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B. INLEIDING
De provincie Limburg is voornemens in de gemeente Gennep, ter hoogte van de
Brugfortstraat, over de Rijksweg A77 een ecoduct met de daarbij behorende aanloopgebieden
te realiseren. Dit in het kader van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering
(MJPO) van de ministeries van V&W, LNV en VROM en de provinciale POL-aanvulling Robuuste
verbinding Schinveld -Mook. Het doel van het ecoduct is het creeren van een ecologische
verbinding die de doorsnijding van de Rijksweg A77 opheft.
Het gebied betreft de ecologische schakel 'Op den Burg' tussen de Natura2000 gebieden
Maasduinen en Zeldersche Driessen. De aanloopgebieden bevinden zich in een op dit moment
open agrarisch gebied. Door een ecoduct met aanloopgebieden worden de Natura2000
gebieden aaneengeschakeld. In de huidige situatie doorsnijdt de A77 loodrecht het Maasdal en
haar rivierassen. De Rijksweg A77 vormt een risicovolle barriere en draagt bij aan het verlies,
isolatie en versnippering van leefgebieden voor planten en dieren. Door de aanleg van het
ecoduct wordt natuur ontsnipperd en wordt uitvoering gegeven aan het MJPO.

/

Kaart Ult MJPO

Figuur 1: /ocatie ecoduct

Het ecoduct met aanloopgebieden is geprojecteerd op het grondgebied van de gemeente
Gennep. De per celen eiar1 beide Lijuer1 vd11 de A7 7 Wdarup de taluds gerealiseerd dlenen te
worden ten behoeve van het ecoduct, zijn bestemd als "Agrarische doeleinden, gebied met
landschappelijke openheid". De realisering van het ecoduct is op grond van het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied niet mogelijk.
De gemeente Gennep is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van
een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Door het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Gennep, wordt het
vigerende planologische regime gewijzigd en wordt onderhavig planvoornemen mogeiijk
gemaakt.
Voorliggend document voorziet in een ruimtelijke onderbouwing (inclusief de benodigde
onderzoeken) voor het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Gennep' van de gemeente
Gennep .
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C. GEBIEDS- EN PROJECTOMSCHRIJVING
C.1.

Ligging en omschrijving plangebied

Het plangebied, de aanloopgebieden en het ecoduc::t, zijn gelegen in de gemeente Gennep ten
oosten van de kern Heijen. Het plangebied wordt aan de zuid- (Zwarte Heide) en noordzijde
(Maria Roepaan en Niers) begrensd door bosgebied. De oost- en westgrens zijn in het veld
niet als zodanig herkenbaar; de grenzen zijn aangewezen in het kader van robuuste
verbindingszone. De aanloopgebieden zijn smal gehouden vanwege de agrarische belangen
die in en om het plangebied spelen.
Het plangebied bestaat uit de snelweg A77 en de twee aanloopgebieden gelegen ten noorden
en zuiden van deze snelweg.

Figuur 2: luchtfoto met projectie van de
eco/ogische verbinding

De A77 is een tweemaal tweebaans snelweg met aan beide buitenzijden een brede grasberm.
De snelweg A77 ligt verhoogd ten opzichte van het omringende agrarische gebied. De
grasbermen aan beide zijden van de A77 en de daaraan grenzende akkers zijn over de gehele
lengte voorzien van dassenrasters. Op de locatie waar het ecoduct geprojecteerd is, staan nu
twee verkeersborden die de afslag Gennep en de bestemmingen/richtingen voor het
rechtdoorgaand verkeer aanduiden. Op circa 260 meter ligt de Brugfortstraat die met een
viaduct de A77 kruist.
Het deelgebied dat ten zuiden van de A77, bekend als 'Op den Burg', ligt is een agrarisch
gebied dat bestaat uit jonge heideontginningen met een rationele verkaveling. De percelen
zijn voornamelijk in gebruik ten behoeve van de akkerbouw. Daarnaast bevinden zich hier een
aantal weides, waarop melkvee en schapen warden geweid.
De Kleefsche Beek doorkruist het plangebied. Deze beek, ten behoeve van de ontwatering van
het agrarisch gebied, watert af op de rivier de Maas.
Opgaande beplanting is in dit gebied beperkt tot een aantal bomenrijen/bomen langs wegen
en spaarzaam aanwezige erfbeplanting. De twee solitaire bomen in een akker aan de
noordzijde van de Burchtweg fungeren als blikvanger in een verder open agrarisch landschap.
De voet van het dijklichaam ten behoeve van het viaduct over de A77 (Brugfortstraat) ligt op
de grens van het plangebied.
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Figuur 3: eco/ogische verbinding: figging
ecoduct met aan/oopgebieden

Het ten noorden van de A77 gelegen deelgebied is eveneens een agrarisch gebied met
rationele verkaveling. De percelen zijn in gebruik ten behoeve van de akkerbouw. De
Hommersumseweg en de Sporenweg doorkruisen het plangebied.
In het plangebied is een burgerwoning met bijgebouwen gelegen. De overige aanwezige
gebouwen bestaande uit burgerwoningen en agrarische bedrijven zijn buiten het plangebied
gelegen.

C.2.

Beschrijving project

Het onderhavig project bestaat uit het creeren van de ecologische verbinding tussen de
Natura2000 gebieden Maasduinen en Zeldersche Driessen, middels het realiseren van een
ecoduct over de A77 en het inrichten van de aanloopgebieden aan beide zijden van de A77 .
Deze ecologische verbinding is onderdeel van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook en
betreft de ecologische schakel 'Op den Burg'.
Met de realisatie van de ecologische verbinding beoogt de provincie Limburg de versnippering
als gevolg van de A77 op te heffen, zoals aangegeven in het MJPO en de provinciale POLaanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook.
Het ecoduct zal optimaal functioneren, wanneer in de aanloopgebieden van het ecoduct de
verstoring minimaal is. In het inrichtingsplan "Op den Burg" van Van Heukelom Verbeek
Landschapsarchitectuur zijn voorstellen gedaan met betrekking tot de te nemen maatregelen .
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De maatregelen dienen om de aanloopgebieden en het ecoduct zodanig vorm te geven met
landschappelijke en ecologische elementen, dat ze samen kunnen functioneren voor meerdere
doelsoorten.
In het MJPO (mei 2004) zijn diverse doelsoorten amfibieen en zoogdieren, waaronder de Das
en het Edelhert, genoemd. Om toekomstige ontwikkelingen niet uit te sluiten worden deze
meegenomen als mogelijke toekomstige gebruikers van de ecoducten.
Eco duct
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft alleen de werkzaamheden met betrekking
tot de realisatie van het ecoduct over de A77 en de inrichting van het ecoduct en de
aanlooptaluds. De inrichting van het ecoduct bestaat uit geleidende voorzieningen en maakt
onderdeel uit van het bouwplan. Voor een uitgebreide projectbeschrijving wordt verwezen
naar het inrichtingsplan "Op den Burg" opgesteld door Van Heukelom Verbeek
Landschapsarchitectuur.
Blj het bepalen van de maatvoering van het ecoduct is uitgegaan van de inrichtlngseisen van
de doelsoorten. Voor onderhavig ecoduct betreft het de volgende soorten:
- Vinpootsalamander;
Nachtzwaluw;
Das;
- Edelhert;
- Zandhagedis;
- Grote zoogdieren.
Daarnaast zullen kleinere zoogdieren, vogels en insecten gebruik maken van de ecologische
schakel.
Uitgaande van bovengenoemde doelsoorten en rekening houdende met de te overbruggen
infrastructuur, zijn in onderstaande tabel de maximale afmetingen opgenomen voor het te
realiseren ecoduct.

Breedte*
Lengte
Hoogte

Ec0Giuct A77
minimum
circa 50 m
circa 62 m
circa 10-12 m

Ec::educ~

A77
optimum
circa 60 m
circa 75 m
circa 10-12 m

* dit betreft de effectieve breedte van het ecoduct
Het ecoduct zal voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan dergelijke kunstwerken. Bij
dit rapport is bijgevoegd het document "Eisen beheer en onderhoud, ecoduct Gennep A77"
(bijlage 1), waarin Rijkswaterstaat de randvoorwaarden van het kunstwerk heeft opgenomen.
Ten behoeve van het ecoduct worden twee grondlichamen aangelegd. Aan de voet van de
grondlichamen worden waterpoelen aangelegd zowel ten behoeve van de doelsoorten als voor
het opvangen van het regenwater. Het ecoduct wordt aan beide zijden voorzien van een
grondwal die het zicht vanaf het ecoduct op de Rijksweg A77 blokkeren, zodat geluids-,
visuele en lichthinder worden gereduceerd. De omgeving van het ecoduct wordt ingericht ten
behoeve van de doelsoorten. Tevens worden infrastructurele en verkeersmaatregelen
getroffen om aanrijdingen van wild en onveilige situaties op de weg te voorkomen.
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Figuur 4: Situatieschets projectgebied: ecoduct met taluds over de A77 bij Gennep

C.3

Planologische situatie

Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente
Gennep, vastgesteld door de raad op 30 juni 1986 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Limburg op 27 januari 1987.
Het projectgebied, waar het ecoduct komt te !iggen, kent de volgende bestemm ingen:
- Agrarische doeleinden, gebied met landschappelijke openheid Alo;
- Verkeersdoeleinden V.
Tevens komen aansluitend op en/of in de nabijheid van het projectgebied de volgende
bestemmingen voor:
- Agrarische doeleinden, bouwperceel A(b);
- Agrarisch hulpbedrijf.
Het ecoduct inclusief de taluds zijn gelegen binnen de bestemming "Agrarische doeleinden,
gebied met landschappelijke openheid ". Volgens de voorschriften van het vigerende
bestemmingplan "Buitengebied" zijn deze gronden bestemd voor het uitoefenen van agrarische
bedrijven, alsmede voor het behoud van de aldaar voorkomende waarden van landschappelijke
openheid.
Het ecoduct gaat over de Rijksweg A77 die de bestemming Verkeersdoeleinden 'V' heeft. De
gronden aangeduid met 'V' zijn bestemd voor wegen met hoofdzakelijk een functie voor het
doorgaand verkeer volgens de daarvoor aangegeven dwarsprofielen.
De beoogde planologische situatie betreft het mogelijk maken van het ecoduct over de Rijksweg
A77, zoals aangegeven op de situatieschets (zie figuur hierboven).
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De realisatie van een ecoduct inclusief taluds over de Rijksweg A77 ter hoogte van de
Brugfortstraat is strijdig met het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente
Gennep.
Op grand van het vigerende bestemmingsplan is het realiseren van een ecoduct niet direct
mogelijk. Ter plekke van het plangebied gelden bestemmingsplanvoorschriften die een ecoduct
niet toestaan. Om die reden wordt onderhavig planvoornemen planologisch mogelijk gemaakt in
het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Gennep' van de gemeente Gennep. Dit plan heeft als
voorontwerpplan ter visie gelegen. In de tweede helft van 2011 zal het ontwerpplan ter visie
warden gelegd.
De gemeente heeft oak in haar strategische visie voor het buitengebied opgenomen dat het
ecoduct over de A77 wordt meegenomen in het bestemmingsplantraject. Daartoe is onderhavige
ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

C.4

Ruimtelijke effecten project

Het te realiseren ecoduct overbrugt de Rijksweg A77, die verhoogd in het landschap ligt. De
Rijksweg A77 doorsnijdt loodrecht het Maasdal en haar rivierassen. De Rijksweg A77 vormt
een risicovolle barriere voor dieren en draagt bij aan het verlies, isolatie en versnippering van
leefgebieden voor planten en dieren op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het effect van
de aanleg van het ecoduct is dat een risicovolle barriere (Rijksweg A77) tussen twee
Natura2000 gebieden wordt overwonnen.
Op lokaal niveau wordt als gevolg van het project de aanwezige agrarische structuur
doorsneden. Als gevolg van het project zal een ruimtelijk effect optreden, omdat in de huidige
situatie sprake is van een open landbouwgebied met verspreid liggende bebouwing en in de
nieuwe situatie een groat deel van het plangebied voorzien zal zijn van landschappelijke en
natuurlijke elementen.
Op regionaal, Nederlands en Europees niveau wordt echter de ontbrekende schakel in het
aanwezige natuurnetwerk gerealiseerd, zoals deze beleidsmatig is vastgelegd en omschreven
in de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Bij de afweging om medewerking te verlenen aan
onderhavig plan dient dan oak het maatschappelijk doel dat gerealiseerd wordt met het
ecoduct te warden meegenomen. De ecologische verbinding en het te realiseren ecoduct zijn
in de verschillende beleidsplannen en programma's opgenomen. Het te realiseren ecoduct
vormt een belangrijke schakel voor de ecologische verbinding.
Door de geplande inrichtingsmaatregelen in het aanloopgebied zal het ecoduct slechts beperkt
zichtbaar zijn vanuit noordelijke richting. Vanuit oostelijke richting zal het ecoduct
waarneembaar zijn vanaf de snelweg. Het visuele effect zal zich hier beperken tot een extra
overgang (brug) over de Rijksweg A77 . Tevens wordt het gebied Maasduinen komende vanaf
de grensovergang met Duitsland visueel doorgetrokken door de realisatie van de ecologische
verbinding. Vanuit oostelijke en zuidelijke richtingen zal nauwelijks een visueel effect
waarneembaar zijn door het reeds aanwezige viaduct, inclusief beide taluds die begroeid zijn.
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D. BELEIDSKADER
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid .

D.1.

Rijksbeleid

Nota natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV)
In de beleidsnota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur" staan de uitgangspunten van
het nationale natuurbeleid. De nota stelt het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan
de orde. Het MJPO is een uitwerking van het nationale natuurbeleid. Het MJPO vormt het
kader voor het ontsnipperingsbeleid voor de periode tot en met 2018 en richt zich op de
bestaande rijksinfrastructuur als de belangrijkste versnipperende factor in Nederland.
Realisatie van de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 acht het kabinet
van vitaal belang' (hoofdlijnenakkoord kabinet Balkenende-II). Dit betekent in concrete dat
het MJPO een bijdrage moet leveren aan de ruimtelijke samenhang en milieukwaliteit van de
Ecologische Hoofdstructuur.
De realisatie van een ecoduct over de Rijksweg A77 te Gennep is een van de maatregelen
zeals opgenomen en beschreven in het MJPO ter ontsnippering van de Nederlandse natuur.
Structuurschema Groene Ruimte 2 (LNV)
Het Structuurschema Groene Ruimte betreft vooral een ruimtelijke vertaling en nadere
concretisering van de nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur".
Het rijk gaat uit van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Hoofddoel is het landelijk
gebied aantrekkelijker te maken voor iedereen. Behoud en ontwikkeling van identiteit,
verscheidenheid en beleving van het landschap en het landschap voldoende functioneel
inrichten voor de gebruiksfuncties.
Daarnaast geeft het SGR2 invulling aan de ambitie om de samenhang van de EHS te
verbeteren. Om een robuuste en samenhangende EHS te bereiken, is het noodzakelijk de
ruimtelijke samenhang tussen en binnen natuurkernen te versterken. Robuuste verbindingen
versterken daarbij de samenhang tussen de grotere eenheden EHS.
Nota Ruimte (VROM)
In de nota Ruimte, vastgesteld in april 2004, staan de uitgangspunten voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland gedefinieerd. Het betreft inrichtingsvraagstukken die spelen
tussen nu en 2020 met een doorkijk naar 2030. Het nationaal ruimtelijk beleid voor groene
ruimte is hierbij met name gericht op barging en ontwikkeling van natuurwaarden en
landschappelijke kwaliteit. Negatieve ontwikkelingen in de EHS en VHR gebieden dienen
voorkomen te warden en EHS gebieden dienen beschermd, instandgehouden en ontwikkeld te
warden. Rijk, provincie en gemeente zijn verantwoordelijk voor de EHS, inclusief de robuuste
ecologische verbindingen .
Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) (V& lt1/)
Het MJPO omvat het gebiedsgerichte ontsnipperingsbeleid ten aanzien van de
rijksinfrastructuur. Ontsnippering is essentieel voor de realisatie van de EHS. De noodzaak
van het MJPO betreft de volgende aspecten : de ontsnippering van alle rijksinfrastructuur,
nader onderzoek naar ecologisch belang van knelpunten en gebiedsgerichte aanpak door het
rijk in samenwerking met andere overheden en betrokken partijen.

In het kader van de rijksnota's, SGR 2 en MJPO kan warden gesteld dat het voorgenomen
ecoduct past binnen het voorgestane rijksbeleid.
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D.2.

Provinciaal beleid

Provinciaa/ Omgevingsplan Limburg (POL)
Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het
grondgebied van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een
milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een
grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking
getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009, 2010 en 2011 op onderdelen geactualiseerd.

Voorliggende planontwikkeling dient te warden getoetst aan het provinciale beleid zeals dit is
opgenomen in het geactualiseerde POL2006.
Bij de uitwerking van het POL in groene waarden is de Provinciale Ontwikkelingszone Groen
(POG) waarvan het plangebied onderdeel uitmaakt in de 'POL-herziening op onderdelen EHS'
aangewezen als 'Zoekgebied Robuuste verbinding'. Binnen dit gebied zijn behoud en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden richtinggevend. Het beleid is dan ook gericht
op het realiseren van nieuwe natuurgebieden. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde sluit
het projectgebied aan op de EHS. De Robuuste verbinding is hierbij niet gedetailleerd
begrensd, maar globaal begrensd als zoekgebied binnen de POG. In robuuste
verbindingszones wordt gestreefd naar verspreiding, migratie en uitwisseling van soorten
tussen natuurgebieden in de EHS en POG.
Op de POL-kaart 'Groene waarden' is het gebied aangeduid als 'Nieuwe natuurgebied' binnen
perspectief Pl (EHS) .
POL-aanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook
In september 2007 is de POL-aanvulling Robuuste verbinding Schindveld-Mook vastgesteld.
Dit betreft een partiele herziening van POL 2006 en een partiele herziening van de 'POLherziening op onderdelen EHS'.
De POL-aanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook geeft invulling aan de gedetailleerde
begrenzing van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook uit de Nota Ruimte. Met deze
detaillering is het plangebied vastgesteld als het ontwikkelingsperspectief EHS; met andere
woorden, de Robuuste verbinding is integraal onderdeel van de EHS (perspectief 1) geworden .
Van 'zoekgebied robuuste verbinding' is de waarde gewijzigd in 'bos- en natuurgebied' met de
aanvullende categorie 'Landbouw in robuuste verbinding'. Dit laatste houdt in dat zolang
duurzame natuurontwikkeling in het plangebied nog niet heeft plaatsgevonden agrarische
bedrijven ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden bezitten conform het perspectief POG.

De omliggende gebieden, die eveneens aangewezen waren als perspectief POG, hebben nu de
status 'Vitaal landelijk gebied' (perspectief 4). Oat wil zeggen dat de rond het plangebied
gelegen landbouwbedrijven weer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Stimuleringsp/an Natuur, Bos en Landschapsbeheer
Met het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap heeft de provincie Limburg de EHS binnen
de provincie nader geconcretiseerd en aangevuld. Het stimuleringsplan vormt een
gebiedsgerichte uitwerking van de POG en de EHS. Per natuurgebied heeft de provincie
Limburg een terreindoelstelling vastgelegd. Een van de doelen van het plan is het stimuleren
van acties en maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde natuur-, bosen landschapsdoelen.
Het gehele plangebied is in het Stimuleringsplan opgenomen als de eenheid 3.10 CpR "Op de
Burg". Oat betekent dat het plangebied is weergegeven als nieuwe natuur, particulier

Ruimtelijke onderbouwing · 08/26394/B/M/HA · Pagina 9

natuurbeheer (Cp), begrensd als robuuste verbinding (R). Binnen deze categorie vallen
landbouwgronden die zijn begrensd als natuurgebied. Het streven is de wijziging van
landbouw naar natuur voor 2018 te laten plaatsvinden.
Het plangebied, ecoduct met aanloopgebieden, betreft een belangrijke ecologische schakel in
de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. De aanloopgebieden zijn smal gehouden vanwege de
agrarische belangen die in en om het plangebied spelen. Via particulier natuurbeheer dient in
dit gebied een droge ecologische schakel te ontstaan, die optimale dekking biedt voor onder
andere het Edelhert.
Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg
In het kader van het reconstructieplan is Noord-Limburg aangewezen als concentratiegebied
intensieve veehouderij. De reconstructie beoogt in dergelijke concentratiegebieden de sociaal
economische vitaliteit van het landelijk gebied te versterken, de omgevingskwaliteit te
verbeteren en de veterinaire kwetsbaarheid te verminderen.
Het gebied ten oosten van de Maas, waarvan het plangebied onderdeel is, is in het
reconstructieplan aangeduid als waardevol regionaal landschap. Het plangebied is grotendeels
aangewezen als verwevingsgebied. Dat wil zeggen dat een sterke vermenging van functies
aanwezig is, dat deze functies naast elkaar moeten kunnen ontwikkelen en elkaar onderling
versterken. In het uitvoeringsprogramma van het reconstructieplan is de begrenzing van de
Robuuste Verbinding Schinveld-Mook meegenomen. Tevens wordt het ecologisch herstel van
het Lange Ven en de bodem en waterkwaliteit van de Kleefsche Beek gestimuleerd.
Gelet op het vorenstaande kan warden gesteld dat het realiseren van een ecoduct over de A77
past binnen het door het provinciaal bestuur vastgestelde en geactualiseerde POL, de POLaanvulling robuuste verbinding Schinveld-Mook, het Stimuleringsplan Natuur-, Bos- en
Landschapsbeheer en het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.

D.3

Gemeentelijk beleid

Gebiedscommissie Maasduinen
Onder het motto "Platteland in Uitvoering, een buitenkans voor Limburgers" wordt de
komende jaren een groat aantal projecten in het landelijke gebied van Limburg uitgevoerd. De
doelen zijn verwoord in het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP). De gemeente Gennep
heeft zitting in de gebiedscommissie Maasduinen die de uitvoering van het PMJP ter hand
heeft genomen voor het gebied Maasduinen. In het PMJP is o.a. als doel opgenomen de
realisatie van de ecologische verbinding over de Riiksweq A77. Een ecoduct over de Rijksweg
A77 ter hoogte van de Brugfortstraat past binnen het beleid in het kader van de Reconstructie
Maasduinen.
Bestemmingsplan Buitengebied
Het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Gennep is van toepassing
op de gronden die dee! u!tmaken van het cnderhavig p!angebied. Hct vigerende
bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Gennep is vastgesteld door de raad op 30
juni 1986 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg op 27 januari 1987.
Het projectgebied, waar het ecoduct komt te liggen, kent de volgende bestemmingen:
- Agrarische doeleinden, gebied met landschappelijke openheid Alo;
- Verkeersdoeleinden V.
Tevens komen aansluitend op en/of in de nabijheid van het projectgebied de volgende
bestemmingen voor:
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-

Agrarische doelelnden, bouwperceel A(b);
Agrarisch hulpbedrijf.

Het Jandschapsontwikkelingsplan van de gemeente Gennep dient als basis om het uit 1986
daterende bestemmingsplan Buitengebied te herzien.
De beoogde planologische situatie.is het mogelijk maken van het ecoduot over de Rijksweg A77.
Op grond van het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Gennep is het realiseren van
eeh ecoduct over de Rijksweg A77 niet direct mogelijk. Om die reden wordt het plan mlddels een
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing opgenomen in het in voorbereiding zijnde nieuwe
bestemmingsplan 'Buitengebied Gennep'.
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E. TOETSINGSKADER - ONDERZOEKEN
Bij de realisering van het project moet rekening warden gehouden met de economische
uitvoerbaarheid van het plan in relatie tot de gemeentelijke financien en de aspecten uit de
omgeving die een invloed kunnen hebben op het project. Dit geldt omgekeerd ook voor de
uitwerking die het project heeft op zijn omgeving.
Voor de iocatie zijn de milieuaspecten bodem, geluid en luchtkwaliteit onderzocht. Daarnaast
is gekeken naar de aspecten, milieuzonering, externe veiligheid, archeologie, leidingen en
infrastructuur, waterhuishouding, natuur- en landschap en flora en fauna, financiele
uitvoerbaarheid.

