

verharding 

laagveen (14), 111 

met hoge biotische leefgebledsfunctie 

en opslag- en reguleringsfunctie 

bodemverplaatsing in het I1 

gebied van de taluds 

aantasting door de aanleg III 

van de weg als zodanig en 

verharding 
podsol-brikgrond (2), podsol (B), 
kunstmatige gewijzigde bodem (17), 

pseudo-vergieyde podsol-brikgrond 

met geringe natuurlijke opbrengst- 

fundie en opslag- en reguleringsfunc- 
tie 

bodemverplaatsing in het I1 
gebied van de taluds 

Tabel 3.112: Alternatief 1A - verhoogde ligging: Aantasting door de aanleg van de 

4 + 793 podsol-brikgrond (2). podsol (61, 
kunstmatige gewijzigde bodem (17), 

aantasüng door de aanleg 

van de weg als zodanig en 

verharding 

bodemverplaatsing in het 

gebied van de taluds 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Tabel 3.113: Alternatief I A  - Aantasting van bodems door verontreinigingen met 
schadelijke stoffen; weergave van de betrokken gebieden ha. 

Inknslblt van de ofhcton Opslap- en regul~ringsfunctle l 
Gering (30 - 100 m vanaf de rand van de r i j  

baan) 

Gemiddeld (10 -30 m vanaf de rand van de -i 

rijbaan) 

I Hoog (O -10 m vanaf de rand van de rijbaan) 1 
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3.2 Alternatief 1 B 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 3.211: Alternatief 1B - verdiepte ligging: Aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig 1 veq aatsir 

NV 

111 

J van bodems 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
brlkgronden (51, 
met hoge natuurlijke opbrengst- 

functie en hoge tot gemiddelde 

opslag- en conversiefunctie bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

giey en riviergley (10) 

met hoge opslag- en regule- 

ringsfunctie 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

brikgronden (5). 
met hoge natuurlijke opbrengst- 

functie en opslag en regule- 

ringsfundie bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

laagveen (14). 
met hoge biotische leefgebleds- 

functie en opslag- en regule- 

ringsfunctie bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
pod~~l-br ikgm (2). 
met geringe natuurlijke op- 

brengstfunctie en opslag en 
reguieringshinctie bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

laagveen (14), 
met hoge biotische leefgebieds- 

functie en opslag en regule- 
ringsfunctie bodemverpiaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
podsol-brikgrond (2). gley ( l  l, 

121, 
met geringe natuurlijke o p  

brengsîíunctie en opslag- en 
reguleringsfunctie 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 
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T 

d.. 

podsoi-brikgrond (2), pseudo- 
vergleyde podsol-brikgrond (3), 

podsol (6). giey (12). podsd- 
gley (13), kunstmatig verander- 

de bodem (17), 
met geringe natuudijke op- 

brengstfundie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

Tabel 322: Alternatief 1 B - verhoogde ligging: Aantasting door de aanleg van de 

Tot km3406 

3+406- 
5+280 

ialoog aan verdiepte Ilggina 

podsol-brikgrond (2), pseudo- 

vergleyde podsol-brikgrond (3), 

giey (1 3), kunstmatig verander- 

de bodem (1 7), 
met geringe natuurlijke op- 

brengsffuncüe en opsleg- en 
reguleringsfunctie 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Tabel 3.213: Alternatief 1 B - Aantasting van bodems door verontreinigingen met 
schadelijke stoffen; weergave van de betrokken gebieden in ha. 

IntonsH.ft v in  de ofîocîon Opdag- en reguleringsfunctle I 
- 

Gering (30 - 1 W m vanaf de rand van de r i j  49,7 ha 7,9 ha 
> < 

baan) I 

Gemlddeld (10 -30 m vanaf de rand van de tl,$h. f l h g  
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3.3 Alternatief l C 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 3.311: Alternatief I C  - verdiepte ligging: Aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig 1 vei i g  van bodems 

bn-km 

aantasting door de aanleg van de brikgronden (5), 

met hoge natuurlijke o p  

brengstfunctie en hoge tot 

gemiddelde opslag- en con- 

versiefunctie 

gley en rhriergley (10) 

met hoge opslag- en regule 

ringsfunctle 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
brlkgronden (5), 

met hoge natuurlijke o p  

brengstfunctie en opslag- en 

regulenngsfunctie bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
laagveen (14). 

met hoge biotische leefge 

biedsfunctie en opslag- en 
bodemverplaatslng in het gebied 
van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

reguleringsfunctie 

podsol-brikgrond (2). 

met gerlnge natuurlijke o p  

brengstfunctie en opslag en 

regulerlngsfunctie bodemverplaatslng in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
laagveen (14), 
met hoge biotische leefge 

biedsfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctle bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 
podsol-brikgrond (2), gley 

( l  1,121. 
met gerlnge natuurlijke o p  

brengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 
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vergleyde podsd-brikgrond 

(31, podsol (61, gley (121, 
podsdgley (13), kunstmatig 
veranderde bodem (1 7), 

met geringe natuurlijke op- 

brengsthinctk en opslag- en 

reguleringsfunctie 

aantasting door de aanleg van de 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 

Tabel 3.3M: Alternatief I C  - verhoogde ligging: Aantasting door de aanleg van de 

vergleyde podsol-brlkgmnd (3), 

podsol (61, gley W), podsol- 
gley (13), kunstmatig verander- 

met geringe natuurlijke op- 

l aantasíing door de aanleg van 
de weg als zodanig en verhar- 

ding 

bodemverplaatsing in het g e  

bied van de taluds 

door het weggebruik veroorzaakte eífecten 

Tabel 3.313: Alternatief I C  - Aantasting van bodems door verontreinigingen met 
schadelijke stoffen; weergave van de betrokken gebieden in ha. 

Inknsiteit van d. ofiecten Opslag- .n reguhringdunciie I 
Gering (30 - 100 m vanaf de rand van de rij- k 
Gemiddeld (10 -30 m vanaf de rand van de 
rijbaan) 
Hoog (O -1 O m vanaf de rand van de rljbaan) 
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3.4 Alternatief BA 

Door de wegaanleg veroorzaakte e fk ten  
Tabel 3.411: Alternatief BA - Verdiepte ligging: Aantasting door de aanleg van de 

atsing van bodems Neg l Verpl 

h-kin 

o+ooo- 

o+-  

aantasting door de aanleg van de 

weg en vetharding 

brikgronden (5), 

met hoge natuurlijke op- 

brengsifunctie en hoge tot 

gemiddelde opslag- en con- 
versiefundie 

gley en rhriergely (101, met 
hoge opslag- en regulerings- 

functies 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 

brikgronden (5), met hoge 

natuurlijke opbrengsifundies 

en opsiag en regulerings- 

functies. bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 

laagveen (14), met hoge 

biotische leefgebiisfundies 

en opslag- en regulerlngs- 

functies bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 
bruine plaggengrond (16). 

met natuuriuijke opbrengst 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 
gley-pod=l (8). podd- 
blikgrond (2) und podsolgley 