E.1

Milieuaspecten

E.1.1 Bodem
Aelmans Eco b.v. heeft een bureaustudie uitgevoerd voor het verkrijgen van milieu-,
geog;aflsche en g;ondmechanlsche gegevens ter plaatse van de voorgenornen realisatie van
een Ecoduct aan weerszijden van de Rijksweg A77 te Gennep. Tevens heeft door een
medewerker van Aelmans Eco b.v. een terreininspectie plaatsgevonden.
Conciusies uit deter zake vernchte bureaustudie (zie bijlage 2) zijn de navolgende .
Naar aanleiding van de uitgevoerde terreininspectie ten behoeve van het bodemonderzoek, de
voorhanden zijnde informatie en de mondelinge informatie van derden, kan het gebied vanuit
milieuhygienisch oogpunt als onverdacht worden beschouwd ter hoogte van het
geprojecteerde ecoduct en de twee taluds.
De aanwezige zandgrond kent een goede waterdoorlatendheid en draagkracht, bij voldoende
diepe waterstand zou de infiltratiecapaciteit toereikend moeten zijn. Wat betreft de
draagkracht van deze grond behoeven ook geen problemen verwacht te worden.
Inzake de waterdoorlatendheid en draagkracht dient duideiijk gesteld te warden dat dit een
indicatie betreft op basis van literatuur en ervaringsgegevens. Voor exacte gegevens dient
effectief onderzoek plaats te vinden (doorlatendheidsproeven, boringen c.q. sonderingen),
alvorens met de werkzaamheden voor de grandlichamen en het ecoduct gestart kan worden.
Indien grand moet worden aangevoerd dan dient deze grand te voldoen aan de
samenstellingswaarden conform het Bouwstoffenbesluit voor schone grand; AP04
gecertificeerde grand. De toe te passen grand dient milieuhygienisch gezien minimaal even
schoon te zijn als de ontvangende grand. Indien de kwaliteit van de ontvangende grond niet
bekend is, mag alleen schone grand warden toegepast.
E.1.2 Geluid en licht
Gezien de aard van de functie, een ecoduct met aanloopgebied, kan worden gesteld dat het
geen geluid- danwel lichtproducerende functie betreft. Het plan heeft dan ook geen
akoestische gevolgen voor de omgeving. Een akoestisch onderzoek voor het in kaart brengen
van de gevolgen van de ingreep is dan ook niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het aspect
licht.
Eventuele geluid- en lichthinder vanuit de omgeving op het ecoduct worden gereduceerd door
de technische uitvoering en maten van het ecoduct en de inrichtingsmaatregelen zoals
opgenomen in het Inrichtingsplan van Van Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur (zie
bijlage 3).
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Deze aspecten vormen dan ook geen belemmering voor het project.
E.1.3 Luchtkwaliteit
Het onderhavig plan, een ecoduct met aanloopgebied, vormt geen bron van
luchtverontreinigingscomponenten waarvoor grenswaarden zijn vastgelegd in het kader van
de luchtkwaliteit. Tevens vormt het geen gevoelige functie in het kader van de Wet
luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit is dan ook niet van toepassing voor het realiseren van
het ecoduct. Dit aspect vormt geen belemmering voor het project.
E.1.4 Milieuzonering - geur en ammoniak
Ten aanzien van het realiseren van nieuwe natuur bestaan geen milieuzoneringen ter
voorkoming van ongewenste situaties in het kader van geur en ammoniak. Dit aspect vormt
geen belemmering voor het project.

E.2

Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking
getreden. De gemeente Gennep heeft een archeologische waarden- en verwachtingenkaart
laten opstellen (RAAP BV; 2006) alsmede een beslispuntennotitie (Past2Present; 2008).
De nota 'Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) ge"implementeerd voor de
gemeente Gennep' (beslispuntennotitie) zorgt voor de implementatie van de archeologische
beleidskaart, de ondergrenzen en de bestemmingsplanregels in het r.o.-beleid en in het r.o.werkproces.
Op de archeologische beleidskaart valt af te lezen dat het plangebied is gelegen binnen een
gebied met een lage verwachtingswaarde waarvoor geen onderzoek noodzakelijk is.
I

j

\

Legenda
Beleid

C=:J

Waarde · archeologie 1 (rijksmonumenl ·MW 1988)
Waa1de • archeologie 2 (waardevol gebied A) 30 m2

'

Waarde · archeologie 3 (waardevol gebied 8) 100 m2
Waarde · archeologie 4 (onderzoeksgebied) 2500 m2
Lage verwachting · begeleiding
Lage verwachling · geen onderzoek
Geen verwachting · geen onderzoek

0

Archis-waarneming

Figuur 5: Uitsnede archeologische be/eidskaart met aanduiding plangebied
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Na raadpleging van ARCHIS II blijkt ook dat het plangebied niet in of nabij een archeologisch
terrein ligt. Ook zijn geen archeologische waarnemingen in of nabij het plangebied bekend.
Gelet op de lage archeologische verwachtingswaarde, de afwezigheid van enige
archeologische monumenten en/of vondsten in een straal van 50 meter rondom het
projectgebied, is archeologisch onderzoek in het plangebied niet noodzakelijk.
Vanuit de archeologie bestaan geen belemmeringen voor de realisatie van het ecoduct met
aanlooptaluds.

E.3

Kabels en Leidingen

Binnen het projectgebied liggen diverse kabels en leidingen, nagenoeg alien parallel gelegen
aan wegen. Ten behoeve van het inrichtingsplan "Op den Burg" van Van Heukelom-Verbeek
Landschapsarchitectuur zijn de kabels en leidingen ge'lnventariseerd.
Parallel aan de Brugfortstraat zijn gelegen :
leiding WML;
kabels KPN;
leiding Essent (middenspanning);
leiding Essent (laagspanning);
- gemeentelijk riool.
Parallel aan de A77 zijn gelegen:
kabels KPN.
Parallel aan de Hommersumseweg zijn gelegen:
- leiding WML;
kabels KPN;
leiding Essent (hoge gasdruk);
leiding Essent (lage gasdruk);
- leiding Essent (middenspanning);
leiding Essent (laagspanning);
- gemeentelijk riool.
Naar aanleiding van de aanwezige kabels en leidinqen wordt overleg gevoerd met de
betreffende leidingbeheerders over de eisen en voorwaarden ten aanzien van de aanwezige
kabels en leidingen. Indien nodig voor de aanleg van het ecoduct zullen kabels en leidingen in
overieg met de betreffende beheerders te zijner tijd warden verlegd.
Het aspect kabels en leidingen vormt dan ook geen belemmering voor de realisering van het
onderhavig project.

E.4

Infrastructuur

Het ecoduct met taluds overbrugt de Rijksweg A77. De wegen (Hommersumseweg en
Brugfortstraat) gelegen in de aanloopgebieden waarop het ecoduct en de taluds uitkomen,
worden voorzien van verkeersremmende maatregelen en faunapassages. De maatregelen zijn
opgenomen in het 'Inrichtingsplan Op den Burg' opgesteld door Heukelom Verbeek
landschapsarchitectuur (hoofdstuk 7). In de optimale variant wordt de Brugfortstraat
omgelegd; het trace voor de omleiding is voorzien naast de Rijksweg A77, waardoor de
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omgelegde Brugfortstraat oak door het ecoduct zal warden overbrugd. De omlegging zal
voldoen aan de gestelde eisen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom.
Middels deze maatregelen wordt de bereikbaarheid van het gebied gegarandeerd.
De verkeersveiligheid op de Rijksweg A77 en het onderliggende wegennet wordt door het
bevoegde gezag op de verschillende niveaus gegarandeerd middels verkeersmaatregelen en
aangepaste verlichting conform de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan een dergelijk kunstwerk
over een rijksweg en aan de inrichting van een rijksweg.

E.5

Waterhuishouding

Het onderhavig project voorziet niet in de toename van verhard oppervlak in het
projectgebied. Al het in het projectgebied vallende regenwater infiltreert ter plaatse in de
bodem. De afhandeling -opvangen en infiltreren- van regenwater vormt geen belemmering
voor onderhavig plan .

Het gronddek op het ecoduct en de twee grondlichamen zullen bestaan uit vochtige laagtes en
meerdere poelen en greppels waarin het regenwater wordt vastgehouden . De poelen en
greppels, die warden gestuwd, houden het water vast op het ecoduct en de grondlichamen.
Tevens neemt het gronddek een grate hoeveelheid water op in tijden van extreem weer. Het
teveel aan regenwater wordt geleid naar te realiseren poelen onderaan de twee
grondlichamen. Hier wordt het water opgevangen, gebufferd en langzaam afgevoerd richting
de aanloopgebieden .
De inrichtingsmaatregelen en afhandeling van het regenwater warden ter zijner tijd
voorgelegd aan het Waterschap alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen. Er bestaan
geen knelpunten tussen voorgenomen grondgebruik, bestemmingen of waterhuishoudkundige
functies in relatie tot het waterbeheer.
Het projectgebied ligt buiten de bij de beleidslijn Ruimte voor de Rivier de Maas behorende
begrenzing. Derhalve kan warden gesteld dat op de projectlocatie geen sprake is van
hoogwaterproblematiek.

E.6

Natuur en landschap

De projectlocatie is gelegen in een gebied aangewezen als robuuste verbinding die onderdeel
uitmaakt van de EHS. Het plangebied is dan oak gelegen in een gebied met te ontwikkelen
groenwaarden.
In de huidige situatie is het plangebied een agrarisch landschap met beperkt aanwezige
natuurwaarden gelegen tussen twee ecologisch waardevolle gebieden. Het plangebied wordt
doorkruist door de Rijksweg A77.
Als gevolg van de realisatie van het ecoduct wordt de Rijksweg A77 overbrugd ten behoeve
van de natuur. Tevens zal in de nieuwe situatie een groat deel van het plangebied voorzien
zijn van landschappelijke en natuurlijke elementen. Voor een uitgebreide projectbeschrijving
en de te nemen maatregelen wordt verwezen naar het inrichtingsplan "Op den Burg"
opgesteld door Van Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur.
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E.7

Flora en fauna

In april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In genoemde wet zijn de
onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, die de bescherming van
soorten betreft, geTmplementeerd. Op basis van de Flora- en Faunawet moet bij alle geplande
ruimtelijke ingrepen nagegaan worden of er schade wordt toegebracht aan beschermde dieren plantensoorten.
In het kader van de voorbereiding van onderhavig project is door Peeters Econsult een
verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd. De effecten voor flora en fauna als gevolg
van de werkzaamheden ten behoeve van het ecoduct en de taluds blijven beperkt tot de
directe omgeving van de Rijksweg A77. De realisatie van de ecologische verbinding draagt
verder bij aan het uitbreiden en versterken van de flora en fauna in het gebied. Afhankelijk
van de inrichtingsvoorstellen voor de ecologische schakel zijn wellicht nadere flora- en
faunaonderzoeken noodzakelijk om het effect van de voorgenomen ingreep op de reeds
aanwezige natuurwaarden te kunnen vaststellen.
De conclusie is dat het aspect flora en fauna geen belemmering is voor het voorliggende plan
en dat het plan bijdraagt aan het versterken en uitbreiden van het habitat van beschermde
dier- en plantensoorten in het gebied. Verwezen wordt naar het ter zake uitgebrachte rapport
van Peeters Econsult.

E.8

Externe veiligheid en explosieven

Als gevolg van gevechtshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in het gebied
mogelijk explosieven aanwezig. Tevens bestaat de mogelijkheid dat in het verleden
explosieven zijn gestort ter hoogte van de bossen. De exacte ligging hiervan is niet bekend .
De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van de Koninklijke Landmacht heeft een
probleemonderzoek uitgevoerd (februari 2008). Uit het probleemonderzoek blijkt dat tussen
1971 en heden circa 46 meldingen van aangetroffen explosieven zijn afgehandeld in de
directe omgeving van het gebied waar de ecologische verbinding over de Rijksweg A77 te
Gennep is gepland.
Naar aanleiding van het uitgevoerde probleemonderzoek dient een vooronderzoek plaats te
vinden alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. In het vooronderzoek wordt
nagegaan of explosieven in het plangebied voorkomen. Indien nodig voor de realisatie van het
ecoduct zullen in overleg met de EOD vermeende explosieven worden opgespoord en
geruimd.
Een ecoduct vormt verder geen kwetsbaar object in het kader van plaatsgebonden risico en
groepsrisico . Externe vei!igheid vormt geen be!emmer!ng voor het project.

E.9.

Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende plan is een plan dat zal worden uitgevoerd door het Rijk en de provincie
Limburg. Zij nemen ook de financiele consequenties voor hun rekening. De gemeente Gennep
zal hiertoe een anterieure overeenkomst afsluiten waarin het kostenverhaal wordt vastgelegd.
De economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd.

Ruimtelijke onderbouwing · 08/26394/B/M/HA · Pagina 16

Met betrekking tot eventuele planschade wordt een planschadeovereenkoll'lst afgesloten
(onderdeel van de anterieure overeenkomst) tussen de provincie Limburg (initiatlefnemer) en
de gemeente Gennep. Hiermee wordt gewaarborgd dat het onderhavig plan geen gevolgen
heeft voor de gemeentelijke begroting en/of gemeentelljke financien.
Ten behoeve van de planschadeovereenkornst is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. De
planschaderisicoanalyse is een zelfstandig rapport dat behoort bij deze ruimtelijke
onderbouwing.
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F. AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE
Het onderhavig plan, de bouw van een ecoduct met aanlooptaluds over de Rijksweg A77 in de
gemeente Gennep, is strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied 1986 van de gemeente
Gennep.
Dit in het kader van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de
ministeries van V&W, LrN en VROM en de provinciale POL-aanvulling Robuuste verbinding
Schinveld - Mook.
De realisering van het project is op basis van het natuurbeleid, het MJPO en POL-aanvulling
Robuuste verbinding Schinveld-Mook, wenselijk. Door het plan wordt de barriere, gevormd
door de Rijksweg A77, voor flora en fauna overbrugd en worden beschermde natuurgebieden
met elkaar verbonden.
Tevens wordt het realiseren van het ecoduct vanuit ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt
aanvaardbaar geacht, aangezlen aan de volgende uitgangspunten/randvoorwaarden wordt
voldaan:
•
•
•
•

•

de realisering is niet strijdig met het rijks-, provinciaal beleid;
het pian wordt niet belemmerd door omliggende functies;
het plan is reeds opgenomen op de rijks- en provinciale begroting, waardoor het geen
gevolgen heeft voor de gemeentelijke financien;
het plan heeft geen negatieve invloed op de flora en fauna, archeologische waarden,
natuur- en landschapswaarden, het grondwater, de waterhuishouding en de infrastructuur
in het gebied;
de milieuaspecten bodem, geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, leidingen en
!nfrastructuur, externe veiligheid vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan .

Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen
realisering van het plan niet bezwaarlijk is.
Middels het doorlopen van een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de
gemeente Gennep, wordt het planvoornemen planologisch mogelijk gemaakt, waardoor het
plan, een ecoduct over de Rijksweg A77, kan worden gerealiseerd .

G.PROCEDURE
In het kader van de bestemmingspianprocedure wordt allereerst voor eenieder een ontwerp
ter visie gelegd voor de duur von 6 weken , Eenieder kan tegen dit ontwerpp!an zienswijzen
naar voren brengen.
Daarna zal de gemeenteraad van Gennep het bestemmingsplan vaststellen. Belanghebbenden
kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In het kader van de grondverwerving wordt met betrokkenen overleg gevoerd.
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H. BIJLAGE
1.
2.
3.

Eisen beheer en onderhoud Ecoduct Gennep A77 t.h.v. km 10,0
Bureaustudie milieu-/geografische~/grondmechanische gegevens Ecoduct A77
Inrichtingsplan "Op den Burg" ecologische schakel en ecoduct, opgesteld door Van
Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur (los bijgevoegd)

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle
aan oridergetekende bekende omstandigheden.
Opgemaakt te Baexem d.d. 4 juli 2011.
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BIJLAGE 1
Rijk>wate 1>loat O u,1-1':cue1l•nu
Wegendistnct Arnhem Nijmegen

'Ecodu c1 Gcnn ep A F t.h .\' km iU.Li"

Datum : 8 oktobe1

Middels dit document geeft het Wegendistrict Arnhem Nijmegen de randvoorwaarden en B&O eisen
aan t.b.v. van de realiseren van het "Ecoduct Gennep" over de A77 t.h.v. km. 10,0.
Uitgangspunt voor het ecoduct:
Het ecoduct vormt een onderdeel van de "Robuuste Verbinding". Het edelhert staat als model voor
het ecoduct. De voorzieningen moeten een dusdanige omvang hebben dat dit gebruikt kan warden
door edelherten . Dit betekent onder andere dat het ecoduct een minimum breedte moet hebben van
ongeveer 50 m ..
Dit document gaat in op de volgende aspecten :
1. Locatie;
2. Areaalgegevens;
3. Randvoorwaarden ontwerp;
4. Juridische aspecten ;
5. Verkeerskundige aspecten;
6. Uitvoeringsperiod e;
7. Onderhoud tijdens en na uitvoering;
8. Verkeersmaatregelen ;
9. Calamiteitenplan;
10. Gegevensbeheer.

I1

laca.tie

De Provincie Gelderland hecft in overleg met Rijkswaterstaat Oost-Nederland aangegeven dal de
gewenste locatie voor het "Ecoduct Gennep" op de A77 is ter hoogte van km. 10,0.

1/6

Rijkswa1cts1aa1 Oost-Nederland
Wegendistrict Am.hem NiJmegen

"Ecoduct Gennep A77 t.h.v. km. 10,0''

Datum: 8 oktober :?007

I2 . Arreaalgegevens
De huidige areaa~gegevens zijn op te vragen bij het Gegevensbeheerloket van het Wegendistrict
Arnhem Nijmegen. Er dient rekening te worden gehouden met een wijziging in de areaalgegevens in
verband met de aanleg en vervanging van dassenraster.
lnformatie m.b.t. de aanwezigheid van kabels&leidingen kan middels een KUC-melding worden
opgevraagd. Eventueel is het ook mogelijk om contact op te nemen met het Gegevensbeheerloket van
het Wegendistrict Arnhem Nijmegen.

I3. Randvoor:wa,arde11 ontwe.rp
Mitigerende voorzieningen:

Groenbeheerpla n:

Afscherming rijksweg:

Hernelwaterafvoe r:
Materiaal:

Landschappelijke in passing:
Verlichting:

Controle-voorziening:

Het ter plaatse aanwezig zijnde faunaraster moet een zodanige
bescherming bieden dat ten alien tijde het wild nimmer de rijksweg
kan betreden. Bij realisatie van het ecoduct dienen ook de
noodzakelijke aanpassingen aan het raster te worden doorgevoerd.
RWS gaat in de jaren 2007, 2008 en 2009 raster plaatsen/vervangen
binnen haar beheersgrenzen. Binnen dit project is ook het traject op
de A77 voorzien.
Het ontwerp moet afgestemd zijn op het groenbeheerplan van RWS.
Als bijlage aan dit document is een deel uit dit groenbeheerplan
opgenomen, betreffende het traject km. 9,7 t/m 11,0 (v.v.).
Het ecoduct moet dusdanig worden ontworpen dat het onmogelijk
wordt dat er voorwerpen (bewust en/of onbewust) vanaf de
constructie op de rijksweg terecht kunnen komen (afscherming).
De hemelwaterafvoer van de constructie moet dusdanig zijn dater
geen extra water op de rijksweg wordt afgevoerd.
De constructie dient zo onderhoudsarm als mogelijk te warden
uitgevoerd. De levensduur moet minimaal 40 jaar bedragen en
onderhoud mag pas na 20 jaar benodigd zijn.
Het ontwerp moet passen in het wegbeeld en de daarin aanwezige of
nog te realiseren kunstwerken.
Verlichting en schakel-/dimregime moet afgestemd warden en in
overeenstemming zijn met de open bare verlichting op de A77 of het
verlichtingsregime.
Aansluitend op de toerit van het grensemplacement naar de A77 (HRL)
is een voorziening gecreeerd voor de marechaussee. Deze dient te
warden gehandhaafd.

- -- - .... . _

Doorsteken buitenbermen:

___

Ten behoeve van de marechaussee zijn er vlak voor het eerste viaduct
van Nederland(komende vanuit Duitsland) doorsteken in de
buitenberm gecreeerd, zodat de marechaussee hier snel van rijrichting
(HRL/HRR) kan veranderen. Deze dienen te worden gehandhaafd
(deze zijn recentelijk nog aangelegd).
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l4. Ju~ldtsche aspecten
Wbr-vergunning:

Eigendornsregeiing:

Er rnoet een vergunning aangevraagd worden op grond van de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken (Procedure 3.4. Awb). Dit kan digitaal aangevraagd
worden via h_tt p :f/ w_•.1 1\\'. c < ' J k s : · •:tcsL~c:t. n l / v e•gJn r< r ,r:;c n (voor nadere
informatie kunt uw contact opnernen met de juridisch medewerkster van het
Wegendistrict Arnhem Nijmegen, mevrouw A. Baltaci).
Nadat de Wbr-vergunning is afgegeven wordt er door de Dienst der Domeinen
een privaatrechtelijke overeenkomst opgesteld ten behoeve van gebruik
rijkseigendom. Het Rijk hecht geen belang aan het in eigendorn, beheer en
onderhoud krijgen van het ecoduct. Dit zal rniddels overeenkomst belegd
warden bij de partij met de grootste belangen orntrent de komst van dit
ecoduct.

!s. Verkeerskundige a~pecten
Uitgangspu nt:

geen steunpunt in de middenberm
geen rekening houdend met NOA (wel met ROA maten)

Normale verkeerssituatie:

benodigd voor afwikkeling verkeer
middenberm lichtmast + 2x geleiderail = 4,50m
verharding
2x2 rijstroken =
14.00m
2x1 vluchtstook =
7,00m
2x1 redresseer =
1,20m
buitenberm 2x 1,50m (incl. 2xgel.rail) = 3.00m Cminimaal)
29,70m

Werk in uitvoering situatie:

benodigd voor 4-0 (of 4-1 systeem)
2x 12,50m rijstroken
1x middenberm
=
2x 1,50ro buitenberroen
:;.

=

25,00m
4,50m
3,00m +
32,50ro

Totaal dwarsprofiel:

tussen de insteken van de taluds moet dan de volgende ruimte
beschikbaar zijn:
111,501112,50114,501112,50111,5011=32,50m

Doorrijhoogte:

minimaal 5,50m (rekening houden met toekomstige overlaging)

Andere elementen:

Kunstwerk mag geen belemmering vormen voor toekomstige
signalering en bewegwijzering. lndien dit wel het geval is moeten deze
hierop worden aangepast.

Wegbeeld :

Het kunstwerk mag voor de weggebruiker opvallen maar niet afleiden.
De landhoofden/taluds mogen niet "doorzichtbeperkend" zijn. Voor
nadere informatie. betreffende de verkeerskundige zaken, kunt u
contact opnemen met de medewerker Verkeer van het Wegendistrict
Arnhem Nijmegen. de heer R. Brink.
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j 6. Ultvoerlngsperiode
Er wordt vanuit gegaan dat de bouw van het ecoduct in de periode 201 O t/m 2012 zal plaatsvinden .
Werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de voorbereiding en/of realisatie van de bouw van
het ecoduct zijn:
•
Vast/terugkerende onderhoudswerkzaamheden rijksweg (incl. bermen);
•
reconstructie verzorgingsplaats Gennep;
•
groat onderhoud A77;

•

I7. Onderhoud tjjderis en na de ultvoering
Het reguliere vast onderhoud binnen het beheersgebied van het Wegendistrict Arnhem Nijmegen is
geregeld middels een prestatiecontract. Tijdens de bouw van het ecoduct moet dit vast onderhoud
binnen de projectgrenzen worden uitgevoerd door de opdrachtnemer van de bouw van het ecoduct.

j s. ~e~keersmaatregelen
De verkeersmaatregelen dienen tijdig bij de het Wegendistrict Arnhem Nijmegen te warden
aangevraagd. Dit betekent het volgende voor rijstrookafsluitingen
•
De op de (rijks)weg te plaatsen systemen dienen 6 weken voor uitvoering middels uitgewerkte
tekening te warden ingediend. Dit wordt vervolgens door de medewerker Verkeer van het
Wegendistrict Arnhem Nijmegen, de heer R. Brink, beoordeeld. Hier wordt schriftelijk een
reactie op gegeven (goedkeuring/afwijzing).
•
De aanvraag van de goedgekeurde maatregelen dienen 2 weken voor uitvoering te warden
aangevraagd bij de medewerker Beheer en Verkeer van het Wegendistrict Arnhem Nijmegen,
de heer T. van Maanen.
Voor rijbaanafsluitingen en/of afsluiting van aansluitingen gelden andere criteria. Hierover dient
afstemming plaats te vinden met bovenstaande personen.

l9. CaJamlteitenpla.n
Ten behoeve van het werk in uitvoering (realisatie ecoduct) dient een calamiteitenplan te warden
opgesteld.

I10. Gegevensbeheer
Het Gegevensbeheerloket van het Wegendistrict Arnhem Nijmegen kan shape-files van
bewegwijzering, verlichting, verharding, groen en fauna aanleveren.
Na de bouw van het kunstwerk dient het Gegevensbeheerloket zo spoedig mogelijk (lees: binnen 6
weken na oplevering) shape-files te ontvangen waarin de areaalwijziging/-toevoegingen zijn
opgenomen. Dit dient te gebeuren voor wat betreft de autosnelwegsignalering, bewegwijzering,
verlichting, verharding, kunstwerk, groen en fauna. Tevens dient het loket een nul-meting van het
kunstwerk te ontvangen alsmede een kopie van het beheer&onderhoudsplan.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen warden met de Medewerker lnformatie Voorziening
van het Wegendistrict Arnhem Nijmegen, de heer P. Slabber.

4/6

R1jkswaterstaat Oost-!'\ederland
Wegendistnct Arnhem Nijmegea

·Ewduct

Genne~'

A ~7th.\'. km. I 11.ll ..

Darwn x oktober cll!J7

Bijlage: Groenbeheerplan A77 (31..m.aart.2il.Qfil

rijksweg:
wegzijde:
kilometrering:

A77
HRR
9.70-11.00

naam:

LandeliJ!s ebied OE oostoever van Maas, grenscom2Jex

Beplantingstype:
gesloten beplanting met boomvonners
Uitgangssituatie:
De beplanting bij het grenscomplex is in de stakenfase. De beplanting bestaat in de boomlaag
voomamelijk uit zomereik, maar er komt ook een enkele berk, Arnerikaanse eik, gewone es,
zwarte els, grove den en ratelpopulier voor. De hoogte van de beplanting is maximaal 15
meter en de maxim ale stamdiameter is 0, 15 meter. Er is bijna geen ondergroei aanwezig,
zodat er vrij doorzicht door het bos is. In de beplanting is een waterplas aanwezig.
Beplantingenbestek ON-2009:
• Dunnen van beplanting (boom- en struikvonners) d.m.v. 50% afzetten op 0,05111 of
lager, boven maaiveld (km ! 0. 78 grens; volgens tekening).
• Bomen opkronen, snoeien en \Vaterlot venvijderen; opkroonhoogte tot 3,00m boven
maaiveld (km I 0.78 grens; erfgrens; 400 stuks).
Eindbeeld en oorge. telde maalreg.elen land chapsplan 200 I :
Onbeplante bennen met schrale, grazige vegetaties.
Tnrichtingsplan (zie Hoofdstuk 2):
Het voorgestelde eindbeeld in bet landschapsplan is in de huidige situatie al aanwezig.
Gewenst eindbeeld:
Open beplanting van zomereik met zicht door de beplanting heen.
Beheemrnatregelen:
n.v.t.