(13), met geringe natuurlijke 

opbrengst-functie en opslag- 
en regulerings-functies 

gley en podsolgley (121, 
met geringe natuurlijke op- 

brengst-functie en opslag- en 

regulerings-functies 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 
gley, deels pseudogley-gley 

en moerasgley, 
met geringe natuurlijke op- 

brengst-functie en opslag- en 

regulerings-functies 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 
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gley en podsolsley (121, I 
met geringe natuurlijke o p  

brengst-functie en opslag- en 

regulerings-functies 

podsel-blikgrond (2), pseu- 

dovergieyde podsel-blikgrond 

(31, podsol (61, gley (12). 
podsolgley (1 3), kunstmatig 

veranderende bodem (1 7), 

met geringe natuurlijke o p  

brengst-functie en opslag- en 

regulerings-functies 

aantasting door de aanleg van de 

weg en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 

weg en vharding 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

Tabel 3.412: Altematief BA - Verdiepte ligging : Aantasting door de aanleg van de 

analoog aan verdiepte ligging 

Podsel-blikgrond (2), pseu- 

dovergleyde Podsel-blikgrond 

(3), Podsol (6), Gley (W,  
Podsol-Gley (1 3), kunstmatig 

veranderende bodem (1 7), 

met geringe natuurlijke O p  

brengst-functie en Opslag- en 

regulerlngs-functies 

weg I Verplaatsing van bodems 

Aantastlng door de aanleg van de 

weg en verharding 

* door het weggebruik veroorzaakte effecten 

IE Nlhct 

III 

Bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 

W km-km 

II 

Gemiddeld (10 - 30 m vanaf de rand van de rijbaan) 

Hoog (O - 10 m vanaf de rand van de rijbaan) I 

W A  mhnd 

Tabel 3.413: Altematief BA - aantasting van bodems door verontreiniging met scha- 
delijke stoffen; weergave van de betrokken gebieden in ha. 
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3.5 Alternatief PA 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 3.511: Alternatief 2A: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig I 

Podsol-brikgrond (2), pseudo- 

vergleyde podsol-brikgrond (3). 

met geringe natuuriijke o p  

brengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

pseudo-vergleyde podsol- 

brikgrond (3). 

met geringe natuurlijke o p  

brengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

podsol-brikgrond (2), 

met geringe natuuriijke o p  

brengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

bruine plaggengrond (brauner 

Plaggenesch) en brikgrond 

(1 5), pseudo-brikgrond (4), 

met gemiddelde natuurlijke 

opbrengstfuncîie en opslag- en 
reguleringsfunctii 

podsol-brikgrond (2). 

met geringe natuurlijke o p  
brengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

bruine plaggengrond (brauner 

Plaggenesch) en brikgrond 

(1 51, 
met gemiddelde natuurlijke 

opbrengstfunctie en opslag- en 

reguleringsfunctie 

I Aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig en verharding 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied II 

van de taluds 

I Aantasting door de aanleg van de III 

weg als zodanig en verharding 

weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied II 

van de taluds 

weg als zodanig en verharding 

I I 

weg als zodanig en verharding 

III I 

door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Aantasting door de aanleg van de 

bodemverplaatsing in het gebied 

van de taluds 
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3.6 Alternatief 2B 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 3.611: Alternatief 28: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig I 

Tabel 3.512: Alternatief 2A - Aantasting van bodems door verontreinigingen met 
schadelijke stoffen; weergave van de betrokken gebieden in ha. 

podsol-brikgrond (2), pseudcb 

vergleyde podsol-brikgrond (3), 
met geringe natuurlijke o p  

brengstfundie en opslag- en 

Intonsbit v in  de effecten 

reguleringsfunctie 

bruine plaggengrond (brauner 
Plaggenesch) en brlkgrond 

(1 5), pseudo-brikgrond (4), 

Opslag- en ngulerlngsfunctle 

met gemiddelde natuurlijke 
opbrengstfunctie en opslag- en 
reguleringsfunctie 

podsol-brikgrond (2). 

met geringe natuurlijke o p  
brengstfundie en opslag- en 

aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 

aantasting door de aanleg van de 
weg als zodanig en verharding 

bodemverplaatsing in het gebied 
van de taluds 

door het weggebruik veroorzaakte effecten 

Tabel 3.612: Alternatief 28  - Aantasting van bodems door verontreinigingen met 
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4 TE BESCHERMEN WAARDE 'WATER' 

4.1 Alternatief 1A 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 4.111: Alternatief IA: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig 1 
vlakwateren 

l 
O + 820 meertje ten oosten van 

Raayerhof 
l + 430 sloot ten oosten van kas- 

teel Zuldewijk Spick 

1 + 465 Spickerbroekbssing ten 

oosten van kasteel Zui- 

dewijk Spkk 

1 + N 5  Sloot ten zuiden van 

Boukoul 

I I geheel verloren door de aan- 

leg van de weg als zodanig 

I kruising (duiker) wer een 

afstand van ca. 45 m 
kruising (dulker) over een 

afstand van ca. 43 m t 
kruising (overbrugging) over 

een afstand van bi na 80 m 

3 ligging: aantasting van he hater 

MvA 

II 

'abel 4.112: Alternatief 1A - vc 

grondwaterpeil > 10 m potenüëie aantasiing van de gw- 
kwaliteit door reductie van de 

dikte van de grwidwaterdeklagen 

in het verdiept aangelegde deel 
kdiepte > l tot c 2 m) 

potenti(He aantasting van de gw- 
kwaliteit door reducöe van de 

dikte van de grondwaterdeklagen 

in hei verdiept aangelegde deel 

(diepte > 2 tot 7.5 m) 

potenüële aantasting van de gw- 

kwaliteit door r e d d e  van de 
dikte van de grondwaterdeklagen 

in het verdiept aangelegde deel 

(diepte > l tot c 2 m) 

grondwaterpeil > 10 m bot 

> 20 m 

grondwaterpeil 20 m 
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grondwaterpeil s 10 m 

grondwaterpeil s 10 m tot 

>20m 

grondwaterpeil s 20 m 

potentiele aantasting van de 

gw-kwalitelt door reductie van 

de dikte van de grondwaterde 

de dikte van de grondwaterde- 

gen in het verdiept aange 

gw-kwaliteii door reductie van 
de dikte van de grondwaterde 

klagen in het verdiept aange- 

4.2 Alternatief 1 B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 4.211: Alternatief 1 B: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig / 
kruising van oppervlakwateren 

l +l00 Spickerbroeklossing ten l kruising (duiker) over een afstand van 

oosten van Maalbroek ca. 25 m 
2+250 MaasnieMerbeek ca. 400 1 kruising (duiker) over een afstand van 

m ten oosten van Asen- ca. 23 m 
ray 

3 +400 sloot bij de Rijksgrens i kniiing (duiker) over een afstand van 
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4.3 Alternatief 1C 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 4.311: Alternatief IC: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig I 
kruising van oppervlakwate 