Aandachtspunten :
Ter hoogte van km 10.40 ligt een dassentunnel onder de autosnelweg. In de beplanting is een
dassenraster aanwezig. Rond het jaar 2010 wordt ter hoogte van km I 0.00 waarschijnlijk een
ecoduct aangelegd.
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rijksweg:
wegzijde:
kilometrering:

A77
HRL
11.00-9.70

naam:

Landeliik gebied op oostoever van Maas, grenscomplex

Datum: 8 oktober 2007

Beplantingstype:
gesloten beplanting met boomvom1ers en sierbeplanting
Uitgangssituatie:
De beplanting bij het grenscomplex is in de stakenfase en bestaat voomamelijk uit zomereik
met een struiklaag van gewone vlier en veel gewone braam bij de inlaat van de
hemelwaterafvoer.
Er is een cultuurlijke sierbeplanting van struikvom1ers aanwezig.
Beplantingenbestek ON-2009:
• Afzetten van plantvakken/stroken (boom- en struikvonners) d.m.v. afzetten op 0,05m
of lager, boven maaiveld (km 10.80q verificatiest eerste plantrij langs verharding;
3,00m bij 285,0m)
E indbeeld en vooru:e telde maatregelen land chapsp lan 200 I :
Onbeplante bermen met schrale, grazige vegetaties.
Inrichtingsplan (zie Hoofdstuk 2):
Het voorgestelde eindbeeld in het landschapsplan is in de huidige situatie al aanwezig.
Gewenst eindbeeld:
Open beplanting van zomereik met zicht door de beplanting been .
Beheermaatregelen:
Gesloten beplanting
• Hoogdunning waarbij 50% van de bomen in boomlaag warden afgezet. De dunning
is 1Iericht on meer onenheid en door?icht (nrnentieklasse 2).

Aandachtspunten :
Ter hoogte van km 10.40 ligt een dassentunnel onder de autosnelweg. Ongeveer in 2010
wordt ter hoogte van km 10.0 een ecoduct aangelegd.
De beplanting staat rand een infiltratievijver bestemd voor hemelwaterafvoer.

6/6

~

aelrnans

BIJLAGE 2
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Kerkstraat 4, Ubachsbe •,·
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i (045) 575 32 55
F (045) 575 15 09

Atz . Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal

•11l•11 1•1•1•1 11• 11111• 1•11 1•1 1h111
Van Heukeiom - Verbeek Landschapsarchitecten bv
De heer J. L.J. Verbeek
Koningin Julianastraat 21A
6271 CB Gulpen

Datum

Betce~
O"<kenme<k

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260
'(0475) 459 282
info@aelmans.i::orp
www.ae1mans.com
KvK 14048216
BTW 8022 .45.262.B 01
Bankrekening 15.48.06 '.'7
BIC RABONL2U
IBAN NL27 RASO 0154 8; 61 37

30 januari 2008
Bureaustudle milieu-/geografische-/grondmechanische gegevens Ecoduct A77
08/00563/V/E/HW

Geachte heer Verbeek,
Aelmans Eco b.v. heeft van de heer J. Verbeek, namens Van Heukelom Verbeek Landschapsarchitecten b.v. het verzoek gekregen een bureaustudie voor
het verkrijgen van milieu-, geografische en grondmechanische gegevens te
verrichten ter plaatse van de voorgenomen realisatie van een Ecoduct aan
weerszijden van de A77 te Gennep (gemeente Gennep).

Begrenzing terrein
In bijlage 1 is een situatieschets opgenomen van de ligging van het terrein. De
onderzoekslocatie is gelegen ten zuidoosten van het centrum van Gennep,
tussen de kerkdorpen c.q. gehuchten Heijen, Hommersum, Siebengewald en
Afferden en betreft voornamelijk een agrarisch gebied met enkele houtwallen.
Het te onderzoeken terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door het bosgebied
"Zwarte Heide". De westzijde van het terrein wordt deels begrensd door de weg
Lange Ven en deels door bossen en percelen landbouwgrond. De oostzijde van
de onderzoekslocatie wordt begrensd door bossen en percelen landbouwgrond.
Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie bevinden zich percelen
landbouwgrond. Ten noordwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich de
zorginstelling "Huize Maria Roepaan".
De A77 deelt het onderzoeksgebied in twee delen. Naast de A77 bevinden zich in
het te onderzoeken gebied veldwegen en aftakkingen van de Kamperweg,
Veedijk, Sporenweg, Bruchtweg, Hommerseweg en de weg Nieuwe erf. Door het
te onderzoeken gebied bevindt zich een waterloop "Kleefsche Beek" genoemd.

Op onze dienstverlenmg z11n .1e-

algemene voorvJaarden ya11
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Historie gebied
Uit de grote Historische Atlas (periode 1894 en 1926) blijkt, dat het gebied geen bebouwing
kende. Voor zover bekend was het terrein vroeger in gebruik als "Heide". Dit komt terug in de
benaming van de omgeving, als zijnde Lage of Hoge Heide.
Het gebied alwaar onderhavig schrijven betrekking op heeft, betreft een voornamelijk
agrarisch gebied dat wordt omgeven door natuurgebieden. Binnen en aan de rand van het
gebied is sprake van bebouwing, dit betreft voornamelijk voormalige boerderijen die
momenteel een woonfunctie bezitten en indien er nog agrarische activiteiten plaatsvinden dit
op geringe schaal gebeurd. Aan de rand van het gebied liggen welke enkele grotere in gebruik
zijnde agrarische bedrijven.
Daar voornoemde bebouwing (incl. erven) als dusdanig binnen het gebied aanwezig zullen
blijven is voor onderhavige bureaustudie hier geen verdere aandacht aan besteed. In bijlage 2
zijn enkele representatieve foto's opgenomen van het gebied, fotonummer 1 toont een van de
eerder aangehaalde voormalige boerderijen.

Terreininspectie
Het gebied is voornamelijk in gebruik als landbouwgrond/weilanden, bossage/houtwallen en
woonbebouwing. Grofweg in het midden wordt het gebied in tweeen gesplist door de A77.
De aanwezige bebouwing binnen het gebied betreft veelal voormalige agrarische gebouwen
welke momenteel een woonfunctie bekleden, al dan niet in combinatie met het op beperkte
schaal houden van dieren.
Ter plaatse van een perceel aan de Sporenweg worden restanten van vermoedelijke oude
agrarische gebouwen aangetroffen (zie foto's 5 t/m 8). Daar niet geheel duidelijk is welke
bedrijfsactiviteiten aldaar hebben plaats gevonden zou dit deelgebied vanuit milieuhygienisch
oogpunt mogelijk als "verdacht" bestempeld kunnen warden.
In het gebied bevindt zich een waterloop, deze is gevuld met water, het water in de sloot
bevindt zich grofweg op een peil van 1 m-mv, zie fotonr. 3 in bijlage 2.
Tijdens de uitvoering van de terreininspectie (23 januari 2008) is op het noordelijke deel een
proefboring tot een diepte van 2 m-mv verricht. De ter plaatse aanwezige bodemopbouw kan
grofweg worden omschreven als fijn tot matig grof zand, zonder bijmengingen van grind of
overige bodemvreemde bijmengingen. Ter plaatse van de landbouwgronden zal de bouwvoor
zwak tot matig humeus van aard zijn. De boring is tot een diepte van circa 2 m-mv geplaatst,
hierbij is geen grondwater aangetroffen. De verwachting is dat het grondwater rond de 3,0
3,5 meter minus maaiveld staat.
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Overige bodemonderzoeken
Voor zover bekend hebben ter plaatse van het nieuw aan te leggen Ecoduct en de directe
omgeving geen eerdere bodemonderzoeken plaats gevonden.
Ten behoeve van de realisatie van een nieuw fietspad aan de Siebengewaldseweg is in het
verleden een indicatief bodemonderzoek verricht (Ecopart, 29-2-2000) naar de kwaliteit van
de eventueel bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Dit onderzoeksgebied ligt echter ver
verwijderd van de onderzoekslocatie en is in die hoedanigheid niet relevant.
Van de bodemkwaliteit ter hoogte van de A77, welke midden jaren tachtig is aangelegd, zijn
geen gegevens bekend.

Bodemsamenstel/ing en geohydro/ogische situatie, infiltratie en draagkracht
De natuurlijke bodem in deze streken is hoofdzakelijk gevormd door de afzettingen van
bodemmateriaal dat werd aangevoerd via de wind, rivieren of de zee. De opbouw van de
bodem bestaat in het algemeen uit jongere lagen boven op oudere afzettingen . De wijze van
afzetting, de herkomst van het bodemmateriaal en de invloed van de bodemvormende
processen nadien, zijn bepalend geweest voor de diverse bodemlagen zoals wij die momenteel
aantreffen. Deze bodemlagen worden afhankelijk van de leeftijd, herkomst en afzettingswijze,
ingedeeld in geologisch formaties. Door breuken en verschuivingen in de aardkorst zijn de
formaties plaatselijk verzakt (slenk) of juist opgestuwd (horst) .
Tabel 1: Geoloc ie, lithostratigrafie en qeohydroloqie
Lithostratig ra fie
geologische formatie
Diepte
(m-mv)
Nuenen qroep
O - 10 m
dekzand
Formaties van
zanden en grinden met
10 - 40 m .
Kreftenheye en Veghel
klei-inschakelingen

geohydrologisch
eenheid
eerste
watervoerend
pakket

Nuenen Groep:
Evenals in de Roerdal Slenk vormt deze eenheid in dit deelgebied de deklaag die hier
maximaal circa 20 meter dik kan zijn. Behalve de fijne, vaak leemhoudende zanden komt in
Noord-Limburg plaatselijk ook een veenlaag voor die de Formatie van Asten wordt genoemd
en samen met de overigens moeilijk te onderscheiden Formaties van Eindhoven en Twente de
complexe Nuenen Groep vormt.
Formaties van Veghe/ en Kreftenheye:
Op basis van de geologische kaart van Noord-Limburg (Pre-Kwartair) kan warden afgeleid dat
onder de dek!aag afzettingen van Kreft:enheye en Veghel uit het P!eistoceen voorkornen. De
sedimenten van deze formatie van Kreftenheye werden door de Maas afgezet en is in zijn
verbreiding min of meer beperkt tot het huidige Maasdal. De grofzandige en grindige
afzettingen zijn vaak moeilijk van de Formatie van Veghel te onderscheiden en bereiken
slechts een geringe dikte. De sedimenten van deze formatie van Veghel werden door de Maas
afgezet en komen in het grootste deel van de Roerdal Slenk voor. Ze bestaan uit grove
zanden en grinden waarin soms enkele onbelangrijke kleilenzen voorkomen. De dikte kan
plaatselijk 20 meter bedragen.
In bijlage 3 is een uitsnede van de bodemkaart aldaar weergegeven, er is voornamelijk sprake
van Vlakvaaggronden: grof zand, Polder- en Ooivaaggronden : lichte zavel en
Akkereerdgronden : grof zand.
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De hoogteligging van de locatie bedraagt circa 13.4 a 15 m+NAP. De stijghoogte van het
eerste watervoerend pakket bedraagt ter plaatse circa 11.5 m+NAP. Bijgevolg kan op de
locatie grondwater warden verwacht vanaf circa 3 4 meter.

a

Afwatering van het gebied vindt plaats door middel van grondwaterstroming naar de rivier de
Maas. De stromingsrlchting van het grondwater is globaal westelijk/zuidwestelijk gericht.
In bijlage 4 is een uitsnede van de grondwaterkaart weergegeven, het gebied bevindt zich
voornamelijk in watertrap VI en VII.
Indien de waterdoorlatendheid wordt gerelateerd aan de classificatie uit de literatuur
gegevens, kan warden gesteld dater sprake is van een goede waterdoorlatendheid. Edoch
gaan wij hier uit van een naar ons inziens geologie van zand.
Wat betreft de draagkracht van deze grond behoeven ook geen problemen verwacht te
warden.
Inzake de waterdoorlatendheid en draagkracht dient duidelijk gesteld te warden dat dit een
indicatie betreft o.b. v literatuur en ervaringsgegevens. Voor exacte gegevens dient effectief
onderzoek plaats te vinden (doorlatendheidsproeven, boringen c.q. sonderingen).

'-..
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Conc/usie
Naar aanleiding van de uitgevoerde terreininspectie, de voorhanden zijnde informatie en de
mondelinge informatie van derden kan het gebied vanuit milieuhygienisch oogpunt als
onverdacht worden beschouwd.
Uitzondering hierop vormt het terrein aan de Sporenweg, alwaar ter hoogte van een
braakliggend terrein restanten zijn aangetroffen van voormalige bedrijfsgebouwen en
verhardingen. Dit deelgebied dient als potentieel "verdacht" beschouwd te worden.
In het verlengde hiervan dient opgemerkt te worden, dat mogelijk in het verleden explosieven
zijn gestort ter hoogte van de bossen. De exacte ligging hiervan is niet bekend .
De aanwezige zandgrond kent een goede waterdoorlatendheid en draagkracht, bij voldoende
diepe waterstand zou de infiltratiecapaciteit toereikend moeten zijn.
Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat onderhavig schrijven slechts een bureaustudie
betreft: en gebaseerd is op literatuurgegevens en beperkte info uit het gebied. Een en ander
kan of dient middels effectief onderzoek t.z.t. onderzocht te worden.
In de veronderstelling u met dit schrijven voldoende ge'informeerd te hebben verblijft,
Hoogachtend ,

Aelmans Eco B.V.

),
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ing. H.J.J.G.M. Wolf
Milieukundig advise r
Bijlagen:

1:
2:
3:
4:

situatieschets van de ligging van het terrein;
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Inleiding
In september 2007 is de POL-aanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Deze POL-aanvulling vormt de uitwerking op
provinciaal beleidsniveau van de in de Nata Ruimte genoemde Robuuste verbinding tussen de
natuurkernen bij Mook en de natuurkernen bij Schinveld. Daarmee wordt tevens de ruimtelijke
samenhang van de EHS op nationaal en internationaal niveau verbeterd. De inrichting van de
Robuuste verbinding client te bestaan uit een samenhangend geheel van landschappelijke en
ecologische elementen die de verschillende natuurkernen in de Robuuste verbinding aan elkaar
koppelen.
Een onderdeel van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook betreft de ecologische schakel 'Op
den Burg' tussen de Natura2000-gebieden Maasduinen en Zeldersche Driessen. De grootste
barriere in deze verbinding wordt gevormd door de A77, die de Robuuste verbinding is oostwest richting doorsnijdt. Om deze baniere op te heffen hebben de Provincie Limburg en
Rijkswaterstaat plannen om een ecoduct aan te leggen over deze snelweg. De globale plaats waar
dit ecoduct op terrnijn aangelegd zal warden betreft een locatie tussen de Maasduinen en de
Duitse grens nabij het viaduct in de Brugfortstraat. De aanloopgebieden, de feitelijke ecologische
schakel tussen de genoemde natuurkernen, bevinden zich in een op dit moment open agrarisch
gebied (zie figuur 1). De opgave voor het op te stellen inrichtingsplan Op den Burg bestaat uit
het zodanig vormgeven van de ecologische schakel en het ecoduct met landschappelijke en
ecologische elementen, dat ze samen kunnen functioneren voor meerdere doelsoorten. In het
Mee1jarenprogramma Ontsnippering (ministeries van VenW, LNV en VROM, mei 2004) zijn
de Vinpootsalamander, de Das, de Nachtzwaluw, de Zandhagedis en grate zoogdieren,
waaronder het Edelhert, als doelsoorten voor de ecologische schakel tussen de Natura2000gebieden Maasduinen en Zeldersche Driessen genoemd.
In het voorliggende rapport geeft Heukelom V erbeek landschapsarchitectuur in samenwerking
met Peeters Econsult en Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu invulling aan en
onderbouwing van de inrichting van de ecologische schakel en het ecoduct. De Provincie
Limburg heeft verzocht om zowel een optimumvariant als een rninimumvariant voor de
inrichting van de ecologische schakel en het ecoduct op te stellen.
Het plangebied bestaat uit de zone nieuwe natuur tussen het Natura2000-gebied Maasduinen in
de vorm van de Zwarte Heide, het Lange Ven en het Suikerven in het zuiden en de Zeven
Morgensiep en het Natura2000-gebied Zeldersche Driessen in het noorden. De begrenzing van
het plangebied is afgebeeld in figuur 1 op de volgende pagina.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Figuur 1: Ligging van bet plangebied.

Werkwijze
Dit rapport bevat het inrichtingsplan voor de ecologische schakel en het ecoduct Op den Burg.
Om tot een onderbouwd inrichtingsplan te komen is een werkwijze gekozen, die zijn weerslag
vindt in de volgende hoofdstukken:
•
Hoofdstuk I - Besta:mde situatie ecologische scha k 1: In dit hoofi:lstuk zijn de voor de
planvorming relevante gegevens over de toekomstige ecologische schakel ge'inventariseerd en
geanalyseerd. Voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de ecologische schakel is het
namelijk noodzakelijk om eerst te inventariseren welke kwaliteiten, eigenschappen en
waarden reeds aanwezig zijn. De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een
veldverkenning, het raadplegen van literatuur, het verzamelen van reeds bestaande informatie
en kaartmateriaal. Aan de orde komen onder andere de bodemgesteldheid, de (mogelijk)
aanwezige natuurwaarden, de cultuurhistorie en archeologie, de huidige inrichting van het
pbngebied en de eigendomssituatie.
•
Hoofdstuk 2 - Vigerend beleid en be taande p lann en: In dit hoofdstuk wordt het vigerende
beleid met betrekking tot de natuur en het landschap in het plangebied en de aangrenzende
gebieden bestudeerd op zowel Rijks- , provinciaal als gemeentelijk niveau. Daarnaast wordt
nagegaan welke inrichtingsplannen reeds aanwezig zijn voor het buitengebied, welke in een
recent verleden zijn uitgevoerd, of welke op korte termijn in uitvoering warden genomen.
• E-Ioofi:lstuk 3 - GJobal.e be chrijving autonome ontwikkeHngen plangebied: Naast de wens tot
het creeren van een ecologische schakel spelen in het plangebied ontwikkelingen die
gerelateerd zijn aan de bestaande gebruiksfuncties. Hoofdstuk 3 vormt een toelichting op
deze autonome ontwikkelingen.
• Hoofdstuk 4 - Nut en noodzaak: Het nut van de ecologische schakel en de noodzaak om in
het plangebied een ecoduct aan te leggen warden in dit hoofdstuk onderbouwd aan de hand
van reeds bestaande onderzoeken.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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l--loofdstuk 5 - Programrna van wensen : Vanuit de resultaten van hoofdstuk 1 en 2 wordt
aangegeve·n welke uitga.ngspunten, randvoornraardcn en overwegi11ge11 rneegenomen dienen
re warden bij het opstelJen van de optimum- en minimumvariant voor de ecologische
schakel. Daao1aast wordt toegelicht welke eisen de doelsoonen stclle11 aan een goed
fonctionerende ecol.ogische schakel.
Hoofdstuk 6 - Imichtingsplan ecologische schakel op den burg: ln dit hoofdstuk warden de
optimum- en minimumvariant voor de inrichting van de ecologische schakel Op den Durg
toegelicht. Daarbij wordt a;mgegeven hoe de beide varianten op ham1onieu2e w.ijze in het
landschap warden ingepast en op welke wijze de doelsoorten gebruik kunnen maken van de
ecologische schakel.
Hoofdsruk 7 - .Beheer: Aan de hand van de imichtingsvariamen en de daarin voorgestelde
beplantingen word.t op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillende beplantingstypen
beheerd dienen te worden om de te ontwikkelen natumdoeltypen duurzaam tc realiseren.

Gulpen, 16 juni 2008
Heukelom Verbeek
la11dschapsarchitectuur

0 Hcukdom V<!rbcek bnd~ch~pS~l'ChilCCtuur
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Bestaande situatie ecologische schakel

Voar het opstellen van een verantwoord en doordacht inrichtingsplan voor de ecologische
schakel is het noodzakelijk om eerst te inventariseren welke voor de voorgenomen ingreep
relevante kwaliteiten, eigenschappen en waarden het plangebied en de omgeving bezitten.
Hierbij gaat het onder meer om het inzichtelijk maken van landschapsvormende structuren en
aspecten, zoals geomorfologie, bodem, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden. Deze
inventarisatie is uitgevoerd aan de hand van een veldverkenning, het raadplegen van literatuur en
het raadplegen van bestaande informatie en kaartmateriaal. De tijdens deze inventarisatie
verzamelde gegevens zijn vervolgens geanalyseerd. Door deze werkwijze is het mogelijk een plan
te ontwikkelen dat gericht is op het herinrichten van de locatie en het inpassen van de
voorgenomen ingreep in het landschap met respect voor de in het plangebied aanwezige
kwaliteiten.
Als eerste is in paragraaf 1.1 de huidige inrichting van het plangebied en de directe omgeving
beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 1.2 de geomorfologie en bodem van het plangebied
beschreven. In paragraaf 1.3 komen de natuurwaarden van het plangebied aan bod. V ervolgens
wordt in paragraaf 1.4 ingegaan op de (cultuur)histarische ontwikkeling van het plangebied, de
archeologie en de mogelijke aanwezigheid van munitie uit de Tweede W ereldoorlog. De
aanwezige infrastructuur in het plangebied wordt in paragraaf 1.5 toegelicht. Paragraaf 1.6 gaat in
op de recreatieve structuur van het plangebied. De ondergrondse infrastructuur en de aanwezige
openbare verlichting worden toegelicht in paragraaf 1. 7. Paragraaf 1.8 geeft vervolgens een beeld
van de eigendomsverhoudingen in het plangebied. Tot slot vormt paragraaf 1. 9 de samenvatting
met betrekking tot de in paragraaf 1.1 tot en met 1.8 behandelde onderwerpen.

1.1

Veldverkenning en bestaand gebruik

Het plangebied is gelegen ten oosten van het dorp Heijen in de gemeente Gennep. De zuidelijke
begrenzing wardt gevormd door de Zwarte Heide, een bosgebied gelegen in de Maasduinen. De
oost- en westgrens liggen in het agrarische gebied tussen de Maasduinen en de Duitse grens en is
in het veld niet herkenbaar (zie kaart R01a). De noardgrens wordt bepaald door de bossen op
het terrein Maria Roepaan en de Niers. De huidige inrichting van de ecologische schakel bestaat
voornamelijk uit agrarische gronden, die in intensief agrarisch gebruik zijn.
De aan de zuidgrens van het plangebied gelegen Zwarte Heide bestaat voomamelijk uit EikenBerkenbos. Twee opvallende eenheden aan de rand van dit bos betreffen het Lange Ven (figuur
2) en het Suikerven (figuur 3). Beide vennen warden omgeven door houtkanten waardoor ze
afgeschermd zijn van het agrarische gebied. Het agrarische gebied bestaat uit jonge
heideontginningen en kent een rationele verkaveling. Opgaande beplanting is in het agrarische
gebied beperkt tot een aantal wegen en spaarzaam aanwezige erfbeplanting. Het Nieuw Erf en de
Brugfortstraat warden beide begeleid door een bomenrij van Eiken. Daamaast zijn langs deze
wegen grasbermen aanwezig. De Burchtweg valt geheel binnen het plangebied en bestaat uit een
strook asfalt zonder begeleidende beplanting. In een akker aan de noordzijde van de Burchtweg
staat een tweetal solitaire bomen, die als blikvanger fungeren in het verder open agrarische
landschap. De landbouwpercelen tussen het Nieuw Erf en de Burchtweg zijn voomamelijk in
gebruik ten behoeve van de akkerbouw (figuur 4 en 5). Tussen het Lange Ven en het Suikerven
bevinden zich een aantal weides, waarin rundvee en schapen worden geweid. Dit agrarische
gebied - en tevens het zuidelijke deel van het plangebied als geheel - staat bekend onder de naam
Op den Burg.

© Henkelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Figuur 2: Het Lange Ven is gelegen aan de zuidwestzijde van het plangebied.

Figuur 3: Het Suikerven is gelegen aan het
Nieuw Er£

Figuur 4: De zuidelijke punt van het plangebied
met uiterst links op de foto hoeve
Nieuw F.rf.

Figuur 5: Het plangebied, gezien vanafhet
Nieuw Erf in de richting van het viaduct in de Brugfortstraat.

Figuur 6: De met Eiken beplante flanken van het
viaduct over de A77 en het restant van
de bomenrij die voor de aanleg van de
snelweg langs de Bmgfortstraat stond.

Figuur 7 : De toekomstige locatie van het ecoduct, gezien vanaf de zuidzijde.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Ten zuiden van de Brugfortstraat krnist de Kleefsche Beek het plangebied. Deze rechte 'beek'
verzorgt de ontwatering van het agrarische gebied tussen de A77 en Siebengewald. Bij de A77
buigt de Kleefsche Beek af richting Heijen, alwaar de beek uitkomt in de Maas.
Het plangebied k:rnist de Brugfortstraat ter hoogte van de kruising met de Burchtweg. Nabij deze
kruising begint de oprit naar het viaduct over de A 77. De flank:en van het grondlichaam zijn
begroeid met Eiken in de stakenfase. Aan de oostzijde van het viaduct is een restant van de
bomenrij aanwezig die voor de aanleg van de A77 langs de Brugfortstraat stond (figuur 6). De
noordzijde van de Brugfortstraat wordt begrensd door een houtkant bestaande uit Eiken en
struweel met onder andere Ribes. In het verlengde van de Burchtweg is een toegangsweg naar
een boerderij aanwezig die door een bomenrij en een houtkant wordt geflankeerd. De
omringende landbouwgronden zijn in gebruik als akkerland (figuur 7).

Figuur 8: De A77, gezien in oostelijke richting
vanafhet viaduct.

Figuur 9: Ter hoogte van het plangebied zijn
aan weerszijden van de A77 dassenrasters aanwezig.

Figuur 10:

Figuur 11 : De bosrand van het te1rein Maria
Roepaan vonnt een deel van de
noordelijke begrenzing van het
plangebied.

Het plangebied, gezien vanaf de
Sporenweg in de richting van het
toekomstige ecoduct.

De A77 bestaat uit een tweemaal tweebaans snelweg voorzien van een brede grasberm (figuur 8)
aan de buitenzijde. Daar waar in de toekomst het ecoduct komt te liggen staan nu twee
verkeersborden die de afslag Gennep en de eindbestemmingen voor rechtdoorgaand verkeer
aanduiden. Langs de noord- en zuidzijde van de snelweg is over de gehele lengte van de daar
aanwezige akkers een dassenraster aanwezig (figuur 9).

© Heukelom Verbeek laudschapsarchitectuur
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De flanken van de noordelijke oprit naar het viaduct over de A 77 zijn eveneens begroeid met
Eiken in de stakenfase. De Brugfortstraat gaat hier over in de Siebengewaldseweg. Deze overgang
en tevens rotonde vormt de kruising met de Hommersumseweg.
Het gedeelte van het plangebied ten noorden van de A77 bestaat eveneens uit akkerland (:figuur
10). Het plangebied kruist hier de Hommersumseweg en de Sporenweg. De Hommersumseweg
is een asfaltweg voorzien van smalle grasbermen. De Sporenweg is een onverharde veldweg,
eveneens voorzien van smalle grasbermen. Binnen het plangebied is een kleine (hobby)boerderij
gelegen. De overige agrarische bedrijven liggen buiten het plangebied. Tegenover de kruising
met de Sporenweg en de zde Zandkuilseweg hgt een verruigd perceel met enkele
struweelgroepen en een markante solitaire boom. Op dit perceel heeft in het verleden een
boerderij gestaan.
Op de overgang naar de bossen op het terrein Maria Roepaan, een woonvoorziening voor
gehandicapten, is de Schaapsweg gelegen, een onverharde veldweg. Het hos bestaat voomamelijk
uit Eiken (:figuur 11). Naar het noorden toe is in het hos het ven de Zeven Morgensiep gelegen.
Het plangebied eindigt hier min of meer. Aan de noordzijde van het plangebied zijn twee kleine
(hobby)boerderijen gelegen. Noordelijk van deze boerderijen liggen nog twee percelen die de
ecologische schakel tussen de Maasduinen en de Zeldersche Driessen completeren. Tussen deze
percelen is de spoordam van de voonnalige spoorlijn Boxmeer-Goch gelegeu.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Geomorfologie en bodem

In deze paragraaf wordt de landschappelijke onderlegger van bet plangebied toegelicht. Het gaat
daarbij om de geomorfologie en bodem, waarbij door Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu specifiek wordt ingegaan op grondmechanischt> gt>gevt>ns, milieutechnische gegevens en
grondwaterstanden/ geohydrologie.
In de onderstaande subparagrafen worden achtereenvolgens de historie en de veldverkenning
beschreven, gevolgd door de bekende gegevens met betrekking tot (historische)
bodemondcrzoek uit (de omgeving van) het plangebied. Ten slottc:: worden de hoogte, de
geornorfologie, de bodem en het grondwater van het plangebied toegelicht.
1.2.1

Historie gebied en veldverkenning

Uit de grote Historische Atlas (periode 1894 en 1926) blijkt, dat het plangebied geen bebouwing
kende. Voor zover bekend was het terrein vroeger in gebruik als "Heide". Dit komt terug in de
benaming van de omgeving, als zijnde Lage of Hoge Heide.
Het gebied alwaar onderhavig schrijven betrekking op heeft, betrefi: een voornamelijk agrarisch
gebied dat wordt omgeven door natuurgebieden. Binnen en aan de rand van het gebied is sprake
van bebouwing, dit betreft voornamelijk voormalige boerderijen die momenteel een
woonfimctie bezitten en indien nog agrarische activiteiten plaatsvinden dit op geringe schaal
gebeurd. Aan de rand van het gehied liggen enkele grotere in gebruik zijnde agrarische bedrijven.
Daar voornoemde bebouwing (incl. erven) als dusdanig binnen het gebied aanwezig zullen
blijven is voor onderhavige bureaustudie bier geen verdere aandacht aan besteed.

Figuur 12: Een van de akkerbouwbedrijven in
het plangebied
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Figuur 13: De landbouwgronden in het zuidelijke deel van het plangebied.
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Figuur 14: De Kleefsche Beek, gezien vanaf de
Burchtweg in noordelijke richting.
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Figuur 15: De landbouwgronden van het noordelijke dee! van het plangebied.

Het plangebied is voomamelijk in gebruik als landbouwgrond/weilanden, bossage/houtwallen en
woonbebouwing. Grofweg in het midden wordt het gebied in tweeen gesplist door de A77.
De aanwezige bebouwing binnen het gebied betreft veelal voormalige agrarische gebouwen
welke momenteel een woonfunctie bekleden, al dan niet in combinatie met het op beperkte
schaal houden van dieren.
Ter plaatse van een perceel aan de Sporenweg worden restanten van vermoedelijke oude
agrarische gebouwen aangetroffen (zie figuur 16 t/ m 19). Omdat niet geheel duidelijk is welke
bedrijfSactiviteiten hebben plaats gevonden, zou dit deelgebied vanuit milieuhygienisch oogpunt
mogelijk als "verdacht" bestempeld kunnen warden.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Figuur 16: terrein aan de Sporenweg.

Figuur 17:

Terrein aan de Sporenweg.

Figuur 18: Terrein aan de Sporenweg.

Figuur 19: Terrein aan de Sporenweg.

In het gebied bevindt zich een waterloop, deze is gevuld met water, het water in de sloot bevindt
zich grofweg op een peil van 1 m onder maaiveld (figuur 14) .
Tijdens de uitvoering van de terreininspectie (23 januari 2008) is op het noordelijke deel een
proefboring tot een diepte van 2 m onder maaiveld verricht. De ter plaatse aanwezige
bodemopbouw kan grofweg warden omschreven als fijn tot matig grof zand, zonder
bijmengingen van grind of overige bodemvreemde bijmengingen. Ter plaatse van de
landbouwgronden zal de bouwvoor zwak tot matig humeus van aard zijn. De boring is tot een
diepte van circa 2 m onder maaiveld geplaatst. Hicrbij is gccn grondwatcr aangctroffcn. De
verwachting is dat het grondwater rand de 3,0 a 3,5 meter minus maaiveld staat.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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1.2.2

Overige bodemonderzoeken

Voor zover bekend hebben ter plaatse van het nieuw aan te leggen Ecoduct en de directe
omgeving geen eerdere bodemonderzoeken plaats gevonden.
Ten behoeve van de realisatie van een nieuw fietspad aan de Siebengewaldseweg is in het
verleden een indicatief bodemonderzoek verricht (Ecopart, 29-2-2000) naar de kwaliteit van de
eventueel bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Dit onderzoeksgebied ligt echter ver
verwijderd van het plangebied en is in die hoedanigheid niet relevant.
Van de bodemkwaliteit ter hoogte van de A77, welke midden jaren tachtig is aangelegd, ZIJn
geen gegevens bekend.

1.2.3

Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie, infiltratie en draagkracht

De natuurlijke bodem in deze streken is hoofdzakelijk gevonnd door de afzettingen van
bodemmateriaal dat werd aangevoerd via de wind, rivieren of de zee. De opbouw van de bodem
bestaat in het algemeen uit jongere lagen boven op oudere afzettingen. De wijze van afzetting, de
herkomst van het bodemmateriaal en de invloed van de bodemvormende processen nadien, zijn
bepalend geweest voor de diverse bodemlagen zoals wij die momenteel aantreffen. Deze
bodemlagen warden afhankelijk van de leeftijd, herkomst en afzettingswijze, ingedeeld in
geologisch fonnaties. Door breuken en verschuivingen in de aardkorst zijn de formaties
plaatselijk verzakt (slenk) ofjuist opgestuwd (horst).
Diepte
(111-mv)
0-10111
10-40rn.

Tabel 1:

geologische fom1atie

lithostratigrafie

geohydrologische eenheid

nuenen groep
formaties van Krefi:enheye
en Veghel

dekzand
zanden en grinden met kleiinschakelingen

eerste watervoerend pakket

-

Geologie, lithostratigrafie en geohydrologie .

Geologie
Nuenen Groep:
Evenals in de Ro erdal Slenk vormt deze eenheid in dit deelgebied de deklaag die hier maximaal
circa 20 meter dik kan zijn. Behalve de fijne, vaak leemhoudende zanden komt in NoordLimburg plaatselijk oak een veenlaag voor die de Formatie van Asten wordt genoemd en samen
met de overigens moeilijk te onderscheiden Formaties van Eindhoven en Twente de complexe
Nuenen Groep vonnt.
Fonnaties van Kreftenheye en V eghel:
Op basis van de geologische kaart van Noord-Limburg (Pre-Kwartair) kan warden afgeleid dat
onder de deklaag afzettingen van Kreftenheye en Veghel uit het Pleistoceen voorkomen. De
sedimenten van deze fonnatie van Kreftenheye werden door de Maas afgezet en is in zijn
verbreiding min of meer beperkt tot het huidige Maasdal. De grofZandige en grindige afzettingen
zijn vaak moeilijk van de Fomutie van Veghel te onderscheiden en bereiken slechts een geringe
dikte. De sedimenten van deze formatie van Veghel werden door de Maas afgezet en komen in
het grootste deel van de Roerdal Slenk voor. Ze bestaan uit grove zanden en grinden waarin
soms enkele onbelangrijke kleilenzen voorkomen. De dikte kan plaatselijk 20 meter bedragen.

© Heukelom Verbeek bndschapsarchitectuur
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Geomorfologie en hoogte
Het plangebied bestaat grotendeels uit een terrasvlakte (zie kaart R02b), bestaande uit
Maasafzettingen. Aan beide uiteinden van het plangebied komt een klein gebied met
waarneembaar relief in de terrasvlakte voor. Deze gedeeltes zijn gedefinieerd als terraswelvingen
al dan niet bedekt met dekzanden. Aan de zijde van het Lange Ven bevindt zich een relatief
hooggelegen dalvlakteterras en wordt gevormd door koppen van zand- en grindbanken in de
oorspronkelijke rivierbodem. Het Lange Ven en de landbouwgronden wcstclijk van de veldweg
Lange Ven zijn aangeduid als geul van meanderend afWateringsstelsel.
De hoogteligging van de locatie bedraagt circa 13.4 a 15 m+NAP (zie kaart R02a). De
stij ghoogte van het eerste watervoerend pakket bedraagt ter plaatse circa 11. 5 m +NAP. Bij gevolg
kan op de locatie grondwater warden verwacht vanaf circa 3 a 4 meter onder maaiveld.
Afwatering van het gebied vindt plaats door middel van grondwaterstroming naar de rivier de
Maas. De stromingsrichting van het grondwater is globaal westelijk/zuidwestelijk gericht.
Bodem en grondwaterstand
Op kaart R02c is een uitsnede van de bodemkaart weergegeven, er is voornamelijk sprake van
Vlakvaaggronden: grof zand, Polder- en Ooivaaggronden: lichte zavel en Akkereerdgronden:
grnf zarnl. Kaart R02c geeft eveneens een uitsnede van de grondwaterkaart weer. Het gebied
bevindt zich voarnamelijk in watertrap VI en VII.
Indien de waterdaorlatendheid wardt gerelateerd aan de classificatie uit de literatuurgegevens,
kan warden gesteld dat er sprake is van een goede waterdaarlatendheid. Daarbij wardt uitgegaan
van een gealogie van zandlagen.
Wat betreft de draagkracht van de in het plangebied aanwezige gronden behaeven geen
problemen verwacht te warden.
Inzake de waterdoorlatendheid en draagkracht client duidelijk gesteld te worden dat dit een
indicatie hetreft op basis van literatllur en ervaringsgegevens. Voor exacte gegevens client effectief
onderzoek plaats te vinden (doorlatendheidsproeven, boringen e.g. sonderingen).
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Natuurwaarden

In verband met de ontwikkeling van een ecologische schakel in het plangebied is het van belang
de reeds aanwczige natuurwaarden in kaart te brengen. Ht:t plangebied heeft voornameli.ik een
intensieve agrariscbe functie. Hoge natuurwaarden zijn dan ook niet te verwachten. Het is echter
niet de bedoeling bij de aanleg van de ecologische scbakel (beschennde) natuunvaarden die wel
aanwezig zijn te vernietigen. Om die reden wordt in deze paragraaf een bescbrijving gegeven van
de in bet plangebied aanwezige natumwaarden. Uit het plangebied zijn waarnemingen van acbt
soortgroepen bescbikbaar. Deze soortgroepen zijn vaatplanten, mossen, zoogdieren, vogels,
;unfibiccn en rcptielen, dagvlinders, libellen e11 >fniukhanen. Overzichren van de aangetroffen
soorten van deze soortgroepen zijn als bijlage 1 (plantensoorten) en bijlage 2 (diersoorten) in dit
rapport opgenornen.
In de onderstaande subparagrafen worden .ichtereenvolgens de toegepaste metbodiek, de
(mogelijk) aanwezige flora en de (mogelijk) aanwezige fauna bescbreven. Als laatste worden de
reeds in en om het plangebied aanwezige faunavoorzieningen toegelicht.

1.3.1

Methodiek

Op 17 januari 2007 is door Peeters Econsult een verkennend veldbezoek gebracht aan het
plangebied. Bij dit veldbezoek zijn naast informatie over de gesteldheid van bet terrein gegevens
verzameld over de aanwezige flora en fauna.
Naast de tijdens het voornoemde veldbezoek verzamelde gegevens is dit rapport gebaseerd op
bestaande informatie. Gegevens over de aanwezige natuurwaarden in het kilometerhok waarin
het plangebied is gelegen zijn opgevraagd bij de Natuurbank Limburg (Natuurhistorisch
Genootschap Limburg) . Tevens zijn de websites van de Provincie Limburg en het Natuurloket
geraadpleegd. Aanvullende infonnatie over de flora is ontleend aan Coolen (2005) en de
Landelijke Vegetatie Databank.
Het plangebied strekt zich uit over vier kilometerhokken. Van zuid naar noord betreft het de
volgende hokken: 198-408, 198-409, 198-410 en 198-411. Bij de Natuurbank Limburg zijn veel
gegevens slechts op kilometerbok basis beschikbaar. Een deel van de faunagegevens heeft een
nauwkeurigere plaatsaanduiding. Voor de gegevens van de Provincie Limburg geldt dat de
floragegevens per pcrcccl of landschapselernent beschikbaJr ziju, terwijl de broedvogelgegevens
van alle minder algemene en zeldzame soorten een exacte plaatsaanduiding bebben. Het
Natuurloket geeft slechts globale informatie. Per soortgroep wordt het aantal beschermde en
bedreigde soorten in een bepaald kilometerhok gegeven. Er wordt echter niet vermeld om welke
soorten bet gaat.
De op bovenstaande wijze verzamelde gegevens zijn bewerkt en geordend tot soortenlijsten van
de verschillende soortgroepen. Van de aangetroffen soorten is de status volgens nationale (Floraen faunawet, Rode Lijsten), internationale (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern) en
regionale (Lijst van Beschermde en/ofBedreigde Soorten in Limburg) regelgeving nagegaan. De
Lijst van Beschermde en/ of Bedreigde Soorten in Limburg is niet meer geldig vanuit
beleidsoogpunt, maar wordt hier gebruikt ter indicatie van de zeldzaamheid van planten- en
diersoorten in de Provincie Limburg.
Zoals eerder aangegeven, is een deel van de gegevens slechts op kilometerhok basis beschikbaar.
De gegevens bieden dan ook vaak geen uitsluitsel of een soort daadwerkelijk in het plangebied is
vastgesteld, maar ze geven wel informatie over de in de omgeving aanwezige soorten. Aan de
hand van de tijdens het veldwerk geconstateerde gesteldheid van het tetTein, de hier aanwezige
ecotopen en de ecologie van de verschillende soorten is de geschiktheid van het plangebied als
© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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leefgebied voor alle in de betreffende kilometerhokken vastgestelde beschermde en/ of bedreigde
soorten beoordeeld. Bij diersoorten is hierbij met name aandacht besteed aan de mogelijkheid of
sprake is of kan zijn van nesten, holen of anderszins vaste verblijfplaatsen, terwijl er aan een
mogelijke incidentele aanwezigheid van een soort minder gewicht is toegekend. Losse
vogelwaarnemingen zijn dan oak alleen gebruikt indien ze zijn verricht in het broedseizoen (hier
gedefinieerd middels de datumgrenzen volgens Van Dijk, 1996). Waarnemingen van winter- en
trekvogels zijn niet in het onderzoek betrokken.
Tenslotte is een inschatting gemaakt van de volledigheid van de beschikbare gegevens, met name
of kennisleemten bestaan ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde en/ of bedreigde
soorten in het te onderzoeken gebied.
1.3.2

Flora

V aatplanten
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied 62 soorten vaatplanten waargenomen. Voor de
kilometerhokken, waarin het plangebied is gelegen, waren waarnemingen van in totaal 218
plantensoorten beschikbaar, waarvan waarnemingen van vijf soorten oak op het plangebied
betrekking hebben. Met de tijdens het veldbezoek verzamelde gegevens komt het totaal voor de
betreffende kilometerhokken op 244 soorten. Een volledige soortenlijst is in bijlage 1 van dit
rapport opgenomen.
Het merendeel van de in bijlage 1 genoemde soorten is in Nederland en Limburg algemeen tot
zeer algemeen. Daarnaast komen enkele minder algemene tot zeldzame plantensoorten voor in
de betreffende kilometerhokken. Van de in bijlage 1 genoemde soorten warden er 23 vermeld
op de landelijke Rode Lijst of in de Flora- en fauna wet (zie tab el 1, volgende bladzijde). Een
soort, te weten de Drijvende waterweegbree (figuur 20), wordt daarnaast genoemd op bijlage II
en IV van de EG Habitatrichtlijn.

Figuur 20: Drijvende waterweegbree.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Valse kamille, Gewone dotterbloem, Rapunzelklokje, Grasklokje, Korenbloem, Kamgras, Brede
waterpest, Drijvende waterweegbree en Gewone vogelmelk zijn soorten waarvoor geschikte
standplaatsen binnen het plangebied aanwezig zijn (zie ook kaart R03a). De aanwezigheid van
deze soorten in het plangebied is hier daarom als mogelijk beoordeeld. Valse kamille en
Korenbloem zijn soorten van akkers en omgewerkte bodem. Gewone dotterbloem, Brede
waterpest en Drijvende watetweegbree zijn te verwachten in en langs de KleetSche Beek.
Drijvende waterweegbree is tijdens de Provinciale vegetatiekartering inderdaad langs deze
watergang waargenomen, maar het is onbekend of de soort ook binnen de grenzen van het
plangebied is waargenomen. Rapunzelklokje. Grasklokje, Kamgras en Gewone vogelmelk zijn in
het plangebied met name in grazige bem1en te verwachten. Rapunzelklokje is tijdens de
Provinciale vegetatiekartering waargenomen langs de A77, Grasklokje in bermen langs de
Brngfortstraat en langs het Nieuw Erf; In al deze gevallen bestaat de mogelijkheid dat de
waameming in het plangebied is verricht.
De overige in tabel 2 genoemde soorten komen in het plangebied niet voor omdat geschikte
biotopen ontbreken of omdat de standplaatsen bekend zijn en buiten het plangebied zijn gelegen.
Het betreft met name soorten van stroomdalgraslanden en soorten van vennen en venoevers. De
eerste groep is met name te verwachten in het Niersdal, de tweede groep in enkele in het
omliggend gebied gelegen vennen (Zeven Morgensiep, Lange Ven, Suikerven).
Nederlandse naam
Gewone agrimonie
Valse kamille
Grote leenwenklauw
Torenk:mid
Gewone dotterbloem
Rapunzelklok:je
Grasklokje
Korenbloem
Wateraardbei
Kruisbladwalstro
Kamgras
Kleine zonnedauw
Brede waterpest
Moerashertshooi
Drijvende waterweegbree
Waterdr:ieblad
Kattcndoorn
Gewone vogelmelk
Gewone vleugelrjesbloem
Kleine ratelaar
Witte snavelbies
Grote tijm
Goudhaver

Tabel 2:

Wetenschappelijke naam
Agri111011ia eupatoria
Anthemis awensis
Aphanes mvensis
Arabis glabra
Caltha palustris ssp. pah1st1is
Canipanula rap1111wlus
Campanuia rofl111riifoiia
Cmtaurca cyanus
Comarum palustre
Cntciata laevipes
Cynow1·us rri<tatus
Drosera inlennedia
Elodea canadensis
Hyperiwm elodes
L11ronh1111 natans
Menyanthes trifoliata
0;;.onis repens ssp. spi;;osi.i
Ornithogalum u111beilaflm1
Polygala vulgalis
R!tinantln1s minor
R!tynchospora alba
71iymw p1~/egioides
Trisetu m flavcscrns

In plangebied
nee
mogelijk
nee
nee
mogelijk
mogelijk:
mogelijk
mogelijk
nee
nee
moge!ijk
nee
mogelijk
nee
mogelijk
nee

RL
GE
KW

nee

GE

mogelijk
nee
nee
nee
nee
nee

GE
GE
GE
KW
GE

FF

BE
BE
KW

2

GE
GE
KW
GE

GE
GE
KW
KW
GE

2

3
2

Bescherrnde en/of bedreigde plantensoorten in het plangebied. RL = Rode Lijst van
Nederland: BE = bcdrcigd; K\Y/ = kwetsbaar; GE = gevoelig; . = thans niet bedreigd; FF =
Flora- en faunawet: 1 = algemene soo1t; 2 = ove1ige soort; 3 = streng beschermde soo1t.

Volledigheid gegevens: Het totaal van 244 soorten voor de kilometerhokken waarin het
plangebie<l is gelegen <luidt erop dat deze onvolledig onderzocht zijn. Dit wordt bevestigd door
Coolen (2005) die voor een van de betreffende kilometerhokken een totaal van 337 soorten
vermeldt. Bij de bestaande gegevens zitten slechts enkele waarnemingen die met zekerheid op
het plangebied betrekking hebben. Gezien de bezoekdatum was ook het veldbezoek ongeschikt
om een representatief beeld van de aanwezige flora te krijgen. Mede door de gegevens van de
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Provincie Limburg bestaat wel een goed beeld van de bijzondere soorten die in de betreffende
kilometerhokken voorkomen en waarmee in het plangebied mogelijk te rekenen valt.
Mossen
Voor de kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen zijn waarnerningen van twaalf
mossoorten beschikbaar. Een volledig overzicht is in bijlage 1 in dit rapport opgenomen.

De meeste in bijlage 1 genoemde mossoorten zijn in ons land algemeen tot erg algemeen en niet
in hun voorkomen bedreigd. Twee soorten worden genoemd op de landelijke Rode Lijst (zie
tabel 3). In de Flora- en faunawet worden geen mossen genoemd.
N ederlandse naam
Boompjesmos
Gr:ijze bisschopsmuts

Tabel 3:

Wetenschappelijke naam
Cli111aciu111 dendroides
Racomitrium canescens

In plangebied

Beschermde en/of bedreigde mossen in het plangebied. RL
= kwetsbaar; FF = Flora- en faunawet.

nee
mogelijk
=

RL
KW
KW

FF

Rode Lijst van Nederland: KW

Grijze bisschopsmuts is een soort van voedselarme zandige standplaatsen. In de bermen van
Nieuw erf en Brngfortstraat lijken dergelijke standplaatsen in beperkte mate voorhanden.
Derhalve is de aanwezigheid van deze soort in het plangebied hier als mogelijk beoordeeld.
Boompjesmos komt in het plangebied niet voor omdat geschikte standplaatsen ontbreken.
Volledigheid gegevens: Met slechts twaalf soorten bieden de beschikbare gegevens een onvolledig
beeld van de in de omgeving aanwezige mosflora. Het Natuurloket noemt kilometerhok 198411 slecht onderzocht op mossen waarbij geen bijzondere soorten zijn aangetroffen. De overige
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen zijn niet onderzocht op mossen.
Overige soortgroepen
Waamemingen van korstmossen of paddenstoelen uit de betreffende kilometerhokken zijn niet
aanwezig in het waarnemingenbestand van de Natuurbank Limburg.