I I I 

1 + 105 Spickerbroeklossing ten I 

oosten van Maalbroek 

1 + 575 - slootachtige kleine water- II 

l + 670 partij ten noorden van 

Asenray 

2 + 225 Maasnielderbeek ca. 400 m I 

ten oosten van Asenray 

3 + 365 sloot bij de Rijksgrens I 

Tabel 4.312: 

km - km 
Alternatief 1 C - verdie te li i 

I 
grondwaterpeil * 10 m l 
grondwaterpeil * 10 m tot II 

>20m 

grondwaterpeil * 20 m I I 

van ca. 43 m 

weg over l13 van het totale gebied 

g: aantasting van het grond\ 

potentiële aantasting van de gw- 
kwaliteit door reductie van de dikte 

van de grondwaterdeklagen in het 
verdiept aangelegde deel (diepte > 

l totc2m) 

potentiële aantasting van de gw- 

kwaliteit door reductie van de dikte 
van de grondwaterdeklagen in het 

verdiept aangelegde deel (diepte * 
2 tot 7 3  m) 

potentiële aantasting van de gw- 
kwaliteit door reductie van de dikte 

van de grondwaterdeklagen in het 
verdiept aangelegde deel (diepte > 

l tot 2 m) 

late - 

IE 
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Tabel 4.313: Altematief I C  - b 

4 + 020 - I Grondwaterpeil 10 m 

4 + 125 - I grondwaterpeil > 20 m 

de ligging: aant; .ting van het gr 

7- 

potentiële aantasting van de 

gw-kwallteit door reductie van 

de dikte van de grondwaterde 

klagen in het verdiept aange 

legde deel (diepte * l tot * 2 m) 

potentiële aantastlng van de 

gw-kwaliiit door reductie van 

de dlkte van de grondwaterde 

klagen in het verdiept aanga 

legde deel (diepte > 2 tot 3,5 ml 

potentiele aantasting van de 
gw-lmallteit door reductie van 

de dikte van de grondwaterde 

klagen in het verdiept aange 

legde deel (dlepte > l tot 2 ml 

4.4 Alternatief BA 

Door de wegaanleg verootzaakte etfecten 
Tabel 4.411: Alternatief BA: Aantasting door de aanleg van de weg I Kruising van 

l + 340 SplckerbroekloQsing ten zuiden II kruidng (Duiker ) over een afstand 5 m 
Van kasbel Z u W j k  Spick van ca. 45 m 

2 + 810 Sloot ten zuklen Beetrlxhosvo I kruislng (Duiker ) over een afstand 8 m 
van ca. 50 m 

3 + 215 Sloot bij de rijksgrens I kruising (Duiker ) over een afstand 8 m 
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Uternatief BA - Ven ging : Aantasting van het 

h-h 

3+815- 

3 + 830 

Grondwaterpeil l o m  poteniële aantasting van de GW- 

kwaliteit door reductie van de 

dikte van de grondwateiklagen in 

het verdiept aangelegde deel (> l 

2 m Diepte) 

poteniële aantastlng van de GW- 

kwaliteitdoor reductie van de dikte 

van de grondwaterkiagen in het 

verdiept aangelegde deel (> 2 m 

bis 7.5 m Diepte) 

potenidle aantasting van de GW- 

kwalbitdoor reductie van de dikte 
van de grondwaterklagen in het 

verdiept aangelegde deel (> i 5 2 
m Diepte) 

Grondwaterpeil * 10 n 

bls.20rn 

Grondwaterpeil > 20 m 

Alternatief BA - Verh ging : Aantasting van he 

Poteniële aantasting van de 
GWkwaHteitdoor reductie van 

de dikte van de grondwaterkb- 

gen in het verdiept aangelegde 

deel (> 1 C 2 m Diepte) 

Potenidle aantasting van de 

GWkwaliteitdoor reductie van 
de dikte ven de grondwater- 

gen in het verdiept aangelegde 

deel p 2 m bis 3,5 m Diepte) 

Poteni6le aantasting van de 
GW-kwaliteiMoor reductie van 
de dlkte van de gmndwaterkla- 

gen in het verdiept aangelegde 

deel (> l 2 m Diepte) 

Grondwaterpeil 10 m 

Grondwaterpeil > 10 m 

bis*20m 

Grondwaterpeil > 20 m 
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4.5 Alternatief 2A 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

van het grondwater 

Elhd IE W A  

Altematief 2A: ar Tabel 4.511 

- 

grondwaterpeil > 15 m 
I I 

potentiele aantasting van de II II 

gw-kwaliieit door reductie van I 
de dikte van de grondwaterde I 
klagen in het verdiept aange 

gw-kwaliteit door reductie van 

grondwaterpeil * 15 m 

de dikte van de grondwaterde I 
klagen in het verdiept aange I 
legde deel (diepte > 2 tot 8 m) I 

grondwaterpeil > 15 m potentiele aantasting van de II II 

gw-kwaliteit door reductie van 

de dikte van de grondwaterde- 

klagen in het verdiept aange 

legde deel (diepte > l tot 2 m) I 

4.6 Alternatief 2B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

gelijk aan alternatief 2A 
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5 TE BESCHERMEN WAARDE 'LUCHT EN KLIMAAT' 

5.1 Alternatief 1A 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 5.111: Alternatief IA: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig I 
doorsnijding van gebieden met een klimatologische en lucht- 

O + 690 - loofbos ten oosten van 

0+780 Schaarbroek 

O + 855 - loofbos en bosje op akkei 

0 + 910 ten oosten van Schaar- 

broek 

1 +430- bosstrook ten oosten van 

1 + 570 kasteel Zuldewijk Spick 

3 + 035 ( van de Beabixhoeve 

3 + 035 - Elmpter Grenzwald 

3 + w  1 

3 + 840 - Elmpter Grenzwald, 

3+8!M V 

verlies van gebieden met een in 

IuchthygiOnisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verlies van gebieden met een in 

luchthygiënisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verandering van het micm en 

mesoklimaat door het open- 

kappen van tot nog toe geslo- 

ten bosarealen 

verlies van gebieden met een in 

IuchthygiOnisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het open- 

kappen van een bosrand 
verlies van gebieden met een in 

luchthygiënisch opzicht belang- 

rijke compensatiefundie door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het open- 

kappen van tot nog toe geslo- 

ten bosarealen 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het open- 

kappen van tot nog toe geslo- 

ten bosarealen 

verlies van gebieden met een in 

luchthygiënisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 

-k 
I OSL 

0,396 ha 

0,206 ha 

140 m 

0,504 ha 

25 m 

2,326 ha' 

805 m 

50 m 

2,752 ha2 

TracénotalMER-UVS N280-OostIA52 
Deel 2 Bijlage Effectanalyse - 153- 

H l  395.AOIRû49IRTPINSAíNijm 
31 mei 2002 



B OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

I I danig I I 
Elmpter Grenmaki, 
v 

II verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbe 

den van bestaande bosconi- 

l verdiepte ligging; verhoogde ligging: 2,516 ha 

2 verdiepte ligging; verhoogde ligging: 2,703 ha 
V: door de weg verootzaakte voorbelasting langs de N68 resp. B 230 