Het Natuurloket geeft aan dat kilometerhok 198-411 redelijk onderzocht is op korstmossen,
waarbij vier Rode Lijstsoorten zijn aangetroffen, en slecht onderzocht op paddenstoelen, waarbij
zeven Rode Lijstsoorten zijn aangetroffen. De overige kilometerhokken waarin het plangebied is
gelegen zijn niet onderzocht op korstmossen of paddenstoelen.
De Flora- en faunawet noemt overigens geen vertegenwoordigers van deze twee soortgroepen.
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Fauna

Zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn sporen van twee zoogdiersoorten waargenomen, namelijk Mal en
Konijn. Restaande gegevens wijzen op de aanwezigheid van 17 soorten zoogdieren in de
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen, waaronder beide tijdens het veldbezoek
vastgestelde soorten. Voor zover bekend heeft geen van de \Vaarnemingen betrekking op het
plangebied. Een volledige soortenlijst is in bijlage 2 in dit rapport opgenomen.
Met uitzondering van de Huismuis, de Bruine rat en de Zwarte rat zijn alle inheemse zoogdieren
wettelijk beschermd krachtens de Flora- en faunawet. Veertien van de in de betreffende
kilometerhokken aangetroften zoogdiersoorten worden genoemd in de Flora- en faunawet.
Zeven soorten zijn strenger beschermd (c1tegorie 2 en 3). Een van de soorten wordt da::imaast
genoemd op de landelijke Rode LijsL (zie tabel 4).
Nederlandse naam
Ree
Bever
Rosse woelmuis
Laatvlieger
Egel
Haas
Das
Rosse vleermuis
Konijn
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Eekhoom
Mo!
Vos

Tabel 4:

Wetenschappelijke naam
Cap,.eo/11s cap,.eolris
Castorfiber
Clcthriono111ys glareolus
Eptesicus serotimts
E,.inacctts europ11e11s
Lepus cu ropaeus
l'vfeles me/es
I\/lyotis noctula
o,.yctolagus c1111iculus
Pipist,.ellus 11at/111sii
Pipistrell11s pipistrell11s
Sciurus vulgaris
Talpa europaea
Vulpes vulpes

In plangebied
mogelijk
nee
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
ja
mogelijk
mogelijk
nee
ja
mogelijk

RL

FF
1

GE

3
1
3

3
3
3

3
2

1

Beschermde en/ of bedreigde zoogdiersoorten in het plangebied. RL = Rode Lijst van
Nederland: GE = gevoelig; . = thans niet bedreigd; FF = Flora- en faunawet: 1 = algemene
soort; 2 = overige soort; 3 = streng beschermde soort.

Van Konijn en Mol zijn tijdens het veldbezoek bewoningssporen waargenomen in het
plangebied. Beide soorten komen in Nederland en Limburg algemeen voor en zijn hier niet in
hun voorkomen bedreigd.
Door de aanwezigheid van akkers, grasland, bosplantsoen, boerderijen, bomenrijen en enige
rnigte en struweel vormt het plangebied een mogelijk leefgebied voor Ree, Rosse woelmuis,
Laatvlieger, Egel, Haas, Das, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis
en Vos. Wat betreft de genoemde vleermuizen valt vooral met foeragerende of overvliegende
dieren te rekenen. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen in holle bomen of gebouwen kan
echter niet zonder meer uitgesloten warden. De beschikbare waarnemingen van de Das hebben
alle betrekking op het Niersdal \Vaar oak een burcht aanwezig is. Met name in het noordelijk
deel van het plangebied valt met de aanwezigheid van foeragerende of migrerende Dassen te
rekenen. Durchtlocaties zijn voo1 zover bekend uieL iu lieL plaugeLied aauwezig. De Das i~ eeu
doelsoort voor de ecologische schakel en zal daarom profiteren van de herinrichting van het
plangebied. Groot wild is met uitzondering van het Ree (nog) niet waargenomen in de
omgeving van het plangebied. De overige mogelijk te verwachten soorten zijn in Nederland en
Limburg algemeen en niet in hun voorkomen bedreigd.
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Door het ontbreken van geschikte biotopen valt m het plangebied niet te rekenen met de
aanwezigheid van de Bever.
Volledigheid gegevens: Met uitzondering van Mol en Konijn zijn er geen waarnemingen van
zoogdieren in het plangebied beschikbaar. Het aantal van 17 soorten zoogdieren voor de
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen geeft aan dat deze onvolledig onderzocht zijn
op zoogdieren. Het Natuurloket noemt de betreffende kilometerhokken slecht tot redelijk
onderzocht op zoogdieren waarbij drie a vier streng beschermde soorten zijn aangetroffen en
geen enkele Rode Lijstsoort. Op basis van verspreiding en ecologie zijn meer soorten te
verwachten, waaronder bijvoorbeeld diverse soorten knaagdieren.
Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn m het plangebied zeven vogelsoorten waargenomen. Voor alle
waargenomen soorten is in het plangebied geschikt broedbiotoop aanwezig, maar het veldbezoek
is buiten het broedseizoen gebracht. V oor de kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen
waren waarnemingen van 87 broedvogelsoorten beschikbaar, waaronder alle tijdens her
veldbezoek waargenomen soorten. Bij de bestaande gegevens is voor negen soorten informatie
aanwezig die duidt op de aanwezigheid van territoria in het plangebied. Een volledige soortenlijst
is in bijlage 2 in dit rapport opgenomen.
Alle inheemse vogelsoorten zijn wettelijk besche1md krachtens de Flora- en faunawet (streng
beschermde soorten). Maar liefst 19 van de in bijlage 2 vermelde soorten worden daarnaast
genoemd op de landelijke Rode Lijst en kunnen als (min of meer) bedreigd worden beschouwd
(zie tabel 5).
Nederlandse naam
Veldleeuwerik
Slobeend
Graspieper
Ransuil
Steenuil
Kneu
Koekoek
Spotvogel
Boerenzwaluw
Nachtegaal
Gele kwikstaart
Grauwe vliegenvanger
Wielewaal
Matkop
Huismus
Ringrnus
Patrijs
Groene specht
Zomertortel

Tabel 5:

Wetenschappelijke naam
Alauda ar11e11sis
Anas dypeata
Ant/ms pratensis
Asio otus
Athme 11octua
Carduelis camiabina
Cuwlus canorus
Hippolais icterina
Hinmdo 1i1stica
Luscinia 111egarhy11chos
Moracilla flava
Mi1scicapa slriala
01iolus oriolus
Panis 111011tanr.1s
Passer domestiws
Passer 111ontam1s
Perdix perdix
Piws tJiridis
Streptopelia hlfhll'

In plangebied

ja
nee
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
nee
Ja
mogelijk
nee
nee
rnogelijk
mogelijk
ja
mogelijk
mogelijk

RL
GE
KW
GE
KW
KW
GE
KW
GE
GE
KW
GE
GE
KW
GE
GE
GE
KW
KW
KW

FF

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Beschermde en bedreigde broedvogelso01ten in het plangebied. RL = Rode Lijst van
Nederland; KW= kwetsbaar; GE = gevoelig; FF = Flora- en faunawet: 3 = streng beschem1de
soort.

Van de Veldleeuwerik ZlJn tijdens de Provinciale broedvogelk:artering in 2005 en 2006 zes
territoria vastgesteld in het plangebied. Daarnaast waren in dat jaar verschillende territoria
aanwezig in het aangrenzend agrarisch gebied. De V eldleeuwerik is een broedvogel van open
landschappen waaronder akkers, weiden en heidevelden. De soort stelt prijs op de aanwezigheid
van lage vegetaties met open plekken. De Veldleeuwerik staat in Nederland en Limburg te boek
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als een talrijke broedvogel (50.000-70.000 broedparen, '.vaarvan 4000- 4700 in Limburg). De
soort heeft de afgelopen decennia een zeer sterke achteruitgang te zien gegeven.
Van de Gele kwikstaart is bij de Provinciale broedvogelkartering een territorium vastgesteld in
het plangebied. Daarnaast waren enkele territoria aanwezig in het aangrenzend agrarisch gebied.
De Gele kwikstaart is een broedvogel van akkers. weilanden en drassig structuurrijk grasland. De
Gele kwikstaart is in Nederland een talrijke hroedvogel (40.000-50.000 broedparrn, waarvan
3100-3800 in Limburg).
V:in <le P:itrijs is in 2005 een territorium vastgestdd in het plangebied in de omgeving van de
Kleefsche Beek. De Patrijs is een broedvogel van open gebieden, zoals akkers, weilanden en
braakliggende terreinen waarin dekking aanwezig is in de vorm van hagen, struwelen of
overhoekjes. Het aantal broedparen van de Patrijs in ons land wordt geschat op 9.000-13.000,
waarvan circa 1200-1500 in Limburg. De soort heeft de afgelopen decennia een sterke
achteruitgang te zien gegeven.
Verspreidingsgegevens van deze soorten zijn op kaart R03b :i.fgebeeld.
Door de aanwezigheid van grasland, enkele boerderijen, erfbeplanting, bomenrijen en een kleine
oppervlakte bosplantsoen is in het plangebied geschikt broedbiotoop aanwezig voor Graspieper,
Ransuil, Steenuil, Kneu, Koekoek, Spotvogel, Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Huismus,
Ringmus, Groene specht en Zomertortel. Deze soorten worden hier clan ook als mogelijke
broedvogel beschouwd. Van de Graspieper is in 1993 een territorium in het plangebied
vastgesteld, maar tijdens de Provinciale brot>dvogd in 2005-2006 werd geen territorium
gevonden. Kneu, Spotvogel, Grauwe vliegeuvauger, Groene specht en Zomertortel zijn tijdens
de Provinciale broedvogelkartering vastgesteld in bosranden of erfbeplanting aangrenzend aan het
plangebied (zie kaart R02b). Ook de Ransuil en de Ringmus zijn op dergelijke plaatsen te
verwachten. Steenuil, Boerenzwaluw en Huismus zijn met name te verwachten in de directe
omgeving van enkele boerderijen die in het plangebied zijn gelegen.
De resterende vier in tabel 4 genoemde soorten zijn in het plangebied niet als broedvogel te
verwachten, omdat geschikte broedlocaties ontbreken. De Nachtzwaluw, die als doelsoort voor
de ecologische schakel geldt, is (nog) niet in de kilometerhokken, waarin de ecologische schakel
is gelegen, aangetroffen. Na herinrichting van het plangebied zouden de condities geschikt
moeten zijn voor de terugkeer van de Nachtzwaluw als bewoner van het plangebied en
omgevmg.
De overige in de betreflende kilometerhokken aangetroffen broedvogelsomten zijn in Nederland
en Limburg algemeen en niet in hun voorkomen bedreigd. Deze soorten worden hier verder
niet besproken. Zowel voor de soorten die tijdens het veldbezoek zijn waargenomen als voor een
aantal andere, met name kleinere zangvogelsoorten, zijn in het plangebied potentiele
broedlocaties aanwezig.
Volledigheid gegevens: Met de gegevens van de Provinciale broedvogelkartering uit 2005-2006
bestaat een goed beeld van de minder ::ilgement' en zeldzame broedvogels in het pbngebied.
Over de algemene soorten is geen nauwkeurige infonnatie voorhanden. Met 87 soorten bestaat
een goed beeld van de broedvogelsoorten die in de betreffende kilometerhokken voorkomen en
waarmee in het plangebied mogelijk te rekenen valt.
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Amfihieen en reptielen
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieen of reptielen waargenomen. De beschikbare gegevens
wijzen op de aanwezigheid van vijf soorten amfibieen en twee soorten reptielen in de
kilometerhokken waatin het plangebied is gelegen. Voor zover bekend heeft geen van de
beschikbare herpetofaunawaamemingen betrekking op het plangebied. Een volledige soortenlijst
is in bijlage 2 in dit rapport opgenomen.
Alie inheemse amfibieen en reptielen zijn wettelijk beschermd krachtens de Flora- en faunawet.
Drie van de in bijlage 2 genoemde soorten zijn strenger beschermd (categorie 2 en 3). Twee
hiervan worden genoemd op de landelijke Rode Lijst (zie tabel 6).
Nederlandse naam
Ge>vone pad
Zandhagedis
Levendbarende hagedis
Middelste groene kikker
Poelkikker
Bruine kikker
Kleine watersalam:mder

Tabel 6:

W etenschappeiijke naam

B1!fo b1Jfo
Lacer1r1 11gi/is
Lnrcrra 1 ivipam

Rana klepmn escul
Rmin IL'sso1111e
Rmw lt'l11porarin

Trit11ms 1mlgmis

11111

In plangebied

mogelijk
nee
nee
mogelijk
nee
mogelijk
mogelijk

RL

FF

KW

3
2

KW

3

1

1

Beschermde en/of bedreigde amfibieen en reptielen in het plangebied. RL = Rode Lijst van
Nederland: . = thans niet bedreigd; FF = Flora- en faunawet: 1 = algemene soort.

Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit grootschalig agrarisch gebied dat weinig aantrekkelijk is
als leefgebied voor amfibieen en reptielen. De Kleefsche Beek is het enige oppervlakte,vater van
betekenis. Buiten de intensief beheerde cultuurgronden is potentieel landbiotoop beperkt tot
enkele wegbermen, overhoekjes en een bosplantsoen langs de Brugfortstraat. Uitsluitend voor de
betrekkelijk weinig specifieke eisen stellende Gewone pad, ~.t!iddelste groene kik:ker, Bruine
kikker en wellicht de Kleine watersalamander wordt het plangebied hier als mogelijk leefgebied
beschouwd. Herinrichting van het plangebied als ecologische schakel biedt kansen voor meer
eisende soorten als Zandhagedis en Vinpootsalamander. Van de Zandhagedis zijn reeds
waamemmgen bekend uit de kiiometerhokgegevens. Van de Vinpootsalamander zijn
waamemingen bekend uit het Quin en het Zevenboomsven, zuidwestelijk van het plangebied in
de Maasduinen. Aanleg van de ecologische schakel biedt de mogelijkheid voor uitbreiding van de
bestaande populaties en biedt in de toekomst ook migratiemogelijkheden tussen verschillende
populaties.
Een duurzame aanwezigheid van de overige in tabel 5 genoemde soorten in het plangebied
wordt hier door het ontbreken van geschikt leefgebied onwaarschijnlijk geacht.
Volledigheid gegevens: Waamemingen van amfibieen of reptielen uit het plangebied zijn niet
beschikbaar. Voor de kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen is een groat aantal
herpetofaunawaamemingen beschikbaar. Met zeven soorten bestaat waarschijnlijk een goed beeld
van de soorten die in de betreffende kilorm:tcrhokkcn voorkomen en waarmee in het plangebied
mogelijk te rekenen valt.

Dagvlinders
T1jdens het veldbezoek ZlJn 111 het piangebied geen dagvlinders \ vaargenomen. Voor de
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen zijn waamemingen van 26 soorten dagvlinders
beschikbaar. Slechts een van de waamemingen is met zekerheid uit het plangebied afkomstig.
Een volledige soortenlijst is in bijlage 2 in dit rapport opgenomen.
1
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De meeste van de in bijlage 2 genoemde dagvlindersoorten komen in Nederland en Limburg
algemeen voor en zijn niet in hun voorkomen bedreigd. Twee soorten warden genoemd op de
landelijke Rode Lijst (zie tabel 7). Geen van de aangetroffen dagvlindersoorten geniet wettelijke
bescherming krachtens de Flora- en faunawet.
Nederlandse naam
Koninginnenpage
Bruine eikenpage

Tabel 7:

W etenschappelijke naam
Papilio 111adiao11
Satyri11111 ilicis

In plangebied
nee
nee

RL
GE
KW

FF

Beschermde en/of bedreigde dagvlinders in het plangebied. RL = Rode Lijst van Nederland:
KW = kwetsbaar; GE = gevoelig; FF = Flora- en faunawet.

Op grand van ecologie en verspreiding is een duurzame aanwezigheid van de in tabel 6
genoemde soorten in het plangebied onwaarschijnlijk. Naast het feit dat de meeste waarnemingen
van de Koninginnepage in Noord-Limburg betrekking hebben op zwervers stelt de soort prijs op
bloemrijke grazige vegetaties. Deze ontbreken echter in het plangebied. Door het ontbreken van
goed ontwikkelde bosranden of kapvlaktes is in het plangebied geen geschikt biotoop voor de
Bruine eikenpage aanwezig.
Door het ontbreken van bloemrijke grazige vegetaties en goed ontwikkelde bosranden of
struwelen is het plangebied geen aantrekkelijk leefgebied voor de meeste dagvlindersoorten.
Volledigheid gegevens: Uit het plangebied is slechts een vlinderwaameming beschikbaar. Met 26
waargenomen soorten bestaat een goed beeld van de dagvlindersoorten die voorkomen in de
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen en waannee in het plangebied mogelijk te
rekenen valt. Het plangebied vormt geen aantrekkelijk leefgebied voor dagvlinders en een
duurzame aanwezigheid van bijzondere soorten is onwaarschijnlijk.

Lib ell en
Tijdens het veldbezoek ZlJn m het plangebied geen libellen waargenomen. In het
waamemingenbestand van de Natuurbank Limburg zijn voor de kilometerhokken waarin het
plangebied is gelegen waamemingen van 13 libellensoorten aanwezig. Voor zover bekend heeft
geen van deze waarnemingen betrekking op het plangebied. Een volledig overzicht van de
waargenomen soorten is in bijlage 2 in dit rapport opgenomen.
Alie in bijlage 2 genoemde libellensoorten komen in Nederland en Limburg vrij algemeen tot
algemeen voor en zijn niet in hun voorkomen bedreigd. Geen van de soorten staat vermeld op
de landelijke Rode Lijst of geniet wettelijke bescherming krachtens de Flora- en faunawet.
Het plangebied vormt geen aantrekkelijk leefgebied voor libellen. Een duurzame aanwezigheid
van libellensoorten is slechts te verwachten langs de Kleefsche Beek, het enige oppervlaktewater
dat in het plangebied aanwezig is.
Volledigheid gegevens: Libellenwaarnemingen uit het plangebied zijn niet beschikbaar. Met 13
soorten bestaat waarschijnlijk een goed beeld van de libellensoorten die voorkomen in de
betreffende kilometerhokken en waarmee in het plangebied mogelijk te rekenen valt. Het
Natuurloket noemt drie van de vier kilometerhokken goed onderzocht op libellen; hierbij z1Jn
eveneens geen beschermde en/ of bedreigde soorten aangetroffen.
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Sprinkhanen
Voor de kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen ZIJn waarnemmgen van acht
sprinkhaansoorten beschikbaar. Vier soorten zijn binnen de grenzen van het plangebied
waargenomen. Een overzicht van de waargenomen soorten is in bijlage 2 in dit rapport
opgenomen.
De in bijlage 2 genoemde sprinkhaansoorten zijn in Nederland en Limburg niet zeldzaam en niet
in hun voorkomen bedreigd. Geen van de soorten wordt genoen1d op de landelijke Rode Lijst.
In de Flora- en faunawet warden geen sprinkhanen genoemd.
Volledigheid gegevens: Met acht soorten, waarvan er vier ook in het plangebied zijn
aangetroffen, bestaat geen goed beeld van de sprinkhanen in de kilometerhokken waarin het
plangebied is gelegen. Het Natuurloket noemt drie van de vier kilometerhokken redelijk
onderzocht op sprinkhanen, het vierde hok niet. Hierbij zijn geen Rode Lijstsoorten
aangetroffen. In de Flora- en faunawet warden geen sprinkhanen genoemd.

Overige soortgroepen
Waarnemingen van overige diergroepen uit de betreffende kilometerhokken zijn niet aanwezig
in het waarnemingenbestand van de Natuurbank Limburg.
Het Natuurloket noemt de betreffende kilometerhokken niet onderzocht voor vissen. Vissen zijn
in het plangebied slechts te verwachten in de F,.leefsche Beek. Crombaghs et al. (2000) noemen
voor de Kleefsche Beek als geheel slechts twee vissoorten, namelijk de Driedoornige stekelbaars
en het wettelijk beschennd Bermpje. De aanwezigheid van deze laatste soort in het plangebied
kan niet geheel warden uitgesloten.
Het Natuurloket noemt kilometerhok 198-411 redelijk onderzocht voor nachtvlinders en slecht
onderzocht voor 'overige ongewervelden'. De overige drie kilometerhokken zijn niet
onderzocht voor deze groepen. Nachtvlinders warden overigens niet genoemd in de Flora- en
faunav.ret. Op grand van ecologie en verspreiding is de aamvezigheid van v.rettelijk beschermde
'overige ongewervelden' in het plangebied onwaarschijnlijk.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

44

inrichtingsplan op den burg - provincie limburg

1.3.4

Faunavoorzieningen

Ten behoeve van de aanleg van de ecologische schakel tussen de Natura2000-gebieden
Maasduinen en Zeldersche Driessen zullen naast de ontwikkeling van natuur oak ontsnipperende
maatregelen warden genomen voor fauna. In het veld is bekeken waar zich in de huidige situatie
reeds faunavoorzieningen bevinden.
Op kaart R03c is een indicatie van de ligging van de aangetroffen faunavoorzieningen
weergegeven. Het betreft de reeds aanwezige dassenrasters langs de A77 (figuur 21 en 22) en de
Siebengewaldseweg. Onder de A77 zijn geen faunapassages aanwezig. Onder de
Siebengewaldseweg is een faunapassage aanwezig te hoogte van de kruising met de Heiweg langs
de Black.
De bosranden aan de noord- en zuidzijde van het plangebied kennen geen rasters, zodat zowel
klein als groat wil ongehinderd op de aanliggende landbouwgronden kan komen voor migratie
en om te foerageren.
Van de aanwezige infrastructuur in het plangebied zijn de A77 en de Brugfortstraat de meest
intensief bereden wegen. Daarbuiten kennen de Hommersumseweg en het Nieuw Erf een hoge
verkeersintensiteit. Deze wegen vragen daarom extra aandacht als het gaat om het nemen van
ontsnipperende maatregelen.

Figuur 21: Langs de A77 en de oostelijke taluds
van het viaduct staan dassenrasters.
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Figuur 22: Dassenraster inclusief poort aan de
noordzijde van het viaduct.
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1.4

Archeologie, cultuurhistorie en explosieven

Naast de abiotische en biotische kenmerken wordt de landschappelijke structuur bei'nvloed door
de mens. Deze bei:nvloeding is door middel van de antropogene kenmerken zichtbaar in het
landschap. Bij de inventarisatie en analyse van de antropogene kenmerken is gekeken naar de
historische ontwikkeling van het plangebied en zijn omgeving. Daarna komt de archeologische
waarde van het gebied aan de orde. Een aparte subparagraaf behandelt kort de gevolgen die
oorlogshandelingen uit de Tweede W ereldoorlog hebben op ingrepen in het plangebied.

1.4.1

Landschappelijke ontwikkeling 1800 tot heden

Aan het begin van de 19de eeuw bestaat het plangebied en zijn omgeving gedeeltelijk uit woeste
gronden en gedeeltelijk uit kampontginningen. Het Lange Ven en het Suikerven zijn duidelijk
als ven te herkennen (zie kaart R04a). Het wegenpatroon uit die tijd is ook nu nog grotendeels
aanwezig. Het gedeelte van het plangebied direct ten zuiden van de Brugfortstraat bestaat aan het
begin van de 19de eeuw uit heide en moeras. De Kleefsche Beek is clan nog niet tot in het
plangebied doorgetrokken, maar is wel aanwezig ten westen van het plangebied als zijnde de
ontwatering van het moeras. Het gebied oostelijk van het plangebied bestaat begin 19de eeuw
grotendeels uit bospercelen, terwijl het huidige bosgebied aan de zuidzijde in die tijd nog
grotendeels bestaat uit heide en zandverstuivingen. Aan weerszijden van de huidige
Hommersumseweg zijn bospercelen aanwezig. Op de overgang naar het tenein Maria Roepaan
zijn aan het begin van de 19de eeuw nog heidevelden aanwezig. Het terrein Maria Roepaan zelf
bestaat uit een verkavelde zandverstuiving met diverse natte laagtes.
Van de huidige bebouwing in en rond het plangebied is een deel reeds aanwezig, waaronder de
twee boerderijen aan de noordzijde van het plangebied, de boerderij aan het Lange Ven en hoeve
Nieuw Er£

Figuur 23 ; Restant vau een oude vd<lweg me t
recbts een boutwal daterend uit de
19de eeuw. Links is de locatie van bet
toekomstige ecoduct.

Figuur 24: Een boer<lerij <lateren<le uit de tij<l
van de ontginning (19dc eeuw). Op
de voorgrond bevindt zich bet plangebied.

Tot het einde van de 19de eeuw hebben weinig veranderingen plaatsgevonden in het plangebied.
De oppervlakte akkerland is nauwelijks uitgebreid. W el opvallend is de uitbreiding van het areaal
hos, echter nauwelijks op de locatie van de huidige bossen. Kenmerkend zijn in die tijd bossen in
de vorm van zowel bospercelen, kleine bosjes op de heide als houtkanten/-wallen rond heide- en
akkerpercelen (figuur 23). De Kleefsche beek wordt in die tijd in het plangebied nog altijd
gevormd door een moeras. In de infrastructuur heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. De
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huidige Hommersumseweg is verhard als zijnde de doorgaande weg van Heijen naar Gach.
Daarnaast is tussen het plangebied en de Niers de spoorlijn van Boxmeer naar Gach aangelegd.
Uitbreiding van agrarische bedrijven heeft op kleine schaal plaatsgevonden. De markante
boerderij die tussen de akkers is gelegen, direct noordelijk van de A 77, stamt uit de 2de helft van
de 19de eeuw (figuur 24).
Een goede 100 jaar later is de situatie in het plangebied reeds te vergelijken met de huidige
situatie. Het grate verschil is, dat het kaartbeeld dateert van net voor de aanleg van de A77. Het
plangebied vormt daardoor nag een geheel. Het gehele gebied is in agrarisch gebruik en de
Kleefsche Beek vormt de centrale watergang voor de ontwatering van het plangebied en
omgeving (figuur 25). De spoorlijn langs de noordzijde van het plangebied is tussen WO II en de
jaren '80 komen te vervallen. Het terrein Maria Roepaan kent reeds de inrichting, die het nu
oak nag grotendeels heeft. Ditzelfde geldt voor de bossen van de Zwarte Heide. De recreatie
heeft zich intussen oak ontwikkeld. Zo is camping de Bloksberg al aanwezig en is een
bungalowpark gelegen bij de buurtschap Diekendaal.

Figuur 25: de Kleefsche Beek is een gegraven
watergang ten behoeve van de ontwatering van de landbouwgronden.

Figuur 26: Het viaduct in de Brugfortstraat ligt
naast het oude trace van deze weg.

De aanleg van de snelweg A77 in de jaren '80 heeft een aantal wijzigingen in het landschap tot
gevolg gehad. Ter plekke van het plangebied is een viaduct aangelegd ten behoeve van het
doorgaande verkeer tussen Gennep en Siebengewald (figuur 26). Van de veldwegen, die
aanwezig waren tussen de Brugfortstraat en de (omgelegde) Kamperweg, zijn door de aanleg van
de A77 enkele verdwenen, waaronder het verlengde van de Burchtweg, dat uitkwam bij de
Kamperho£ De agrarische bebouwing heeft zich uitgebreid met voomamelijk aan- en
nieuwbouw van stallen. Het aantal recreatiebedrijven in de omgeving van het plangebied is de
laatste 20 jaar sterk uitgebreid. Zo heeft Centerparcs zich gevestigd aan de Hommersumseweg en
is bij de Zwarte Heide en de Zwarte Kamp een aantal campings gerealiseerd.
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Archeologie

Naast het nagaan van de historische ontwikkeling van het plangebied is het van belang te weten
of in het plangebied cultuurhistorische of archeologische waarden aanwezig zijn, waarmee in de
verdere planvorrning rekening gehouden moet warden. Om meer inzicht te krijgen in de
locaties waar mogelijk archeologische vondsten verwacht kunnen worden, is door het
Rijksinstituut voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een 'indicatieve
kaart archeologische waarden' (IKAW) ontwikkeld. Dit is een archeologische verwachtingskaart
waarop de verwachting van archeologische vondsten is ingedeeld in drie categorieen: 'laag',
'middel' en 'hoog'. In een gebied met een hoge of middel(hoge) indicatieve waarde client vooraf
aan graafWerkzaamheden een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. De provinciale
basiskaart archeologie is gebaseerd op deze kaart van het RACM.
Volgens de 'indicatieve kaart archeologische waarden' is de archeologische verwachtingswaarde
in het plangebied grotendeels laag (zie kaart R04b; Provincie Limburg, 2005). Alleen het
gedeelte van het plangebied tussen de Brugfortstraat en het Lange Ven kent de archeologische
verwachtingswaarde 'middel'. Dit betekent dat in dit gedeelte van het plangebied zich wellicht
archeologische sporen in de ondergrond bevinden.
Tn het plangebied zelf zijn geen archeologische danwel bouwkundige monumenten aanwezig. In
de nabije orngeving bevinden zich wel twee archeologische vindplaatsen (KICH, 2008). Waarbij
de enc ccn nederzetting uit de Bronstijd betreft en de andere een nederzetting uit het
Neolithicum en een grafheuvel uit de late Bronstijd/vroege IJzertijd. De locaties zijn gelegen ten
zuiden en westen van het plangebied (zie kaart R04b).

1.4.3

Explosieven

Tijdens de Tweede W ereldoorlog hebben zich in Limburg diverse gevechtshandelingen
voorgedaan. De munitie die bij deze gevechtshandelingen is gebruikt is niet in alle gevallen tot
ontploffing gekomen. Tussen 1971 en heden zijn door de Explosieve Opruimings Dienst van de
Koninklijke Landmacht circa 46 meldingen van aangetroffen explosieven afgehandeld in de
directe omgeving van het plangebied (Meijers A.H., 2008). Mogelijk zijn in het verleden
explosieven gestort ter hoogte van de bossen. De exacte ligging hiervan is niet bekend. De kans
dat in het plangebied nog onontplofte explosieven in de ondergrond aanwezig zijn is clan ook
a:rnwez1g.
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Infrastructuur

Het plangebied kent diverse typen wegen. De gemeente Gennep kent een indeling van de wegen
in 4 categ01ieen (zie kaart R04). De A77 is als stroomweg gecategoriseerd (figuur 27). De
Brugfortstraat, die Ottersum en Gennep verbindt met Siebengewald, is geclassificeerd als
gebiedsontsluitingsweg (figuur 28). Het viaduct waarmee de Brugfortstraat de A77 krnist is ruim
gedimensioneerd en kent aan de oostzijde reserveruimte voor een extra fietsstrook. Ook de
onderdoorgang voor de A 77 is ruim van opzet. Bijlage 3 bevat enkele aanzichten van het
viaduct. De overige wegen bestaan uit erftoegangswegen, zowel verhard als onverhard. De
Hommersumseweg (figuur 30), de Burchtweg (figuur 29), het Lange Ven, de Brem en het
Nieuw Erf zijn verharde erftoegangswegen. De overige veldwegen, te weten de Sporenweg, de
1ste en 2de Zandkuilseweg, de Schaapsweg en de Heuvelenweg, zijn onverhard. De onverharde
wegen zijn vrij toegank:elijk voor autoverkeer. De Sporenweg komt uit op bet terrein van Maria
Roepaan. Het terrein is vanuit het plangebied met de auto toegankelijk. Op het terrein gelden
echter enkele aanvullende verkeersregels.

Figuur 27: De A77 gezien in oostelijke richting.
De toekomstige locatie van het ecoduct bevindt zich voorbij het linkse
verkeersbord.

Figuur 28: De Brugfortstraat gezien in zuidelijke richting ter plekke van de
toekomstige kruising met de ecologische schakel.

Figuur 29: De Burchtweg ligt centraal in het
zuidelijke gedeelte van de ecologische
schakel.

Figuur 30: De Hommersumseweg ontsluit het
agrarische gebied ten noorden van
de A 77. De woning recht ligt centraal in de ecologische schakel.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

111nchtiugspbn op den hurg - provmcic limburg

56

Dennen en wegbegeleidende beplantingcn z.ijn slcchts spaarzaam aanwezig. De Brugfortstxaat
kent een vtijliggend fictspad. Tussen bet fietspad en de rijweg is een greppel en een bomenrij van
Eiken aanwezig. Tussen de kruis:ing met bet Nieuw Erf en het viaduct z.ijn aan de noordzijde van
de weg eveueens een bl'feppel en een houtkant aanwezig. De Bn1gfortsm1at ligt circa een meter
hoger clan de aanliggende landbouwgronden. Het Nieuw Erf wordt begeleid door een bomenrij
van Eiken. La.ngs de wesrz.ijde van deze weg ligt te::vens cen greppel, die is verbonden met de
Kleefsche Beek. De bcnnen zijn over het algemeen circa 2 meter breed, zowel bij de verbarde als
de onverha.rde wegen. De A77 kent be1men van circa 10 meter breed, eindigend in een greppel.
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Recreatie

Het plangebied is gelegen tegen de Maasduinen, hetgeen een recreatiegebied met een grate
aantrekkingskracht is. Dit is duidelijk af te lezen aan het grote aantal campings en huisjesparken,
dat aanwezig is in de bossen ten westen van het plangebied. Aan de Hommersumseweg zijn Het
Heijderbos van Centerparcs, een boerderijcamping en een grote manege gelegen. Gemarkeerde
ruiterroutes zijn in het plangebied niet aanwezig. Aan de zuidzijde van het Lange Ven is camping
De Schaaf gelegen. Verder westelijk is in de buurtschap Diekendaal cam.ping Bos en Heide
aanwezig. Ten zuiden van deze camping ligt nag een bungalowpark. Ten westen van camping de
Schaaf in boerderijcamping D e M erelhoeve gelegen. T en zuiden van het plangebied is iu de
bossen de boerderijcamping en vakantieboerderij The Turnery aanwezig, die met borden staat
aangegeven vanaf het Nieuw Erf
Recreatieve routes zijn in het plangebied beperkt tot het fiet~route-netwerk, waarvan op de
kruising tussen het Nieuw Erf en het Lange Ven en op de kruising tussen de Hommersumseweg
en de Brugfortstraat knooppunten aanwezig zijn. De fietsroutes zijn aangegeven op kaart ROS.
Rustpunten met bankjes en/of picknicksets zijn in het plangebied niet aangetroffen.
Het terrein Maria Roepaan, een woongemeenschap voor gehandicapten, ligt direct tegen het
plangebied. Aan deze zijde van het plangebied zijn een aantal onverharde veldwegen gelegen,
waarvan de Sporenweg op het terrein van Maria Roepaan uitkomt. Alhoewel niet in het veld
geconstateerd, wordt ervan uitgegaan dat deze verkeersluwe zijde van het plangebied door de
bewoners van Maria Roepaan voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt.

Figuur 31 : Naast de waarschuwing voor overstekend wild staat ook vakantieboerderij The Tumery op het Nieuw
Erf aangegeven.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

Figuur 32: Het fietsroute netwerk doorsnijdt
bet plangebied aan de noord- en
zuidzijde. Aan bet Nieuw Erf is
een knooppunt aanwezig.
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Ondergrondse infrastructuur en verlichting

Naast kennis met betrekking tot de bovengrondse infrastructuur is het bij werkzaarnheden, zoals
de aanleg van een ecoduct of plantwerkzaamheden, van belang te weten waar zich in de
ondergrond kabels en leidingen bevinden. De aanwezigheid van bepaalde typen leidingen kan
namelijk kleinere dan wel grotere gevolgen hebben voor de voorgenomen ingreep, zoals een
graafverbod in een bepaalde zone rand een leiding. Daarnaast dienen kabels en leidingen
bijvoorbeeld niet in de weg te liggen voor bijvoorbeeld de aanleg van een faunapassage onder
een weg.
Op kaart R06 zijn alle in en rond het plangebied bek.eu<le kabds en lei<lingen ingeteken<l.
Hierbij wordt met nadruk vermeld dat de kaart slecht de globale ligging van kabels en leidingen
aangeeft en dat voora(~aand aan werkzaamheden de precieze locatie van een kabel of leiding in
het veld client te warden nagegaan.
In het plangebied bevinden zich voornamelijk kabels en leidingen, die van lokaal belang zijn.
Nagenoeg alle kabels en leidingen zijn parallel aan (veld)wegen gelegen. Alleen tussen de 2dc
Zandkuilseweg en het terrein Maria Roepaan client rekening te warden gehouden met
middenspanningskabels van Essent, die langs het trace van een niet meer bestaande veldweg
liggen.
Straatverlichting is in het plangebied slechts spaarzaam aanwezig. Het fietspad langs de
Brugfortstraat 1s over de gehele lengte van het in het plangebied gelegen gedeelte verlicht.
Daarnaast kent de A 77 oostelijk van het plangebied verlichting van de middenbem1 ter
markering van de grens en de parkeerplaatsen met de douanekantoren. De Hommersumseweg is
spaarzaam verlicht en kent een rij lantarenpalen die op mime afstand van elkaar staan. De overige
wegen in het plangebied kennen geen straatverlichting.

© 1--Jeukelom Verbeek landschapsarchitecnmr
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Eigendomssituatie

Ten bchocvc van Jc realisatie va11 de ecologische sch:ikel en de bouw va11 her ecoducL is he L
noo<lzakelijk om grondcn aan re kopen, dan wd panicuJien:n te stinlllleren op hun gro nden
naruur re ontwikkclcn en te beh e ren. Op ka:m R OS zijn om die redenen de
eigendomsverhoudingen in en om het plangebied afgebceld. Een lijst van cigenaren is als bUJage
4 in dit rapport opgenomen.
De infra~tn1ctuur is in handen van de gemet"nte Gt"nnep c11 Rijl<swaterstaat. Daarnaast bez:ir de
gemeente Bergen een voormalige veldweg in het pl<ingebied.

De agr.ui che gron.dcn Liju vournamdijk i11 cig;c.:u<lo111 v;rn <lt: verst.hill1::11dt:: i11 en om her
pl:mgebied wonende agrariers. fn e1J rond hec plangcbied ligge n echrer ook dive i:se agra1ische
percelen die i11 eigendorn z~jn b!j Bureau Debeer Landbouwgronden, gcmccncc Cennep of
gemeente ilergen. O eLc grrn 1den kunnen v;in pas komcn bij her tt.icrnikn van gronden in het
pJangebied. De kennis m et berrekking rot de eigendomsgegevens spt:e1r in de fase waarin het
inrichtingsplan wordt opgcstcld nog gecn ro l en geldt :ils verkenning van de haalbaarheid van de

re,11i.salie v.111 de

~

1 lcukdom Verbeck

1::t.olo~1:.d1e

M.. hakd.

l~nd~dmp~ard1itcctuur
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Samenvatting

In de voorgaande paragrafen zijn de huidige ruimtelijke kwaliteiten, eigenschappen en waarden
van de toekomstige ecoiogische schakei Op den Burg gei:nventariseerd en geanalysccrd. Op basis
hiervan kunnen de volgende voor de planvorming van belang zijnde karakte1istieken worden
genoemd.

V eldverkenning
• Het plangebied van de toekomstige ecologische schakel bestaat grotendeels uit agrarisch
gcbicd, dat gekenrnerkt wordt door verspreid gelegen boerderijen in eeu groobd1alig upeu
landschap. Dit open landschap wordt begrensd door bosranden en enkele bomenrijen;
e
De A 77 snijdt dwars door het plangebied. Met uitzondering van het viaduct in de
Brugfortstraat zijn geen kunstwerken aanwezig langs de snelweg.
• Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich de spoordam van de voormalige spoorlijn
van Boxmeer naar Goch.
Geomorfologie en bodem
•
Naar aanleiding van de uitgevoerde terreininspectie, de voorhanden zijnde informatie en de
mondelinge informatie van derden kan het gehied v:muit milieuhygienisch oogpunt als
onverdacht warden beschouwd. Uitzonde1ing hierop vormt het terrein aan de Sporenweg,
alwaar ter hoogte van een braakliggend terrein restanten zijn aangetroffen van voormalige
bedrijfsgebouwen en verhardingen. Dit deelgebied client als potentieel "verdacht"
beschom~rd te worden;
• De aanwezige zandgrond kent een goede waterdoorlatendheid en draagkracht, bij voldoende
diepe waterstand zou de infiltratiecapaciteit toereikend moeten zijn;
• Afhankelijk van de voorgestelde ingrepen kan nader onderzoek naar de bodemsamenstelling,
draagkracht, infiltratiesnelheid en grondwaterstand noodzakelijk zijn;

•
Biotische kenmerken
Het plangebied bestaat grotendeels uit een open agrarisch landschap dat van belang is als
broedgebied voor een aantal kenmerkende akkervogels, waaronder Rode Lijstsoorten. In
hoevene bijzondere natuurwaarden in het gebie<l aanwezig ZlJn, is onzeker. Buiten de genoemde
akkervogels zijn bijzondere natuurwaarden in het plangebied slechts aanwezig of te verwachten
bij de Kleefsche Beek (flora - waaronder wellicht Drijvende waterweegbree - en fauna), in
wegbermen en perceelranden (flora), bij bomenrijen en andere opgaande beplanting alsmede in
de directe omgeving van boerde1ijen en bebouwing (fauna).
Bij de inrichting van de ecologische schakel client rekening te worden gehouden met de
volgende (mogelijk aanwezige) beschermde en/ofbedreigde natuurwaarden:
• Bijzondere begroeiingeu of plantensoorten zijn in het plangebied voornamelijk te
ve1wachten in enkele wegbermen en langs de Kleefsche Beek. Daarbij valt rekening te
houden met de (mogelijke) aanwezigheid van de beschermde plantensoorten Gewone
dotterbloem , Rapnnzelklokje, Grasklokje, Drijvende watenveegbree en Cewone vogelmelk.
Daarnaast komen in het plangebied mogelijk de Rode Lijstsoorten Valse kamille,
Korenbloem, Kamgras en Brede waterpest voor;
• Uit de soortgroep mossen komt mogelijk de Rode Lijstsoort Grijze bisschopsmuts in enkele
wegbermen in het plangebied voor;
• Er bestaat geen goed beeld van de zoogdie1fauna van het plangebied. Het plangebied vonnt
het actueel of potentieel leefgebied van meerdere soorten, te weten Ree, Rosse woelmuis,
© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Egel, Haas, Das, Konijn, Mal, Vos en de vleermuissoorten Laatvlieger, Rosse vleermuis,
Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis;
Het plangebied vormt een actueel of potentieel leefgebied voor meerdere broedvogelsoorten,
waaronder diverse Rode Lijstsoorten. Met name van belang is de aanwezigheid van enkele
bedreigde akkervogelsoorten als broedvogel, zoals de V eldleeuwerik, de Gele kwikstaart en
de Patrijs. Voor een aantal andere Rode Lijstsoorten die in voorgaande jaren in de directe
omgeving van het plangebied zijn aangetroffen in bosranden of in de buurt van bebouwing is
in het plangebied eveneens geschikt broedbiotoop aanwezig. Alie aanwezige broedvogels in
het plangebied zijn wettelijk beschermd;
Door de beperkte aanwezigheid van geschikte biotopen vormt het plangebied geen
aantrekkelijk leefgebied voor amfibieen en reptielen. Te rekenen valt slechts met de
aanwezigheid van enkele algemene amfibieensoorten, te weten Gewone pad, Middelste
groene kikker, Bruinen kikker en Kleine watersalamander. Meer kritische amfibieen- en
reptielensoorten komen in het plangebied niet voor;
Het plangebied vormt op dit moment geen aantrekkelijk leefgebied voor dagvlinders.
Beschermde en/ of bedreigde dagvlindersoorten komen in het plangebied niet voor;
In het plangebied vormt alleen de Kleefsche Beek een mogelijk leefgebied voor
libellensoorten. Beschennde en/ of bedreigde soorten komen er niet voor;
Voor zover bekend komen in het plangebied geen bijzondere soorten sprinkhanen voor;
Wat betreft de overige soortgroepen is slechts een gedeelte van de kilometerhokken waarin
het plangebied is gelegen onderzocht. In (de omgeving van) het plangebied zijn enkele op de
Rode Lijst aanwezige korstmossen en paddenstoelen aangetroffen. Vissen zijn alleen aan te
treffen in de Kleefsche Beek. Bestaande informatie duidt op de mogelijke aanwezigheid van
de Driedoornige stekelbaars en het wettelijk beschem1de Bermpje. Met betrekking tot
nachtvlinders en kan gesteld warden, dat de bestaande gegevens ontoereikend zijn.
Nachtvlinders worden echter niet beschem1d via de Flora- en faunawet. Van de 'overige
ongewervelden' is de aanwezigheid van beschermde soorten onwaarschijnlijk;
Van de doelsoorten voor de ecologische schakel komt alleen de Das mogelijk reeds in het
plangebied voor. Van de Zandhagedis en de Vinpootsalamander zijn waarnemingen bekend
uit de omgeving van het plangebied. Van de Nachtzwaluw zijn uit het plangebied en de
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen geen waarnemingen bekend. Wat betreft
groot wild zijn alleen waarnemingen van het Ree bekend uit de bossen in de omgeving van
de ecologische schakel;
In het plangebied zijn op beperkte schaal faunavoorzieningen aanwezig. Dit betreft
dassenrasters aan weerszijden van de A77 die zijn aangebracht tussen het viaduct in de
Brugfortstraat en de Duitse grens. Faunapassages zijn in het plangebied niet aanwezig;
Afhankelijk van de inrichtingsvoorstellen voor de ecologische schakel zijn wellicht nadere
flora- en of faunaonderzoeken noodzakelijk om het effect van de voorgenomen ingreep op
de reeds aanwezige natumwaarden te kunnen vaststellen.

Cultuurhistorie, archeologie en explosieven
• In het plangebied zijn nog enkele restanten aanwezig van het 19dc eeuwse landschap,
waaronder de wegenstructuur, enkele boerderijen en enkele houtwallen;
• Kenmerkend in de 19dc eeuw was de variatie aan bospercelen, boomgroepen op de heide en
door houtwallen begrensde heide en akkers in het plangebied. Deze elementen zijn nu
grotendeels verdwenen, waardoor het plangebied gekenmerkt wordt door een grate
openheid met waardevolle vergezichten;
• In de 20"< eeuw is de Kleefsche Beek gegraven ten behoeve van de ontwatering van de
landbouwgronden tussen de A77 en Siebengewald en vormt daarmee een belangrijk
functioneel landschapselement in het agrarische landschap. De heides en zandverstuivingen
aan beide uiteinden van het plangebied zijn bebost. De in de 19de eeuw reeds aanwezige
© H eukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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vennen ZlJll behouden en vormen daarmee cultuur- en natuurbistorisch waardevolle
eenheden in deze bossen.
De aanleg van de A77 in de jaren '80 beeft een verlies aan cultuurbistoriscbe waarden tot
gevolg gebad. De snelweg is echter zodanig ingepast in bet landscbap dat de weg geen
visueel storend element vonnt;
De indicatieve kaart arcbeologiscbe \Vaarden geeft aan, dat slechts bet plangebiedgedeelte
tussen de Bmgfortstraat en het Lange Ven een middel(boge) archeologiscbe
ver'.vachtings'.v:iarde kent. Dit betekent, dat zich hier .,..,~\l.,. ellicht Vv'aardevolle sporen uit hct
verleden in de ondergrond bevinden;
In bet plangebied zijn geen arcbeologiscbe en/ of bouwkundige monumenten aanwezig;
In bet verleden is in de omgeving van bet plangebied diverse onontplofte munitie
aangetroffen, daterend uit de Tweede W ereldoorlog. Het laten uitvoeren van een
vooronderzoek naar de aanwezigbeid van ontontplofte munitie in bet plangebied kan daarom
Lij Je uitvoering van bet inricbtingsplan noodzakelijk zijn;
In bet verlengde biervan client opgemerkt te warden, dat mogelijk in bet verleden
explosieven zijn gestort ter boogte van de bossen. De exacte ligging biervan is niet bekend.

Infrastructu ur
• De erftoegangswegen kennen geen onderscheid in verbard en onverba.rd. De onverbarde
veldwegen vormen daarbij een bijzonder onderdeel van bet agrariscbe landscbap;
• Na de doorgaande wegen A77 en Bmgfortstraat, vormen het Nieuw Erf en de
Hommersumseweg de wegen met de hoogste verkeersintensiteit in bet plangebied vanwege
bun verbindende functie;
• De bermen langs de wegen zijn over bet algemeen circa twee meter breed, al clan niet
voorzien van een greppel. De A77 kent bermen van circa 10 meter breedte. Deze bermen
kennen 111 de bmd1ge situatie de hoogste natuurwaarden in het plangebied.
Recreatie
• De verblijfirecreatie is gernncentreerd in de Maasduinen ten westen van het plangebied,
vanwege de aantrekkingskracbt van dit natuurgehied;
• Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde doorkruist door bet fietsroute netwerk.
Op bet Nieuw Erf is een knooppunt aanwezig;
• Rustpunten met bankjes en/ of picknicksets zijn in bet plangebied afwezig;
e
Aangenomen mag warden, dat de onverharde veldwegen rand het terrein fv1aria Roepaan
voor recreatieve doeleinden gebrnikt worden door de bewoners van bet terrein.
Ondergrondse infrastructuur en verlichting
• De kabels en leidingen die aanwezig zijn in bet plangebied zijn voornamelijk van lokaal
belang en liggen voornamelijk parallel aan de bestaande infrastructuur;
• Tussen de 2dc Zandkuilseweg en bet tenein Maria Roepaan client rekening te warden
gehouden met middenspanningskabels van Esscnt die langs een niet meer bestaande veldweg
zijn gelegen;
• Straatverlichting is in het plangebied slecbts spaarzaam aanwezig. Het betreft de verlichting
van bet fietspad langs de Brugfortstraat, de str;iatverli chting van de Hommersumseweg en de
verhchting langs de A 77 bij de grensovergang.
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Eigendomssituatie
•

De gronden in het plangebied zijn 111 h anden van djverse eigenarcu. De infi:asrructum is
eigeudom van Rijkswaterstaat en de gemeente Geunep. De agra1;sche gronden zijn
voomamelijk in handen van de agrariers in en om bet plangebied. Opvallend is de
aanwezigheid van divei:se g.ronden in eigeudom van de gemeen.ten Gennep en Bergen en het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Dit Jaatste kan van pas komen bij de realisatie van de
ecologische schakel.
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Vigerend beleid en bestaande plannen

Naast de in het vorige hoofdstuk gei:nventariseerde en geanalyseerde structuren zijn tevens het
beleid en de overige bestaande plannen aangaande de toekomstige ecologische schakel 'Op <len
Burg' bestudeerd. Het gaat daarbij zowel om Rijksbeleid (paragraaf 2.1), beleid van de Provincie
Limburg (paragraaf 2.2) als het gemeentelijke beleid (paragraaf 2.3). Conclnsies nit deze
beleidsinventarisatie en analyse warden vervolgens bondig toegelicht in paragraaf2.4.