5.2 Alternatief 1 B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 5.211: Alternatief 18: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig 1 
doorsnijding van gebieden met een klimatologische en lucht- 

tnsatie 

I bosje op akker ten noor- 
den van Maalbroek, V 

verlies van gebieden met een in 

luchthygiënisch opzicht belang- 
rijke compensatiefunctie door 
de aanleg van de weg als zo- 
danig 

verlies van gebieden met een in 
luchthygiënisch opricht beiang- 
rijke compensatiefunctie door 
de aanleg van de weg ais zo- 

danig 

verlies van gebieden met een in 
luchthygiënisch opzicht belang 
rijke compensatiefundie door 

de aanleg van de weg als zo- 
danig 
verlies van gebieden met een in 

luchthygi8nisch opzicht beiang- 
rijke compensatiefunctie door 
de aanleg van de weg als zo- 
danig 
verlies van geb ien met een in 

luchthygiënisch opzicht belang- 
rijke compensatiefunctie door 
de aanleg van de weg als zo- 
danig 

populierenbosje ten 
noorden van Maalbmek. 
v 

bosje op akker h oosten 
van Maalbroek. V 

bosje op akker I stnilk- 
gewas langs de weg in de 
nabijheid van de Rijks- 
grens, V 

bosje op akker ten oosten 

van de Rijksgrens. V 
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Elmpter Grenmald, V 

W A  

II 

II 

verlies van geMeden met een in 
ludithyglënisch opzicht belang- 
rijke compensatiefundie door 

de aanleg van de weg als zo- 
danig 

verandering van het m b  en 

w 
/m 
3,843 ha* 

1.580 m 
I mesddlmaat door het verbre 

I den van bestaande boscorri- 

I 1 Idors * verdiepte ligging; verhoogde ligging: 3,787 ha - -  - 

V: door de weg veroorraak& voorbelasting langs de N68 resp. B 230 

5.3 Alternatief l C 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 5.311: Alternatief IC: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig I 
doorsnijding van gebieden met een klimatologische en lucht- 

h - k m  

populierenbosje ten 
noorden van Maalbroek 

verlies van gebieden met een in 
IuchihygiOnisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 
de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verlies van gebieden met een in 
luchthyg1l)nisch opzicht belang- 

rijke compensatiefundie door 
de aanleg van de weg als zo- 
danig 

verlies van gebieden met een in 
luchthygi&nisch opzicht belang- 
rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 
danig 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbre- 
den van bosranden 

wilgebosje ten noorden 
van Asenray 

loofbos (deels naaldbos] 
ten noorden van Asenray 

verandering van het micro- en 
mesoklimaat door het open- 

kappen van tot nog toe geslo- 
ten bosarealen 
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bosje op akker ten oosten ' " 
wan Asenray 

Elmpter Grenzwald, V 

verlies van gebieden met een In III 

luchthygiënisch opzicht belang- 

rijke compensatiefuncöe door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 

verlies van gebieden met een in III 

luchthygiënisch opzicht belang- 

rijke compensatiefunctie door 

de aanleg van de weg als zo- 

danig 
verandering van het mi- en II 

mesoklimaat door het verbe 

den van bestaande bosconi- 

dors I ' verdiepte ligging; verhoogde ligging: 3,837 ha 
V: door de weg veroorzaakte voorbelasting langs de N68 resp. B 230 

- 
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5.4 Alternatief BA 

door de wegaanleg vemorzaakne eficten 
Tabel 5.411 : Alternatief BA: Aantasting door de aanleg van de weg I Doorsnijding van 
ebieden 

m-km 

)+650- 

+ 775 

et een klimatologisch :hthygienische compensati func - 
B 

bikenbos van gemiddelde 

)uderdom met eken en 

mrken ten oosten van 

aayerhof 

verlies van gebieden met een 

luchthygiënisch opzicht belangrij 

ke compensatiefundie door de 

aanleg van de weg 

verandering van micro- en me- 
soklimaat door het openklappen 

van tot nog toe gesloten bosarea- 

len 

verlies van gebieden met een 

luchthygi6nisch opzicht belangrij- 

ke compensatiefunctie door de 

lud eikenbos met elzen ten 

msten van raayerhof 

aanleg van de weg 

verandering van micro- en me- 

soklimaat door het openklappen 

van tot nog toe gesloten bosarea- 

len 

verlies van gebieden met een ,Izenmaoerasbos ten zui- 

ienzuidewijk splck luchthygienisch opzicht belangrij- 

ke compensatiefunctie door de 

aanleg van de weg 

verandering van micrc- en me- 

soklimaat door opening van bos- 
randen 

verlies van gebieden met een 

luchthygiënisch opzicht belangd j 

ke compensatiefundie door de 

jennen-. gemengd- en 

alkenbos aan de noordrand 

w e b i e d  vlinkenbroek 

aanleg van de weg 

verandering van micro- en me- 
soklimaat door opening van bos- 
randen 

verandering van micro- en me- 
soklimaat door het openkiappen 

van tot nog toe gesloten bosarea- 
len 

3,885 ha* verlies van gebieden met een slmpter grenmaid, v 

luchthygienisch opzicht belangrij- 

ke compensatiefunctie door de 

aanleg van de weg 

verandering van micro- en me- 
soklimaat door het verbreden van 

bestaande bosconidon 

Verdiepte Ilgging ; Verdiepte ligging : 3.837 ha 

V: door de weg veroomakte voorbelasting langs de B230 
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5.5 Altematief 2A 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 5.511: Altematief 2A: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig 1 
doorsnijding van gebieden met een klimatologische en lucht- 

nsatiefi 

II 

II 

Elmpter Grenzwald, V verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbre- 

den van bestaande boscorri- 

dors 

verlies van gebieden met een 

in luchthygienisch opzicht 

belangrijke compensatiefunc- 

tie door de aanleg van de 

weg als zodanig 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbre- 

den van bestaande bosconi- 

dors 

verlies van gebieden met een 

in luchthygienisch opzicht 

belangrijke compensatiefunc- 

tie door de aanleg van de 

weg als zodanig 

verandering van het micro- en 
mesoklimaat door het open- 

kappen van tot nog toe geslo- 

ten bosarealen 

verlies van gebieden met een 

In luchthyglenisch opzicht 

belangrijke compensatiefunc- 

tie door de aanleg van de 

weg als zodanig 
verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbre- 

den van bestaande boscorri- 

dors 

verlies van gebieden met een 
in luchthygienisch opzicht 

belangrijke compensatiefunc- 

tie door de aanleg van de 

weg als zodanig 

verandering van het micro- en 

mesoklimaat door het verbre- 

den van bestaande bosconi- 

dors 

Elmpter Grenzwald, V 

Elmpter Grenzwald, V 

Elmpter Grenzwald, V 

Elmpter Grenzwald (nab! 

elnde van de autosnel. 

weal 

TracénotalMER-UVS N280-0oatIA52 H l  395.AOIR049/RTPMSA/Nijm 
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Elmpter Grenzwald 

(nabij einde van de auto- 

9-1 

deels v 

Elmpter Grenzwald 
(nabij einde van de auto- 

sneiweg) 
deels V 

L 

t door de weg veroorzaakte voa 

verlies van gebieden met een 

in luchthygiënisch opzicht 
belangrijke compensaiiefuno 

tie door de aanleg van de 

weg als zodanig 

verandering van het m b  en 

mesddimaat door het open- 

kappen van tot nog toe gesb 

ten bosarealen 

verlies van gebieden met een 

in luchthygiënisch opzicht 

belangrijke compensatiefunc- 
tie door de aanleg van de 

weg ais zodanig 

verandering van het micro- en 
mesoklimaat door het open- 

kappen van een b r a n d  

veriies van gebieden met een 

in luchthygiënisch opzicht 

belangrijke compensaiiefuno 
tie door de aanleg van de 

weg als zodanig I: L 

~elasting langs de B230 resp. A52 
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5.6 Alternatief 2B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 5.611: Alternatief 28: Aantasting door de aanleg van de weg als zodanig l 
doorsnijding van gebieden met een klimatologische en lucht- 

lensatiefunctie 

Oppmlrk 
I DIL 

3,404 ha II veriles van gebieden met een in lucht- 

hygienkh opzicht belangrijke compensa- 

tiefunctie door de aanleg van de weg als 

zodanig 

II verandering van het micro- en mesokli- 

maat door het verbreden van bestaande 

boscorridors 

II verandering van het micro- en mesokli- 

maat door het openkappen van tot nog 

toe gesloten bosarealen 

III verlies van gebieden met een in lucht- 

hygiënisch opzkht belangrijke compensa- 

tiefunctie door de aanleg van de weg als 

zodanig 

verandering van het micro- en mesokli- 

maat door het openkappen van tot nog 

toe gesloten bosarealen 

ll verlies van gebleden met een in lucht- 

hygiënisch opzicht belangrijke compensa- 
tiefunctie door de aanleg van de weg als 

zodanig 

verandering van het micro- en mesokli- 

maat door het openkappen van tot nog 

toe gesloten bosarealen 

Elmpter Grenmalcl, V 

Elmpter Grenmald, V 

Elmpter Grenmald, V 

Elmpter Grenmald 

Elmpter Grenmald 

Elmpter Grenmald, 

deels V 

verlies van g e b i i n  met een in lucht- 

hygiOnisch opzicht belangrijke compensa- 

tiefunctie door de aanleg van de weg als 7 zodanig l 
/: door de weg veroorzaakte vooblasting langs de B230 resp. A52 
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ROVAL HASKONINQ 

6 TE BESCHERMEN WAARDE 'LANDSCHAP' 

6.1 Alternatief I A  

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 6.111: Alternatief I A  - verdiepte ligging: aantasting van het landschaps- 
beeld door bc 

-hrp- 
bmwamhw 
Raayerhof - Spik 

km-km 

gemiddeld lange-afstands- 

effect; open, van grote 

afstand inzichtelijk land- 

schap; niet voorbelast, ' 
gemiddeld langeafstands- 

effect; open, van grote 
afstand inzichtelijk land- 
schap; niet voorbelast, ' 
gering lange-afstandseffect; 

voornamelijk open, van 

grote afstand inzichtelijk 

landschap; niet voorbelast, 
1 

op maaiveldniveau; 

GLS (23 m) ten 

noorden van het 

traCe 
op maaiveldniveau; 
GLS (23 m) ten 

noorden van het 

tracé 
ligging op maai- 

veldniveau 

De Haak- 

Carthuisers bosch 

De Haak- 

Carthuisers bosch 

ligging op maai- 

veldniveau 
Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

gering lange-afstandseffect; 

open, van grote afstand 

inzichtelijk landschap; niet 
voorbelast, ' 
gering lange-afstandseffect; 
open, van grote afstand 

Inzichtelijk landschap; niet 

voorbelast, ' 
gering Iange-afstandseCfect; 
zichtbelemmering door 

bebossing; niet voorbelast, 
1 

gering lange-afstandseffed; 

zichtbelemmering door 

bebossing; niet voorbelast, 
1 

ligging op maai- 
veldniveau 

Blankwater 

maaiveldniveau, 

licht verhoogde en 

verdiepte ligging 

westelijke rand van 
het Elmpter Wald 

verdiepte ligging. 2 

tot 7,5 m diepte 
westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

verdiepte ligging, 2 

tot 7 3  m diepte 
Elmpter Wald gering lange-afstandseffect; 

zichtbelemmering door 

bebossing; voorbelast, * 
gering langeafstandseffect; 
zichtbelemmering door 

bebossing; voorbelast, 

maaiveldniveau tot 
licht verhoogde en 

Elmpter Wald 

verdiepte Ilgging 

Geen vmrbelastende hoofdverkeersweg in de directe nabijheid 

In directe nabijheid van een gelijke voorbelasting (N68 resp. B 230) 

GLS (x m): geluidscherm, hoogte x m 
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Tabel 6.112: Alternatief 1A - verhoogde ligging: aantasting van het landschaps- 
beeld daar bouwwerk 

3 + 140- verhoogde ligging 

3 + 470 (dam), 2 tot 8 m 

3 + 570 hoogte ca. 6 m 

3 + 570- verhoogde ligging 
3 + 850 (dam), 2 tot 8 m 

hoog 

maaiveldniveau tot 
licht verhoogde en 

verdiepte ligging 
(tot een diepte van 

maaiveldniveau tot 

licht verdiepte lig- 

wing 

westelijke rand van III gering langeafstands- 
het Elmpter Wald efíect; zichtbelemmering 

door bebossing; niet 

Morbelast, ' 
westelijke rand van III gemiddeld tot hoog lan- 
het Elmpter WaM gsafstanddfect zicht- 

belemmering door be- 

bossing; niet voorbeiast, 
l 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

westelljke rand van 
het Elmpter Wald 

P- 

III gemiddeld tot hoog ian- 
geafstandseffect zicht- 

belemmering door be- 

bossing; niet voorbelast, 
l 

III gemiddeld tot hoog ian- 

gsafstanddfect zicht- 
belemmering door be- 

bossing; niet voorbelast, 
1 

westelljke rand van 
het Elmpter WaM 

III gering lange-afstands- 
eliect; zichtbelemmering 

door bebossing; niet 
voortmiast. l 

Elmpter Wald 

Oeen voorbelastende hoofdverkeenmeg in de dlrecte nabijheid 
Z In directe nabijheid van een gelijke voorbelasting (B 230) 
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6.2 Alternatief 1 B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 6.211 : Alternatief 1 B - verdiepte ligging: aantasting van het landschapsbeeld 
door bouw 

Bouwwel'k DSL 

Iml 
500 

Llndsehaps- 
kdd..nheid 
Raayerhof - Spik gering langeafstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

llgglng op maai- 

veldniveau 

lijk landschap; niet voorbelast, ' 
gering langeafstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap; voorbelast, Z 

gemiddeld lange-afstandseffect; 

voornamelijk open. van grote 

afstand inzichtelijk landschap; 

voorbelast, 

gemiddeld lange-afstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

ligging op maai- 

veldniveau 

Raayerhof - Spik 

Raayerhof - Spik op maaiveldni- 

veau; GLS (3,O 

m) ten zuiden van 

het tracé 

op maaiveldni- 

veau; GLS (3,O 

m) ten zuiden van 

het tracé 

op maaiveldni- 

veau; GLS (3,O 

m) ten zuiden van 

het tracé 

op maaiveldni- 

veau; GLS (3,O 

m) ten zuiden van 

het trad 
ligging op maai- 

veldniveau 

Vlinkenbroek- 

Haambroek-Boeshei 

lijk landschap, beperkt bij ligging 

bebouwingsgebied; voorbelast, 

gemiddeld lange-afstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap, beperkt bij ligging 

Asenray - Maalbroek 

bebouwingsgebied; voorbelast, z 

gemiddeld lange9fstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap; voorbelast, 

Het Veen - Dennen- 

kamp 

gering lange-afstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap; voorbelast, Z 

gering lange-afstandseifect; 

zichtbelemmering door bebos- 

Het Veen - Dennen. 

kamp 

maaiveldniveau 

licht verhoogde 

en verdiepte 

ligging 

verdiepte ligging, 

2 tot 7,5 m diepte 

westelijke rand var 

het Elmpter Wald 

sing; voorbelast, 

westelijke rand var gering langeafstandseffect; 

zichtbelemmering door bebos- 

sing; voorbelast, 

gering lange-afstandseffect; 

zichtbelemmering door bebos- 

sing; voorbelast, 

het Elmpter Wald 

maaiveldniveau 

tot licht verhoog- 

de en verdiepte 

ligging 

Elmpter Wald 

' Geen voorbelastende hoofdverkeersweg in de directe nabijheid 

In directe nabijheid van een gelijke voorbelasting (N68 resp. B 230) 

GLS (x m): geluidscherm, hoogte x m 
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Tabel 6.212: Alternatief 1 B - verhoogde ligging: aantasting van het landschaps- 
beeld door bouwwerk 

Tot km 3410i 

3+410- 

3 + 520 

Ming 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

maaiveldniveau. 

licht verhoogde 

ligging 

gering lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

iast, 

hoog lange4stands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

iast, 

hoog lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

iast, 

hoog lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

last, Z 

gering lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

last, 

verhoogde ligging 

(dam), 2 tot 8 m 

hoog 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

,Hangbrücke1, vrije 

hoogte ca. 6 m 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

verhoogde ligging 

(dam), 2 W 8 m 

hoog 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

maaiveldniveau tot 

licht verhoogde en 

verdiepte ligging 

(tot een diepte van 

3,5 m) 

maaiveldniveau tot 
licht verdiepte lig- 

ging 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

Elmpter Wald gering lange-afstands- 
effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

last, 

In directe nabijheid van een gelijke voorbelasting (B 230) 
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6.3 Alternatief I C  

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 6.W : Alternatief 1 C - verdiepte ligging: aantasting van het landschaps- 
beeld door 

axwwark 

ouwwerk 

bnkkrnh.ia 
Raayemof - Spik gering lange-afstandseffect 

open, van grote afstand inzichte 

lijk landschap; niet voorbelast, ' 
gering langeafstandseffect, 

open, van grote afstand inzichte 
lijk landschap; voorbelast, 

gemiddeld lange-afstandseffect, 
open. van grote afstand inzichte 

lijk landschap; voorbelast, z 

ligging op maai. 

veldnhreeu 

ligging op maai- 

veldniveau 
Raayerhof - Spik 

Raayerhof - Spik op maaiveldniveau; 
GLS (2,5 m) ten 

zuiden van hel 

t rad 

op maaiveldniveau; 
GLS (23 m) ten 

zuiden van hel 

tra& 

op maaiveldniveau; 

GLS (2,5 m) ten 

zuiden van hel 

traCe 
op maalveldniveau; 

GLS (2,5 m) ten 

zuiden van het 

traCe 
maaiveldniveau; 

GLS (23 m) ten 

ruiden van het 

trad 

~p maaiveldniveau; 

GLS (2,5 m) ten 

zuiden van het 

trad 

3p maaiveldniveau; 

GLS (2,5 m) ten 

ruiden van het 

trac6 

>p maaiveldnhreau; 

ÛLS (2,5 m) ten 
ruiden van het 

:ra& 
igging op maai- 

teldnlveau 

Raayerhof - Spik gemiddeld lange-afstandseffect; 

open landschap met zichtbe- 

lemmering in de directe nabijheid 

van de N68; voorbeiast, Z 

gemiddeld langeafstandsenect; 

voornamelijk open, van grota 

afstand inzichtelijk landschap; 
voorbeiast, Z 

gemiddeld langeafstandseffect; 

open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap, beperkt bij ligging 

bebouwingsgebied; voorbelast, z 

gemiddeld lange-afstandsenect; 
open, van grote afstand inzichte- 

lijk landschap. beperkt bij ligging 

bebouwingsgebied; voorbelast, 

gemiddeld langeafstandseffect; 

open landschap met zichtbe- 
lemmering In de directe nabijheid 

van de N68; voorbelast, 

gemiddeld langeafstandseffect; 

beperkt inzichtelijk landschap; 

voorbelast, z 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

Asenray - Maal- 
broek 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

Het Veen - Den- 

nenkamp 
gemiddeld lange-afstandsenect., 

beperkt inzichtelijk landschap; 

voorbeiast, 

Het Veen - Den- 

nenkamp 
gering langeafstandsenect; 

open, van grote afstand inzichte- 

IJk landschap; voorbelast, Z 

gering lange-afstandsenect; igging op maai- Het Veen - Den- 
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3 + 370 veldniveau nenkamp open landsclrap met rlchtbe- 
lemmering in de directe nabijheid 
van de N68 

' Geen voorbalastende hoofdverkeersweg in de directe nabijheid 
In di- nabijheid van een gelijke voorbelasîing (N68 resp. B 230) 
GLS (x m): geluidscherm, hoogte x m 
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Tabel 6.312: Alternatief I C  - verhoogde ligging: aantasting van het landschaps- 
beeld door bouwwerk 

Tot km 3 370 I 

3+370- 
3+490 

lgglng 

westelijke rand van 

het Elmpter Wald 

mioog aan verdiepte 

gering langeafstends- 

eCfect; zichtbelemmering 
door bebossing; voorbe- 

iast, 

hoog lange-afstands- 
effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 
las; Z 

hoog langeafstends- 

efled: zichtbelemmering 
door bebossing; voorbe- 
last, z 

hoog lange-afstands- 
eflect; zichtbelemmering 
door bebossing; v o o h  
las; 

westelijke rand van 
het Elmpter Wald 

,Hangbr(ld<el, vrije 
hoogte ca. 6 m 

westelljke rand van 
het Elmptei Wald 

verhoogde ligging 
(dam), 2 W 8 m 

hoog 

westelijke rand van 
het Elmpter Wald 

maalveldnlveau tot 

licht verhoogde en 
verdiepte ligging 
(tot een diepte van 
3,5 m) 

maahreldnhreau W 

licht verdiepte lig- 

ging 

-lijk8 rand van 

het Elmpter Wald 
gering lange-afsbnds- 
effect; zichtbelemmering 
door bebossing; voorbe- 

iast, 

Elmpter Wald gering îange9fstands- 
effect; zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 
last, z 

z In directa nabijheid van een gelijke voorbelasting (B 230) 

TracénotalMER-WS N280-0osVA52 

Deel 2 Bijlage Effectanalyse - 167- 
H l  395.AO/R049/RTP/NSA/Nijrn 

31 mei 2002 



OBERMEYER L PLANEN + BERATEN 

6.4 Alternatief BA 

door de wegaanleg vernorzaakte effiecten 
Tabel 6.411: Alternatief BA - Verdiepte ligging : Aantasting van het landschapsbeeld 
joor bouw 3 r k  

BoimAn.rk 

Op maaiveld- 

niveau ; GLS 

(2,5 m) ten 

noorden van 

het tracé 

Op maaiveld- 

niveau ; GLS 

(2,5 m) ten 

noorden van 

het tracé 

Op maaiveld- 

niveau 

1 

gemiddelde lange-afstands-effect III Schaarbroed< - 
Spik ; open. van grote afstand inzichts I 

lijke landschap ; niet voorbelast , I 

I 

gemiddelde lange-aístands-effect III De Haak- 

Carihuisers bosch ; open, van grote afstand inzichte- I 
lijke landschap ; niet voorbelast , I 

De Haak- 

Carthuisers bosch 

geringe lange-afstands-effect; II 

voornamelijk open, van grote 

afstand inzichtelijke landschap ; 

niet voorbelast, ' 
geringe lange-afstands-effect; i 1  --+- Op maaiveld- Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

open. van grote afstand inzichte- 

lijke landschap ; niet voorbelast , 

het noorden open, van grote af- 
Op maaiveld- 

niveau 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei stand inzichtelijke landschap , in 
het zuiden Zichtbelemmering 

door bebossing ; niet voorbelast , 
1 

geringe h g N n t a n d s 4 b X  l l Op maaiveld- 

niveau 

Vlinkenbroek- 

Haambroek- 

Boeshei 

Het Veen - Den- 

nenkamp 

Zichtbelemmering door bebossing 

; niet voorbelast, ' 
geringe lange-afstands-effect; I 

Zkhtbelemmering door Taluds; 
niet voortmlast , 

geringe lange-afstands-efíect; II 

open. van grote afstand inzichte- 

lijke landschap ; niet voorbelast , 
1 

Op maaiveld- 

niveau 

Op maaiveld- 

niveau 

Het Veen - Den- 

nenkamp 

Op maaiveld- 

niveau 

geringe lange-aístands-effect., 

open, van grote afstand inzichte- 

lijke landschap ; voorbelast, 

geringe lange-afstands-effect; 

Zichtbelemmering door bebossing 

; voorbelast, 

Het Veen - Den- 

nenkamp 

I 

I Op maaiveld- 

niveau , licht 

verhoogde en 

verdiepte lig- 

ging 

Westelijke rand van 

het Elmpter Wald 
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Verdiepte lig- Westelijke rand van 

ging het Elmpter Wald 
2 tot 7,5 m diep 

Op maaiveld- Elmpter WaW 

niveau tot licht 

verhoogde en 
verdiepte llg- 

III geringe langsafstand84ect 

Zichtbelemmering door bebossing 

; voorbelast, * 
II geringe langsafstands4fW; 

Zichtbelemmering door bebossing 

; voorbelast, 

geen voorbelastende hoofdverkeersweg in de directe nabijheid 

z In direde nabljheid van een gelijke voorbelasting (B 230) 

GLS (x m): geluldscherm, hoogte x m 

Tabel 6.312: Alternatief BA - Verhoogde ligging : Aantasting van het landschapsbeeld 
d loor bouwwerk 

ligging 

westelijke rand van het 

elmpter wald 

Tot km 3 + 22 

3+220- 

3 + 340 

op maaiveld- 

niveau , licht 

verhoogde 
ligging 

h o o g d e  
ligging , 2 tot 8 

m hoog 

III geringe lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing ; voor- 

belast, ' 
III hoog lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing ; voor- 

belast, ' 
III hoog lange-afstands- 

effect; Achtbelemmering 
door bebossing ; voor- 

belast, ' 
III hoog langeafstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing ; voor- 

belast. ' 
III geringe lange-afstands- 

effect; zichtbelemmering 

door bebossing ; voor- 

belast, ' 

westelijke rand van het 

elmpter wald 

- 

hangbacke, 

vrije hoogte ca. 

6m 

verhoogde 

ligging, 2 tot 8 

m hoog 

- 

westelijke rand van het 

elmpter wald 

westelijke rand van het 

elmpter wald 

op maaiveld- 

niveau tot lichl 

verhoogde en 
verdiepte lig- 

ging (tot 3,5 m 

hoog) 
op maaiveld- 

niveau tot licht 

verdiepte lig- 

ging 

westelijke rand van het 
elmpter wald 

elmpter wald geringe lange-afstands- 

effect zichtbelemmering 

door bebossing ; voor- 

In directe nabijheid van gelijke voorbelasting (B 230) 
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0 0 0  - 
0 0 0  

ROYAL IASKOIIINQ 

6.5 Alternatief 2A 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

- Aantasting va 

Lndwhip. 
bwkkurhikl 
Elmpter Wakl 

het I; - 
FW 

II 

idschapsbeeld dooi 

ligging op maai- 

veldniveau 

gering lange-afstands- 

effect zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

iast, 

gering lange-afstands- 

effect zichtbelemmering 

door bebossing; voorbe- 

iast, 

ligging op maai- 

veld-niveau tot licht 

vemoogde ligging; 
GLS (50 m) ten 

zuiden van het 

traCe 
ligging op maai- 

veld-niveau tot licht 

verhoogde ligging 

(tot 3,5 m hoogte); 

GLS (5 m) ten zui- 

den van het tracé, 
tussen 7 + 41 0 en 7 

+ 625 ook ten 

noorden van het 

tracé (4 m) 

ligging op maal- 

veld-niveau tot licht 

verhoogde en ver- 

diepte ligging; GLS 

(5 m) ten zuiden 

van het tracé 

verdiepte ligging tot 
8 m diepte, GLS (5 

m) ten zuiden van 
het tracé, vanaf 7 + 
980 GLS (2.5 m) 

ook ten noorden 

van het tracé (4 m) 

verdiepte Ilgging tot 

8 m diepte, tot 8 + 
505 GLS (5 m resp. 
2,5 m) aan weers- 
zijden van het tra- 

Ce, vanaf 8 + 505 

GLS ook ten noor- 

den van het b a d  

ligging op maal- 

v e l b n i u  tot licht 

Elmpter Wald 

Elmpt gering lange-afstands- 

effect zichtbelemmering 

door woonbebouwing 

ten zuiden van de B 230. 

deels door bosjes; voor- 

belast, 

Elmpt gemiddeld lange- 
afstandseffed; gedeelte- 

lijke zichtbelemmering 

door woonbebouwing en 

stniikgewas; voorbelast, 
2 

gemiddeld lange- Elmpt 
afstandseffect; beperkt 

inzichtelijk landschap; 

voorbelast, 

Elmpt gering lange-afsíands- 

ebt; zichtbelemmering 

door bebossing en 

woonbebouwing resp. 

vanaf 8 + 200 door be- 

staande geluidwal; voor- 

belast, z 

Elmpt -l- gering lange-afstands- 
eífect; zichtbelemmerina 
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noorden van het 

In directe nabijheid van -n gelijke voorbelesüng (B 230 resp. einde van de autosnetweg) 

GLS (x m): geiuid8chenn, hoogte x m 

12.1 Alternatief 2B 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

niveau tot licht ver- zichtbelemmering door be- 

hoo(lde W W  (tot bossing; niet voorbelast, l 
3,5 m hoogte); vanaf 

7 + 385 GLS (43 m) 

ten noorden van het 

tracé, vanaf 7 + 435 
GLS (4 m) ook ten 

zuiden van het trad 

7 + 540 - M i n g  op maaiveld- Elmpt I gering langeafstand- I I 260 

7+8W niveau tot licht ver- zichtbelemmering door be- 

hoogde l w n g  (tot bosslng; niet wotblast, 
33  m hoogte); GLS 
tot 7 + 615 aan 

weerSrijden van het 

tracá; vanaf 7 + 615 

uitsluitend ten noor- 

den van het tracé 
7 + 800 - verdiepte ligging tot 8 Elmpt I gemiddeld lange-afstands- I1 I1 220 

8 + 020 m; tot 7 + 955 GLS effect; beperkt Inzichtelijk 

(43 m) ten noorden landschap; niet voorbelast, l 
van het trad 

8 + 020 - verdiepte ligging tot 8 Elmpt I gemiddeld langeafstands- I1 I1 120 

8 +  140 m; GLS (4 m) ten effect; vanuit westelijke rich- 

zuiden van het tracé ting open, van grote afstand 
inzichtelijk landschap; niet 

voorbelast, ' 
8 + 140 - verdiepte ligging tot 8 Elmpt I gering langsafstandseffect; I I 390 

8 + 530 m; GLS (4 m resp. zichtbelemmering door be- 
2,5 m) tot 8 + 360 bosslng en woonbebouwing; 
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aan weerszijden van 

het tracé, vanaf 8 + 
360 uitslulnd ten 

noorden van het tracé 

8 + 530 - ligging op maaiveld- Elmpt I 

8 + 683 niveau tot licht ver- 
dbpte ligging, GLS 
(2,5 m) ten noorden 
van het tracé 

voorbelestende hoofdverkeenmeg in de directe nabijheid 

niet voorbelast, ' 

gering iange9fstandsetlect; 
in zuidelijke rkhtlng zichtbe- 

lemmering door bestaande 
geluidwal; voorbelast, 

in dimte nabijheid van een gelijke voorbelasting (B 230 resp. einde van de autosnelweg) 

GLS (x m): geluidsdwtmi, hoogte x m 
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7 TE BESCHERMEN WAARDE 'CULTUUR EN ARCHEOLOGIE' 

7.1 Alternatief 1A 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 7.111: Alternatief IA: aantasting van cultuurhistorische waarden door aanleg 
van de weg als zodanig resp. doorsnijding van de directe omgeving 
van cultuurhistorische waal 

1 +410 monument Kasteel Zui- 

d H k  S W  

2+250- 

noordwesten van de Bea- 
trixhoeve 

7.2 Alternatief 1 B 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Geen aparte tabel. 

7.3 Alternatief l C 

* door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Geen aparte tabel. 

ien 

aantasting van de culturele l ll 
waarde van het monumer 

door doorsnijding van dl 
directe omgeving ervan (al 

stand e 30 m) 

aantasting van de culturele III 
waarde van het monument 
door doorsnijding van de 
directe omgeving etvan (af- 
stand * 50 m) 
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7.4 Alternatief BA 

door de wegaanleg vetnorzaakte effecten 
Tabel 7.411: Alternatief BA: Aantasting van cultuurhistoriche waarden door aanleg 
van de weg resp. Doorsnijding van de directe omgeving van cultuurhistorische waar- 

nationaal en provlndaal 

monument Kasteel Zui- 
dewijk Spick 

archedogisch waardevol 

gebied ten zuidoosten 
van Zuidewijk Spick 
(ARCHIS- waamemlngs- 

nummer 1 1 179) 

nationaal monument 

.Vakwerkschuuf ten 
nwmesten van de Bea- 
trixhoeve 

tijdelijke versterkingen 
(.Westwallm, vindplaats 
Nr. 2026 005) 

aantasting van de culturele l l 
waarde van het monument 
aantasting van de door door- 

snijding van de directe omge- 
ving ervan (afstand 120 m) 

veribs van vindplaatsen door III 

aantasting van de culturele 

waarde van het monument 
vanwege centrale dwrsnij- 

ding 

aantasting van de culturele I 

waarde van het monument l 
door rechtstreekse dwrwwr- 
ring van omgevingsvlakken 

(afstand ongeveer 60 meter); 
; overschaduwing door voor- 

liggende gebouwen 
aantasting van de culturele II 

waarde van het monument 
door doorsnijding van de rand 
van de directe omgeving van 
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7.5 Alternatief 2A 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 7.511: Alternatief 2A: aantasting van cultuurhistorische waarden door aanleg 
van de weg als zodanig resp. doorsnijding van de directe omgeving 
van cultuurhistori: '1 :he waarden 

M 
5 + 640 - 
5 + 690 

7 + 720 - 
7 + 810 

aantasting van de culturele 

waarde a.g.v. doorsnijding 

van de rand 

volledig verlies vanwege 

centrale doorsnijding 

vindplaats nr. 2027 016 
(vindplaats ult het IJzer- 

en Bronstijdperk) 

vindplaats nr. 2028 009 

(vindplaats uit de Middel- 

eeuwen) 

7.6 Alternatief 2B 

door de wegaanleg veroorzaakte effecten 

Tabel 7.611: Alternatief 28: aantasting van cultuurhistorische waarden door aanleg 
van de weg als zodanig resp. doorsnijding van de directe omgeving 
van cultuurhistoris s 

aantasting van de culturele 

waarde a.g.v. doorsnijding 

van de rand 

aantasting van de culturele 

waarde a.g.v. doorsnijding 
van de directe omgeving 

5 + 640 - 
5+690 

7 + 090 - 
7 + 140 
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