2.1

Rijksbeleid

Structuurschema Groene Ruimte 2 (ministerie van LNV, januari 2002)
Ontwikkelingen in het landelijk gebied dienen met zorg te worden begeleid, zodat sprake is van
behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit is de essentie van
de door het Rijk gehanteerde ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Deze strategie gaat uit
van een landschap dat continue in outwikkeling is. Het koppelen en combineren van
verschillende gebruiksvonnen is hierbij van belang. Hoofddoel van de ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie is om het landelijk gebied aantrekkelijker te maken voor iedereen. Dit houdt
in: behoud en ontwikkeling van identiteit, verscheidenheid en beleving van het landschap en het
landschap voldoende functioneel inrichten voor de gebruiksfuncties in het landelijk gebied. Het
streven naar voornoemd functioneel en mooi landschap is samen te vatten in acht
kernkwaliteiten:
•
Identiteit en verscheidenheid van de negen (inter)nationale landschapstypen;
• Rust, ruimte, stilte en donkerte;
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied;
• Herkenning van verleden en vernieuwing in het landschap;
• Een vitaal en herkenbaar watersysteem;
• Kmmtehjke d1vers1te1t;
• Het groene karakter van het landelijk gebied;
• Efficient gebruik van het landschap.
Ten aanzien van het gebied waarin het plangebied is gelegen worden geen uitspraken gedaan
over hoe een functioneel en mooi landschap te bereiken is.
Het plangebied is gelegen in een zandgebied. Met betrekking tot de waterhuishouding m dit
gebied geeft het Rijk enkele doelstellingen en randvoo1waarden:
• V ergroten waterberging;
• Verbeteren natuur langs beken;
• V erbetering milieucondities grote eenheden natuur;
• Vermindering milieubelasting door landbouw.
Het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR) geeft: daamaast invulling aan de ambitie om de
samenhang tussen de EHS te verbeteren. Om een robuuste en samenhangende EHS te bereiken
is het noodzakelijk de rnimtelijke samenhang tussen en binnen natuurkernen te versterken.
Robuuste verbindingen versterken daarbij de samenhang tussen de grote eenheden EHS. I-let
Rijksbeleid richt zich voor het versterken van de ruimtelijke samenhang zowel op de Robuuste
verbindingen als op de grate eenheden EHS zel( Met betrekking tot de Robuuste verbinding
Schinveld-Mook is in het SGR slechts sprake van de verbinding Schinveld-Susteren (SusterenMeinweg-Maasduinen).
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Nota Ruimte (ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, april 2004)
Naar ve1wachting zal het klimaat in de komende jaren geleidelijk veranderen. De leefgebieden
van planten- en diersoorten zullen om die reden langzaam naar het noorden opschuiven. De
migratie van inheemse soorten client geleid te worden. Bij het uitkomen van de Nota Ruimte
was de netto EHS nog te versnipperd om belangrijke ecosystemen aan elkaar te kunnen
koppelen. Daarom heeft het Rijk in samenwerking met de Provincies een aanvang gemaakt met
het realiseren van een ruimtelijk samenhangende EHS op nationaal en internationaal niveau door
het definieren van Robuuste verbindingen (zie kaart R09a). De Robuuste verbinding SchinveldMook, waarvan het plangebied een onderdeel is, is er daar een van.
De realisatie van de Robuuste verbinding wordt geregeld via aankoop, agrarisch natuurbeheer en
particulier beheer. Daarbij client de door de Provincie voor een bepaald gebied vastgestelde
natuurkwaliteit te worden behaald. De Robuuste verbinding client uiteindelijk een
samenhangend geheel te varmen, bestaande uit landschappelijke en ecologische elementen die de
verschillende natuurkernen met elkaar verbinden.
In de Nota Ruimte komt een aantal uitvoeringsdoelstellingen aan bod, die van toepassing zijn op
het plangebied en de directe omgeving daarvan. Deze uitvoeringsdoelstellingen zijn grotendeels
ve1werkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, dat in paragraaf 2.2 wardt taegelicht. De
vaor het plangebied relevante uitvoeringsdaelstellingen zijn achtereenvolgens:
• Hantering bij ruimtelijke planning van drietrapsstrategieen voor waterkwantiteit (vasthouden,
bergen, afVoeren) en kwaliteit (voorkomen, scheiden, zuiveren);
• V aarkaming van negatieve ontwikkelingen op het gebied van water, lucht en
bodemkwaliteit in EHS en Vogel- en Habitat Richtlijn gebieden (VHR), bescherming,
instandhouding en ontwikkeling van EHS-, VHR- en Natuurbesche1mingsgebieden, goede
ruimtelijke condities incl. de vaor de natuur vereiste milieu- en waterkwaliteit,
instandhouding van ecalogische en culturele waarden in natuurgebieden en bescberming en
evt. verdere ontwikkeling van (inter-)natianaal beschennde soarten en bun leefgebieden;
• Realisatie robuuste ecologische schakelen;
• Bebouden en versterken basiskwaliteit van bet landschap;
• Ruimte voor toe1istiscb-recreatieve voorzieningen, verbetering van de toegankelijkbeid van
de groene ruimte en apbeffing van belemrne1ingen voor wandelen en fietsen, vergroting
toegankelijkheid van natuur- en landbouwgebieden;
• Bescberming en ontwikkeling van landelijke routenetwerken;
• D escherming van grond- en oppervlaktewater.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (ministeries van VenW, LNV en VROM, mei
2004)
Het Meerjarenprogramma Ontsnippering vormt het gebiedsgerichte ontsnipperingsbeleid ten
aanzien van de rijksinfrastructuur in Nederland. Doel is daarbij het tegengaan en opheffen van de
versnipperende werking van rijkswegen, spoorwegen en rijkswaterwegen met steile oevers, zodat
netwerkpopulaties van voornamelijk fauna zich kunnen herstellen.
De A77 doorsnijdt de Maasduinen, de groene ruggengraat van Limburg. Belangrijk is bier, dat
bet Reicbswald en de Maasduinen aaneengeschakeld warden, zodat ruimte antstaat voor grote
zoogdieren en halfwilde grazers. Het gebied Maasduinen-Venlo, waaronder ook het plangebied
valt, is in bet Meerjarenprogramrna Ontsnippering aangewezen als natianaal geprioriteerd gebied.
Doelsaarten vaar de verbinding tussen het Reichswald en de Maasduinen zijn, naast grate
zaagdieren en halfwilde grazers, Zandhagedis, Vinpaatsalamander, Nachtzwaluw en Das. De
ecologiscbe winst die behaalt kan worden door bet opbeffen van de ecologiscbe barriere in de
A77 is volgens het LARCH-model gedefinieerd als 'een niet duurzaam netwerk verandert na
ontsnippering in een zwak of sterk duurzaam netwerk' (Grift, E.A. van der et.al., 2003).
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Natura2000 (ministerie van LNV, decemher 2006)
Op Europees niveau zijn in Nederland door het Ministerie van LNV Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden aangewezen. Deze gebieden vonnen Europa's natuurpareltjes, de
zogenoemde Natura2000-gebieden. Dit zijn stuk voor stuk gebieden met bijzondere planten en
dieren. In 2007 wordt de Nederlandse bijdrage aan Natura2000 afgerond met het aanwijzen van
162 Natura2000-gebieden. Door deze aanwijzing komen deze gebieden onder de wettelijke
bescherming van de Natuurbeschem1ingswet 1998 te vallen. Op het moment van opstellen van
het voorliggende inrichtingsplan was de procedure voor de ontwerpbesluiten gaande. Voor het
plangebied zijn in het aanwijzingsbesluit de Maasduinen en de Zeldersche Driessen van belang
(kaart R09b). Voor deze gebieden is de eerste inspraakronde in februari 2007 afgerond. Het
inrichtingsplan Op den Burg vormt het voorstel voor de ecologische schakel tussen deze twee
Natura2000-gebieden.
Naast de algemene doelen van de Natura2000-gebieden, zoals behoud van biologische
biodiversiteit en behoud van de ecologische samenhang van het Natura2000-netwerk, zijn in het
ontwerpbesluit voor de verschillende gebieden natuurdoeltypen opgenomen. Het doel hiervan is
deze te behouden, uit te breiden en/ of kwalitatief te verbeteren. Daarnaast warden voor de
gebieden specifieke soorten genoen1d met als doel de uitbreiding van de verspreiding van de
soort te realiseren, de omvang van de populatie te behouden en/ of uit te breiden en/ of de
omvang en de kwaliteit van bet leefgebied van de soorten te behouden, te verbeteren en/ of uit te
breiden. Voor meer infonnatie over de deelgebieden, de genoemde natuurdoeltypen en soorten
wordt verwezen naar bijlage 5.
Voor elk gebied zal na aanwijzing een eigen beheerplan warden gemaakt. Daarin staan onder
andere de maatregelen vermeld die helpen bij de realisatie van de natuurdoelen. Het beheerplan
geeft daarnaast aan welke maatregelen of activiteiten in en rand het gebied geen direct effect
hebben op de soorten en habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen of op het bereiken van
de natuurdoelen. Het beheerplan gaat ten slotte in op maatregelen of activiteiten die vallen onder
'bestaand gebruik' en warden onder andere maatregelen en activiteiten beschreven waarvoor
geen vergunning nodig is op grand van de Natuurbeschermingswet 1998. Voor maatregelen of
activiteiten die niet in het beheerplJ.n sta;in en die een effect (kunne11) hebben op de beschern1de
soorten en habitattypen in een Natura2000-gebied is een vergunning nodig.
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Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (Provincie Limburg, oktober 2006)
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2006 (kaart RlOa) wordt het plangebied
aangeduid als ontwikkelingsperspectief 'Provinciale Ontv.;ikkelingszone Groen' (POG). Oak de
directe omgeving van het plangebied aan de oost- en westzijde kent het ontwikkelingsperspectief
POG. Het beleid voor deze zone is gericht op het realiseren van nieuwe natuurgebieden via
aankoop, inrichting en beheer. De bossen aan de zuidzijde van het plangebied kennen bet
ontwikkelingsperspectief 'Ecologiscbe Hoofdstructuur' (EHS). De aan de noordzijde grenzende
bossen

ken_J_~e11

slechts gedeeltelijk hct ontvvikkclingspcrspectief EHS. 1---Ict tcrrein !'v1aria Roepaan

beeft
bet
ontwikkelingsperspectief
'plattelandskern',
aangezien
een
mmmmm
voorzieningenniveau aanwezig is voor de bewoners van het terrein.
Bij de uitwerking van het POL in g:roene waarden is het POG-gebied waarvan het plangebied
onderdeel uitmaakt ingedeeld als 'zoekgebied Robuuste verbinding' (zie kaart RlOb).
In hct kader van de begrenzing van de Robuuste verbindingszone Schinveld-Mook is de
Provincie Limburg in 2001 begonnen n1et een verkenning, die in 2005 heeft geleid tot de
vastlegging van het zoekgebied van de Robuuste verbinding in de POL-herziening op
onder<lelen EHS (Provincie Limburg, september 2005). Daarbij heeft nauw overleg
plaatsgevonden met de regio. V ervolgens is in mei 2007 de milieueffectrapportage afgerond.
Daarna is, eveneens in nauw overleg met de regio, de gedetailleerde begrenzing van de Robuuste
verbinding tot stand gekomen en verwerkt in de POL-aanvulling Robuuste verbinding
Schinveld-Mook (Provincie Limburg, september 2007). Voor bet gebied tussen de Maasduinen
en de Zelderscbe Driessen beeft dit enkele gevolgen gehad (kaart RlOa).Het plangebied zelf is
van het ontwikkeiingsperspectief POG gew1Jz1gd m het ontwikkelingsperspectief EHS. De
omliggende gebieden, die in eerste instantie eveneens het ontwikkelingsperspectief POG kenden,
kennen nu het ontwikkelingsperspectief 'Vitaal landelijk gebied'. Dit wil zeggen dat de rond het
plangebied gelegen landbouwbedrijven weer ruimte krijgen om zicb te ontwikkelen.
De uitwerking van de POL-aanvulling in groene waarden geeft eveneens een herdefinitie voor
de groene waarde van het plangebied. Van 'zoekgebied Robuuste verbinding' is de waarde
gewijzigd in 'bos- en natuurgebied' met de aanvullende categorie 'landbouw in Robuuste
verbinding' (zie kaart RlOb). Dit laatste boudt in, dat zolang duurzame natuurontwikkeling in
het plangebied nog niet heeft plaatsgevonden agrarische bcdrijven ruimtclijkc ontwikkdingsmogelijkbeden bezitten conform het toekomstperspectief POG. Na realisatie van duurzame
ontwikkeling
van
natuur
gelden
de
ontwikkelingsmogelijkheden
conform
het
toekomstperspectief EHS.

Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap, herziening VI (Provincie Limburg,
december 2007)
In het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landscbap is de EHS binnen de p:rovincie Limburg nader
geconcretiseerd en aangevuld. Op provinciaal niveau is de EHS verder uitgewerkt en zijn ter
vervolmaking van de EHS gebieden aangewezen als POG. Het Stimuleringsplan vormt een
gebiedsgerichte uit\verking van de POG en de EHS. Hieronder warden de voor het plangebied
geldende natuurdoelen weergegeven volgens het Stimuleringsplan.
Op kaart RlOc is een uitsnede van de bij het Stimuleringsplan herziening VI behorende plankaart
voor bet plangebied weergegeven. Het plangebied valt geheel binnen de eenheid 3 .10 CpR Op
den Burg. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan 4.1 lA Het Lange Ven en 4.13A
Bergerbos-Diekendaal. Het plangebied wordt aan de oost- en westzijde begrensd door 3.03H Op
den Belt en 3.02.1 G Siebengewald. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan 4.0lA
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looierheide, Genneperheide en Heezeland en vormt 2.21 CpR Looiseweg en Kendel de
verbinding met de Niers en de Zeldersche Driessen. De genoemde gebieden warden hieronder
nader toegelicht.
3.10 pR Op d n Burg
Dit, het plangebied, betreft een zeer belangrijke ecologische schakel in de Robuuste verbinding
Schinveld-Mook. Over de A77 komt een ecoduct te liggen. De aanloopgebieden zijn echter
smal gehouden vanwege de agrarische belangen die in en om het plangebied spelen. Via
particulier natuurbeheer client in dit gebied een droge ecologische schakel te ontstaan die
optimale dekking biedt voor onder andere het Edelhert. De volgende natuurdoeltypen zijn van
toepassing op de ecologische schakel:
• A 1.1
Wintereiken-Beukenbos;
B erken-Zomereikenbos;
• A 1.5
A
2.1
Doornstruweel;
•
Brernstruweel;
• A2.2
Drage heide;
• A 3.1
A
5.3
Heischraal grasland;
•
Kamgrasweide;
• A 5.5.1
Voedselarme plassen (6 stuks).
A
8.5
•

4.11A Het Lange Ven en 4.13A Bergerbos-Diekendaal
Het Lange Ven betreft een belangrijke groeiplaats voor watervegetaties die wordt gevoed door
kwelwater. De randen van het ven warden gekenmerkt door een Wilgenstruweel, dat overgaat
in een Berken-Zomereikenbos. Aandachtssoorten zijn hier de Heikikker en de Knoflookpad.
Direct aangrenzend van het Lange Ven is de eenheid Bergerbos-Diekendaal gelegen, net als het
Lange Ven een onderdeel van het Natura2000-gebied Maasduinen. Ter hoogte van het
plangebied bestaat het gebied voornamelijk uit Berken-Zomereikenbossen en naaldhoutaanplant.
Daarnaast ligt aan het Nieuw Erf het Suikerven. Een aandachtssomt aan de rand van het
plangebied is hier de Knoflookpad, waarvoor bet Suikerven als potentide voortplantingslocatie
geldt.
3.02.lG Siebengewald en 3.03H Op den Belt
Beide gebieden betreffen jong cultuurlandschap, waarvan het plangebied eveneens een onderdeel
is. Het gebied Op den Belt vormt een belangrijk gebied voor akker- en weidevogels. De Grutto
en de Patrijs zijn bier aandachtssoorten. Het beboud van ecologisch waardevolle bermen,
greppels en waterlopen staat bier voorop. Het gebied Siebengewald kent nog restanten van
boutwallen en -singels.
4.0lA Looierheide. Genn eperheide en Heezeland en 2.21 JpR Looiseweg en Zelder
De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door Berken-Zomereikenbos met een
beperkte floristiscbe waarde. Het gebied is van belang voor aan bos gebonden vogels, amfibieen
en zoogdieren. De ontwikkeling van de natuurdoeltypen van bos en beide wordt bier
gestimuleerd. Het gebied Looiseweg en Zelder vormt de overgang naar de Niers en de
Zelderscbe Driessen. Natuurontwikkeling staat bier als onderdeel van de ecologische schakel naar
de Zelderscbe Driessen in het teken van:
Berken-Zomereikenbos;
• A 1.5
A
2.1
Doornstruweel;
•
Bremstruweel;
• A 2.2
A
2.4
Wilgenstruweel;
•
A
3.1
Droge beide;
•
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•
•
•

A
A
A
A

5.3
5.5.1
5.5.2
5.9

Heischraal grassland;
Kamgrasweide;
Glanshaverhooiland;
Inundatiegrasland.
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Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan buitengebied (gemeente Gennep, juni 1986)
Het bestemmingsplan buitengebied kent aan het plangebied voornamelijk de bestemming Alo
toe, 'Agrarisch doeleinden - gebied met landschappelijke openheid' (zie kaart R11). Aan het
Lange Ven en het Nieuw Erf is een zone Alu aanwezig, 'Agrarische doeleinden - gebied met
landschappelijke en natuurwaarden'. Deze bestemming ligt ook op de gronden tussen de
Schaapsweg en de Niers. Ten behoeve van het behoud van de landschappelijke openheid van de
gronden met de bestemming Alo is een aanlegvergunning voor het aanplanten van bos en het
aanbrcngcn van boomsingcls en hakhoutwallen noodzakelijk. De Aln kent een
aanlegvergunningplicbt voor de aanplant van bas. Oak grondwerken, zoals bet graven van een
poel, vallen onder de vergunningplicht. Ten aanzien van de bestemming Alu heeft het College
van Burgemeester en W etbouders de wijzigingsbevoegdheid om de bestemming voor een
bepaald perceel om te zetten in A(b), 'Agrarische doeleinden - bedrijfskavel', of N,
'Natuurgebied'.
Andere bestemmingen die msten op het plangebied zijn V, 'Verkeersdoeleinden', en A(b),
'Agrarische doeleinden - bedrijfSkavel'. Langs een aantal wegen is daamaast aangegeven wat het
maximaal aantal vestigingen is langs een wegzijde. Daaruit blijkt, dat in het plangebied in beginsel
nag een aantal woningen/agrarische (hulp)bedrijven gebouwd kunnen warden. Zo kan aan de
Brugfortstraat tussen het Nieuw Erf en de aanzet naar het viaduct over de A 77 nog een vestiging
plaatsvinden, op dit moment dus ook in het plangebied. Ditzelfde geldt voor de noordwestzijde
van de Hommersumseweg tussen de Brugfortstraat en de 1"" Zandkuilseweg.
Op het moment van schrijven van dit rapport is de gemeente Gennep bezig met het opstellen
van een landschapsontwikkelingsplan. Dit landschapsontwikkelingsplan client als basis om het uit
1986 daterende bestemmingsplan buitengebied te herzien. Nadere informatie was op bet
moment van schrijven van dit rapport niet bescbikbaar.
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Samenvatting

In de voorgaande paragrafen is het vigerende beleid met betrekking tot het plangebied en de
toekomstige ecologische schakel toegelicht. Op basis daarvan kunnen de volgende voor de
planvorming van belang zijnde karakteristieken warden genoemd.

Rijksbeleid
• Het Structuurschema Groene Ruimte 2 benadrukt de door het Rijk gehanteerde
ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie, met als hoofddoel het aantrekkelijker maken van
hel landelijke gebied voor iedereen. Dit houdt in: behoud en ontwikkeling van identiteit,
verscheidenheid en beleving van het landschap en het landschap voldoende functioned
inrichten voor de gebruiksfuncties in het landelijk gebied;
• Het Rijk streeft daarnaast in het SGR naar een kwalteits- en een kwantiteitsverbetering van
de waterhuishouding in onder andere het plangebied;
• Het SGR geeft daarnaast invulling aan de ambitie om de samenhang tussen de EHS te
verbeteren. De ruimtelijke samenhang tussen en bim1en natuurkernen client daarom vergroot
te warden, onder andere door de ontwikkeling van Robuuste verbindingen. Het plangebied
is in het SGR nog geen onderdeel van een Robuuste verbinding;
• In de Nota Ruimte is de Robuuste verbinding Scbinveld-Susteren uitgebreid tot ScbinveldMook en is het plangebied een onderdeel gaan vo1men van deze Robuuste verbinding. De
realisatie van de Robuuste verbindingen wordt geregeld via aankoop, agrarisch natuurbeheer
en particulier natuurbeheer. Daarbij client de door een provincie vastgestelde natuurkwaliteit
gehaald te warden;
• DI:' A77 bij Gennep is in het Meerjarenplan Ontsnippering benoemd tot nationaal
geprioriteerd gebied. Doelsoorten voor de te ontsnipperen verbinding tussen het Reicbswald
en de Maasduinen zijn, naast grate zoogdieren en halfwilde grazers, Zandhagedis,
Vinpootsalamander, Nachtzwaluw en Das;
• De ecoiog1sche schakel Up den Hurg vormt in de toekomst de verbinding tussen de
Natura2000-gebieden Maasduinen en Zelderscbe Driessen en bevordert daarmee de
uitwisseling van flora en fauna tussen beide gebieden.
Provinciaal beleid
• Het plangebied kent bet ontwikkelingsperspectief EHS, aan de oost- en westzijde begrenst
door het ontwikkelingsperspectief 'Vitaal landelijk gebied'. Het 'nee, tenzij' -regime is
daarom van toepassing op bet gehele plangebied;
• De Groene Waarde van het plangebied is gedefinieerd als 'hos- en natuurgebied', waarbij de
agrarische bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden bebouden conform. het beleid voor de
Provinciale Ontwikkelingszone Groen zolang duurzame ontwikkeling van natuur in het
plangebied niet heeft plaatsgevonden. Daarna gelden de ontwikkelingsmogelijkheden
conform het ontwikkelingsperspectiefEHS;
• In het Stimuleringsplan Natuur, Bos en landschap herziening VI zijn aan het plangebied een
aautal naluurdodeu gekoppel<l. Dit betreft <le natuur<loelen Wintereiken-Beukenbos,
Berken-Zomereikcnbos, Doornstruweel, Bremstruweel, Drage hei<le, Heischraal grasland,
Kamgrasweide en Voedselarme plassen. Deze natuurdoelen dienen op een harmonieuze
wijze tot een samenhangend geheel gesmeed te warden in bet voorliggende inrichtingsplan
waarbij rekening wordt gehouden met de reeds aanwez1ge landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische waarden in het plangebied.
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Gemeentelijk beleid
• In het bestemmingsplan is het grootste gedee'lte van het plangebied bestemd als Alo,
'Agra1ische dodeinden - gebied met Iandschappelijke openheid'. De aanleg van opgaan.d
groen in de vorm van bos en houtwallen is vergunningplichrig. Voor de aanJeg van de
ecologische schakel client de bestemming gewijzigd te worden;
• De zuidelijke rand van her plangebied kent dt' bestemming Aln, 'Agrarische doeleinden gebied met Iandschappelijke en natuurwaarden'. D e aanplant van hos is vergunningplichtig,
evenals grondwerken, zoals de aanleg van een poel. H et College van 13urgemeester en
Wethoudcrs heeft de bevoegdheid deze bestemming te wijz.igen in N , ' N atuurgebied' . Bij
her toepasscn vw agrariscb natuurbeheer is dit echter niet noodzakelijk.
• 111 de bLtidige situatie bcstaan in hec bescemmingsplan nog mogelijkhcden voor nieuwbouw
van enkele wonjngen/agrariscbe (hulp)bedrijven aan de .Orugfortstraat en de
Homm.ersumseweg. Gezi.en de ligging van de toekomst:ige ecologische schakel is die geen
wenselijke optic. Deze mogelijkheid dient daarom bij de bestemmingsplanwijziging herzien
te warden.

C I kukclom Verbeck bnd\clrnp$nrchilcctuur

inrichtingsplan op den burg - provincie limburg

3

101

Globale beschrijving ontwikkelingen en vernieuwingen

Autonome ontwikkelingen in het plangebied hebben met name betrekking op de agrarische
sector. In de directe omgeving van het pbngebied bevindt zich een divers aantal
landbouwbedrijven,
naast
enkele
(hobby)boerderijen/burgerwoningen.
Autonome
ontv.rikkelingen in de landbol.r\vsector hebbe11 in en 0111 het plangebicd ccn direct, dan\;vcl
indirect verband met de reconstructie die nag altijd gaande is in Noord- en Midden-Limburg.
Om die reden wordt hieronder eerst bet reconstructieplan kart behandeld en de
effecten/gevolgen daarvan op de in en om het plangebied aanwezige landbouw en natuur.
Vervolgens wordt de algemene ontwikkeling van de landbouw kort toegelicht, gevolgd door
overige ontwikkelingen en vernieuwingen. Ten slotte warden de belangrijkste punten kort
samengevat.

Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg (Provincie Limburg, maart 2004)
Noord-Limburg kent net als andere (zand)gebieden in Zuid- en Oost-Nederland een hoge
veedichtheid. In deze zogenaamde concentratiegebieden is de intensieve veehouderij vaak sterk
vertegenwoordigd en doen zicb problemen voor, doordat landbouw, wonen, werken, mobiliteit,
recreatie en natuur elkaar vaak in de weg zitten. Daarnaast hebben veterinaire problemen voor
een versnelling van het proces van reconstructie gezorgd. De reconstructiewet die hiertoe is
opgesteld kent een aantal doelen:
• Versterking sociaal-economische vitaliteit l::mdelijk gebied;
• Verbetering omgevingskwaliteit;
e
Vermindering veterinaire kwetsbaarheid.
Het gebied ten oosten van de Maas is in het reconstructieplan aangeduid als waardevol regionaal
landschap. Dit gebied is aantrekkelijk door de ve1wevenheid van functies. De intensieve
landbouw is bier minder vertegenwoordigd. Bij de zonering van de intensieve veebouderij is het
plangebied van de ecologische schakel grotendeels gedefinieerd als ve1wevingsgebied. Dit houdt
in, dat een sterke vermenging van functies aanwezig is, deze functies zich naast elkaar m.oeten
kunnen ontwikkelen en elkaar onderling dienen te versterken. Nieuwvestiging van intensieve
veehouderijbedrijven wordt in verwevingsgebieden niet toegestaan. Uitbreiding van bestaande
bedrijven blijft wel mogelijk.
De zuidelijke en de noordelijke rand van het plangebied zijn tot extensiveringsgebied benoemd.
In deze gebieden wordt de intensieve veehouderij, voor zover aanwezig, via stimulering op
terrnijn afgebouwd.
Het gebied ten oosten van de kruising van de Brugfortstraat met het Nieuw Erf is aangeduid als
zoekgebied incidentele nieuwvestiging. Doordat hier slechts sprake is van de mogelijkheid tot
nieuwvestiging bij bestaande concentraties van intensieve veehouderijbedrijven is een
uitstralingseffect daarvan op de te ontwikkelen ecologische schakel in beginsel afWezig. Oostelijk
van het plangebied zijn namelijk op korte afstand geen bestaande clusters intensieve veehouderij
aanwezig. In het uitvoeringsprogramma 2004-2007 van het reconstructieplan is de begrenzing en
aanleg van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook reeds mccgcnomen.
Met betrekking tot water wordt via het reconstructieplan in het pbngebied een aantal zaken
gestimuleerd. Dit betreft het ecologisch herstel van het Lange Ven, dat in een kwelgebied is
gelegen. Daarnaast wordt voor de Kleefsche beek aangegeven, dat extra maatregelen gestimuleerd
dienen te worden ten behoeve van de verbetering van de bodem- en \vaterkwaliteit, aangezien
de beek ter plekke van het plangebied gevoed wordt door uittredend kwelwater.
Uit gegevens uit 2002 blijkt, dat de landbouwgronden in vrijwel het gehele reconstructiegebied
in meer of minder mate met fosfaat zijn verzadigd. Op kaart R12 is te zien, dat nagenoeg het
© Hcukelom Verbeek landschapsarchitectum

imichtingsplan op den burg - p1 ovincie limburg

102

gehele plangebied te maken heeft met een fosfaatverzadiging van de bodem die valt binnen de
categorie 20-50% of >50%. In tegenstelling tot fosfaat is nitraat in de ondergrond erg mobiel.
Uitspoelingsgevoelige gronden zijn aanwezig aan de zuidzijde van het plangebied en in het
gehele plangebiedgedeelte ten noorden van de A77 (Provincie Limburg, 2004).
Het opladen van de bodem met fosfaat neemt de komende jaren sterk af door aanscherping van
het mestbeleid. De uitspoeling van fosfaat naar grond- en oppervlaktewater neemt echter toe,
dankzij de stijgende fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. In lokale wateren blijft fosfaat
daarom een belemmering voor herstel van natuur en biodiversiteit. De aanwezigheid van fosfaat
in de bodem levert ook voor natuurontwikkeling op voonnalige landbouwgronden problemen
op.
Met betrekking tot nitraat is de aanpak van het Rijk erop gericht om de verliesnonnen zodanig
vast te stellen, dat in het ondiepe grondwater een nitraatgehalte van 50mg nitraat per liter of
minder wordt bereikt. Daarbij moet rekening worden gehouden met een lange na-ijling van
nitraat in die gebieden waar nu hoge nitraatgehalten voorkomen. De doelstelling van maximaal
50 mg nitraat per liter is te hoog voor het ontstaan van meer biodiversiteit en het herstel van
natuur.

Ontwikkelingen in de landbouw
Met betrekking tot de verspreidingsgegevens van de verschillende landbouwsectoren over de
Provincie Limburg kan een aantal conclusies worden getrokken in relatie tot het plangebied en
de directe omgeving daarvan. De omgeving van Gennep en Heijen vormt een
concentratiegebied voor de champignonteelt. Aan de Hommersumseweg, juist westelijk van het
plangebied, is een champignonkweker aanwezig. De sector heeft de laatste jaren een dalende
trend laten zien in zowel het aantal bedrijven als de oppervlakte champignons (Provincie
Limburg, 2005).
De grondgebonden veehouderij is slechts marginaal vertegenwoordigd in en om het plangebied.
Dit betreft in ieder geval een geitenhouderij aan het Lange Ven, een Rundveehouderij aan het
Nieuw Erf en een aan de Kamperweg. De intensieve veehouderij is nauwelijks
vertegenwoordigd in de gemeente Gennep (Provincie Limburg, 2005). Aan het Nieuw Erf is een
pluimveehouderij gevestigd, net oostelijk van het plangebied. De huidige trend is, dat in de
intensieve veehouderij steeds verdergaande specialisering en industrialisering plaatsvindt
(ministerie van VROM, 2004). Deze trend kan zich clan ook aan de rand van de ecologische
schakel afspelen.
Het agrarische gebied waarin het plangebied is gelegen kent slechts een beperkt aantal
'Nederlandse grootte eenheden' akkerbouw per km1 . De akkerbouwbedrijven die gronden in het
plangebied bezitten liggen voornamelijk aan het Lange Ven, het Nieuw Erf en de Bmgfortstraat.
Een algemene trend in de landbouw (ongeacht de sector) is de schaalvergroting. Het aantal
bedrijven daalt, maar de totale productiecapaciteit blijft nagenoeg gelijk. De verwachting is, dat
het areaal landbouwgronden in de Provincie Limburg tot 2030 met ongeveer 15% afneemt
(Provincie Limburg, 2006). Dit zal rond het plangebied niet anders zijn. Naar verwachting vindt
de afname van het aantal bedrijven zich voornamelijk in de champignon-, melkveehouderij- en
varkenshouderijsector plaats (LEI, 2005). Deze trend is daarmee ook in en om het plangebied
aanwezig en kan zowel positief als negatief uitpakken voor de realisatie van de ecologische
schakel. Positief, omdat de gronden in het plangebied in eigendom kunnen zijn van agrariers die
geen opvolging hebben of niet mee kunnen komen in de trend van schaalvergroting en om die
reden bedrijfsbeeindiging overwegen. De andere zijde is echter, dat de agrariers met gronden in
de
ecologische
schakel
JlllSt
bezig
kunnen
zijn
met
schaalvergroting/specialisering/industrialisering en daardoor grote waarde hechten aan hun oppervlakte
productiegronden.
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Overige ontwikkelingen en vernieuwingen
Naast de ontwikkelingen en vemieuwingen die spelen in de landbouw en de voorgenomen
imichting van het plangebied als ecologische schakel, zijn in en rond het plangebied geen
ontwikkelingen en vemieuwingen bekend, die van invloed zijn op het plangebied.
Samenvatting
•
In het reconstructieplan Noord- en Midden-Li1nburg is het plangebied grotendeels
aangewezen als vern1evingsgebied. Dit houdt in <lat een sterke vermenging van fimcties
aanwezig is, waarbij de verschillende functies zich naast elkaar moeten kunnen ontwikkelen.
Uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven is hier mogelijk, nieuwvestiging van
intensieve veehouderij echter niet;
• Ecologisch hers tel van het Lange Ven wordt gestimuleerd, evenals de verbetering van de
bodem- en waterkwaliteit van de Kleefsche Beek;
• De bodem iu heL plangebied is iu mee1 uf miudere male verzaJigJ meL fusfaaL DiL leverL
problemen op bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. Ditzelfde geldt
voor de aanwezigheid van nitraat in de bodem en het ondiepe grondwater;
• De algemene trend in de landbouw is minder bedrijven met een op het totaal gelijkblijvende
productiecapaciteit. Daarbij wordt aangenomen, dat tot 2030 de oppervlakte
landbouwgronden met 15% afneemt. De verwachting is, dat de afname van het aantal
bedrijven zich voomamelijk in de champignon-, melkveehouderij- en varkenshouderijsector
zal afspelen. Gezien de aanwezigheid van deze typen bedrijven rond het plangebied, kunnen
de efiecten van de afuame van het aantal bedrijven en de schaalvergroting van invloed zijn
op de realisatie van de ecologische schakel.
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Nut en noodzaak

De autosnelweg A 77 doorsnijdt ter hoogte van Gennep het gebied waann de Robuuste
verbinding tussen Schinveld en Mook gerealiseerd wordt en draagt daarmee in sterkc mate bij
aan de versnippering van leetgebieden van diverse planten- en diersoorten. Ter plaatse vormt de
A 77 een risicovo11e en voor vee1 soorte11 vrijv'v"el 011..a.-ieembarc barriCrc.
Zowel in de uitwerking van de Robuuste Verbinding Maaswoud door Bureau Hemmen (2002)
als in een parallelle studie van Arcadis (2002) naar de mogelijke realisatie van een robuuste
verbinding tussen Schinveld en Mook komt naar voren dat de grote natuurlijke eenheid
Maasduinen binnen de Europese context geen of slechts gebrekkig functionerende ecologische
relaties heeft met andere delen van zowel de nationale als de internationale Ecologische
Hoofdstructuur. In het bijzondcr komen bier steeds weer de knelpunten Ven.lo en Gern1eµ 11aar
voren. Het knelpunt Gennep wordt in paragraaf 4.1 nader toegelicht. Vervolgens wordt m
paragraaf 4.2 aangegeven waarom in het plangebied de aanleg van een ecoduct noodzakelijk is.

4.1

Het knelpunt Gennep

Bij Gennep vonnen de aanwezige bebouwing, het uitgestrekte en intensief gebruikte agrarisch
gebied en de A77 momenteel een obstakel voor een functionele ecologische verbinding van
voldoende fonnaat tussen het Natura2000-gebied Maasduinen in het zuiden en het Natura2000gebied Zeldersche Driessen, het Reichswald en andere grate natuurgebieden op de stuwwal van
Nijmegen Oansberg, Mookerheide etc.) in het noorden. De hierdoor ontstane versnippering
heeft betrekking op alle in deze gebieden aanwezige (half)natuurlijke habitats en de bijbehorende
soorten. Met name betreft het bossen van voedselarm en matig voedselrijke zandgronden,
heide/heischrale graslanden en vennen/poelen.
Arcadis (2002) t>n vervolgens Cramer (2005) geven een analyse van de problem:itiek rand
knelpunt Gennep en mogelijke oplossingsrichtingen. Na analyse van de drie door Arcadis
geschetste oplossingsvarianten concludeert Cramer dat de meest geschikte locatie voor een
robuuste ecologische verbinding tussen de Maasduinen en het Reichswald globaal loopt vanaf de
Zwarte Heide en het Suikerven in het zuiden via de monding van de Kendel in de Niers en de
Zeldersche Dri essen n:lar het Reichswald. Om de A77 te p asseren is oostelijk van het viaduct in
de Brugfortstraat een ecoduct voorzien.
Het huidige plangebied correspondeert globaal genomen met het zuidelijke deel van de door
Cramer (2005) geschetste voorkeurstrace voor de verbinding tussen de Maasduinen en het
Reichswald. Met de aanleg van het ecoduct over de A 77 en de inrichting van de
aanloopgebieden wordt een deel van de ecologische verbinding tussen de Maasduinen en het
Reichswald gerealiseerd, namelijk vanaf de Maasduinen tot het Niersdal. Tevens wordt het
gebied Gennepper- en Looyerheide aan zijn relatieve isolatie onttrokken.
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Ecologische noodzaak ecoduct

Uit de in de vorige paragraaf genoemde onderzoeksrapporten blijkt duidelijk dat verbinding van
het Maasduinengebied oostelijk van Gennep met nabijgelegen natuurgebieden een essentiele
schakel is in de ontwikkeling van de Europese EHS, maar evenzeer binnen de Nederlandse EHS.
De gei:soleerde ligging van de Maasduinen maakt het ontwikkelen van ecologische
verbindingszones dringend noodzakelijk. In de context van de Europese EHS is daarbij een
verbinding waarvan ook grote diersoorten gebruik kunnen maken zonder meer aan de orde.
Daarmee is een ambitieniveau gei"ntroduceerd, dat het best kan warden omschreven als 'niveau
Edelhert'. Als doelsoorten voor de verbindingszone tussen Maasduinen en Reichswald zijn
Edelhert, grote zoogdieren, Das, Nachtzwaluw, Zandhagedis en Vinpootsalamander aangewezen
(Ministerie van VenW et. al., 2004).
Om een verbinding van de Maasduinen met het Reichswald te realiseren is de aanleg van een
ecologische verbindingszone ten oosten van Gennep essentieel. Om de risicovolle en voor veel
soorten op eigen kracht onoverbrugbare A 77 te passeren is hier de aanleg van een ecoduct
absoluut noodzakelijk. Zander het ecoduct over de A77 zal de ecologische verbinding tussen de
Maasduinen en het Reichswald niet kunnen functioneren . Hiermee zal een rem warden gesteld
op de biologische diversiteit van de Maasduinen en is de levensvatbaarheid van populaties van
vooral kwetsbare soorten in het geding. Er is derhalve een dringende ecologische noodzaak voor
de aanleg van een ecoduct over de A77 bij Gennep.
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Programma van wensen

In hoofdstuk 1 en 2 zijn de inventarisatie en analyse van de abiotische, biotische en antropogene
kenmerken en bet vigerende beleid met betrekking tot het plangebied en de omgeving daarvan
bebandelt. Op basis van de resultaten hiervan warden in dit hoofdstuk conclusies getrokken en
uitgangspunten cpgesteld. Ock "\Verden de \"Vense11 "',tanuit de doelsoortcn, vv·aarv·oor de
ecologische schakel gaat warden ingericht, gefonnuleerd. Tezamcn vom1en deze het programma
van wensen voor bet op te stellen landschapsplan. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle
aspecten, kwaliteiten die in het landschap aanwezig dienen te zijn. Ook wordt ingegaan op de
onderlinge samenhang van deze aspecten en kwaliteiten binnen het geheel en overwegingcn die
daarbij gemaakt dienen te warden.
Als eerste komen in paragaaf 5.1 de uitgangspunten en overwegingen vanuit de huidige
inrichting en het gebruik van het landschap aan de orde. Vervolgens worden in paragraaf 5.2 de
imicbtingswensen van de verschillende doelsoorten voor de ecologische schakel weergegeven.
Tot slot wordt in paragraaf 5.3 het programma van wensen, zoals dat naar voren is gekomen
vanuit het beleid en bestaande ontwikkelingen, behandeld.

5.1

Randvoorwaarden en overwegingen vanuit bestaande situatie

Vanuit het bestaande gebruik en de historische ontwikkeling van het landschap zijn enkele
uitgangspunten, randvoorwaarden en overwegingen te noemen, waannee bij het opstellen van de
minimum- en optimumvariant voor de ecologische schakel rekening client te worden gehouden.
• De karakteristieke begrenzing van de openheid van het agrarische landschap client waar
mogelijk in stand te worden gebouden. Deze client daarom waar mogelijk begrensd te
blijven met bosranden, houtwallen en bomenrijen;
• Met betrekking tot de bebouwing in het plangebied is het uitgangspunt van de Provincie
Lin1-burg, dat deze zavvel bij de n1inin1un1- als de optimumvariant var1 de ecologiscl1e scl1akel
behouden blijft inclusief het erf;
• Ter hoogte van de Kleefsche beek en tussen het Suikerven en het Lange Ven zijn de hoogste
grondwaterstanden te verwachten, waarbij de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)
minder dan 25 cm onder maaiveld ligt. Het creeren van vochtige biotopen gaat hier het
meest eenvoudig;
• De bem1en en de Kleefsche Beek bevatten in de huidige situatie de meest waardevolle
vegetaties. Deze worden zoveel mogelijk in stand gehouden;
• Met betrekking tot beschermde diersoorten client alleen met de aanwezigheid van akker- en
weidevogels rekening te worden gehouden;
• De restanten van het ontginningslandschap uit de 19de eeuw dienen waar mogelijk behouden
te blijven. Het gaat daarbij voornamelijk om de wegenstmctuur, enkele boerderijen en
enkele restanten van houtwallen;
• De Kleefsche Beek is een gegraven watergang met een primaire afVvaterende functie ten
behoeve van de landbouw. Deze functic client in stand tc worden gehouden, aangezien het
op de beek afwaterende landbouwgebied bovenstrooms ten opzichte van de ecologische
schakel is gelegen;
• Van de wegen in het plangebied dienen in ieder geval bij de Bmgfortstraat mitigerende
maatregelen te warden genomen. Voor de Hommersumseweg en het Nieuw Erf client dit
overwogen te worden. De Burchtweg kent geen duidelijke verkeersfunctie en er zijn geen
woningen aan de weg gelegen. Gezien de eigendomssituatie is de weg evenrnin noodzakelijk
voor de ontsluiting van de aanliggende landbouwgronden. Ten behoeve van de ecologische
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schakel kan daarom overwogen worden deze weg op te heffen of te wijzigen in een voet/fietspad;
Aan de zijde van het terreiu Ma1ia Roepaan zijn enkele on.verharde veldwegen aanwez:ig.
Deze veldwegcn zijn in de huidige situade voor iedereen toegankelijk. Ten behoeve van de
ontwikkeJing van de ecologische schakel client overwogen te warden of de toegankelijkheid
van deze wege11 beperkt client re warden tot voetgangers, fietsers en landbouwverkeer, of dat
de huidige situatie in stand kan warden gehouden;
Daar waar de llrugfortstraat en de Homrnersumseweg de ecologische schakel kmisen diem
de straatverlichting bcperkr te blijven tot hct minjmaal noodzakelijke of over de gebele
breedte van de ecologische schakel te warden verwijderd.
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Inrichtingswensen vanuit de doelsoorten

In het Mee1jarenplan Ontsnippering (Ministerie van VenW et. al., 2004) is aangegeven voor
welke doeisoorten het ecoduct na realisatie fimctioneel client te zijn (zie tabel 8). Als referentie
voor de in de tabel genoemde doelsoort 'grote zoogdieren' zal in dit rapport het Ree worden
gebruikt. Op basis van literatuuronderzoek wordt door Peeters Econsult in dit hoofdstuk
aangegeven welke biotoopeisen deze doelsoorten stellen aan de aanloopgebieden naar het
ecoduct en welke eisen ze stellen aan faunapassages, zowel wat betreft imichting als wat betreft
dimensionering. Naast de in tabel 8 genoemde doelsoorten zullen overigens ook kleinere
zoogdieren, "\'ogels e11 ii1secten gebruik n1akcn van de gerealiseerde voorziei1inge11 in de
ecologische schakel.
Doelsoorten
Edelhert
grate zoogdieren
Das
Nachtzwaluw
Zandhagedis
Vinpootsalamander

Tabel 8:

Doelsoorten voor bet ecoduct over de A77 bij Gennep.

Het aan te leggen ecoduct over de A 77 en de bijbehorende aanloopgebieden gaan deel uitrnaken
van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Het ecoduct en de aanloopgebieden zullen een
circa 3 km lange schakel gaan vormen tussen de Maasduinen in het zuiden en de Zeven
Morgenziep, het Niersdal en de Zeldersche Driessen in bet noorden. Of bet ecoduct over de
A77 effectief zal zijn voor de aangewezen doelsoorten hangt ervan af in hoeverre de inrichting
van bet ecoduct en van de aanloopgebieden aansluit bij de biotoopeisen en dispersiecapaciteiten
van de betreffende soorten. Momenteel bestaan de aanloopgebieden nog vrijwel geheel uit
intensief agrarisch gebied dat voor de doelsoorten als zeer onaantrekkelijk kan worden
gekwalificeerd.
In subparagraaf 5.2.1 wordt ingegaan op de biotoopeisen van de aangewezen doelsoorten. In
subparagraaf 5.2.2 wordt ingegaan op de dispersiecapaciteit van de doelsoorten en welke
implicaties dit beeft voor de inrichting van de verbindingszone. Nadat in subparagraaf 5.2.3 de
ontwerpeisen voor de aanloopgebieden zijn behandeld komen vervolgens in subparagraaf 5.2.4
de ontwerpeisen voor bet ecoduct ter sprake.

5.2.1

Biotoopeisen doelsoorten

Zowel voor de inrichting van het ecoduct als de inrichting van de aanloopgebieden is bet
essentieel dat rekening wordt gehouden met de biotoopeisen en het landschapsgebruik van de
aangewezen doelsoorten. Informatie bierover is in de literatuur tahijk beschikbaar. Een beknopte
weergave van de bescbikbare informatie wordt gegeven in tabel 9 (Gegevens ontleend aan
Alterra (2001) en Kruidering et al. (2005)). Meer uitgebreide inform::itie over de biotoopeisen
van de verscbillende doelsoorten is opgenomen in bijlage 6. Ten aanzien van landschapsgebruik is
in tabel 9 voornamelijk het aspect van migratie via verbindingszone en/ of ecoduct belicht. In
verband n1et mogelijk recreatief medegebruik van het aan te leggen ecoduct over de A77 en de
aanloopgebieden is in de tabel eveneens de gevoeligheid voor verstoring opgenomen.
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Doelsoort

Biotoopeisen

Landschapsgebruik (gedrag)

Edelhert

Struweel, bos, droge ruigte,
heide/schrale vegetatie

Ree

Struweel, bos, droge ruigte,
heide/schrale vegetatie

Das

Bos, struweel (rust en
verblijfplaatsen), houtwal.
Graslanden en akkers
(foerageergebied)
Droge heide, open bos

Trekt over grote afstanden door bos en
open gebied in de nabijheid van
beschutting.
In bos en in open landschap in de
nabijheid van beschutting. Territoriaal
gedrag. Mannetjes zwermen uit.
Trekt vooral 's nachts langs landschapselementen naar foerageergebieden.
Tenitoriaal.

Nachtzwaluw
Zandhagedis
Vinpootsalamander

Tabel 9:

Droge heide/schrale
vegetatie
Bos en heide met open
water (essentieel: dikke
vochtige strooisellaag)

Dispersie door lucht. Ecoduct of
verbindingszone niet noodzakeliik
Weinig mobiel. Trekt liefst door
voorkeursbiotoop.
Weinig mobiel. Trekt liefst door
voorkeursbiotoop.

Gevoeligheid
voor verstoring
Zeer gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Zeer gevoelig
Gevoelig
Niet gevoelig

Biotoopeisen en landschapsgebruik van de doelsoorten voor het ecoduct over de A77 bij
Gennep.

Samenvattend kan worden gesteld dat het leefgebied voor de meeste aangewezen doelsoorten
wordt gevormd door een complex van bos, struweel, ruigte, heide en schrale vegetaties.
Nachtzwaluw en Zandhagedis prefereren drogere omstandigheden, voor de Vinpootsalamander
daarentegen zijn vochtige omstandigheden en de aanwezigheid van open water essentieeL
Ten aanzien van verstoring door recreatief medegebruik warden met name Edelhert en
Nachtzwaluw als zeer gevoelig aangemerkt, terwijl Ree, Das en Zandhagedis als gevoelig te boek
staan. V oor zover bekend is de Vinpootsalamander evenals andere amfibieensoorten weinig tot
niet gevoelig voor verstoring door recreatie.
Conclusie: Het leefgebied voor de meeste aangewezen doelsoorten wordt gevormd door een
complex van bos, struweel, ruigte, heide en schrale vegetaties. Nachtzwaluw en Zandhagedis
prefereren drogere omstandigheden, voor de Vinpootsalamander daarentegen zijn vochtige
omstandigheden en de aanwezigheid van open water essentieeL Edelhert en Nachtzwaluw zijn
zeer gevoelig voor verstoring door recreatief medegebruik.

5.2.2

Dispersiecapaciteit doelsoorten

Dispersie van de meeste aangewezen doelsoorten vindt plaats over land, of in geval van de
Vinpootsalamander eventueel via water. De Nachtzwaluw is in staat vliegend grote afstanden te
overbruggen. Deze vogelsoort overwintert dan ook in tropisch Afrika. Noch de A77, noch het
cultuurlandschap tussen de Maasduinen en het Reichswald vormen daarom voor deze soort een
onoverbrugbare barriere. Ofschoon uit de literatuur bekend is dat vogels zich bij hun vliegroutes
wel laten leiden door de aanwezigheid van verbindingszones en ecoducten, wordt hier bij de
inrichting van het ecoduct over de A77 en beide aanloopgebieden niet specifiek rekening
gehouden met de Nachtzwaluw.
Voor soorten waarvan de individuen voldoende mobiel zijn om het gehele traject te overbruggen
is een inrichting als 'corridor' voldoende. Dat wil zeggen dat de verbindingszone zodanig is
ingericht dat de dieren zich bij voorkeur langs deze zone verplaatsen. De begroeiing biedt
voldoende schuilmogelijkheden en voedseL Soorten die zich over het land of door het water
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bewegen hebben vaak een conidor nodig om intensief gebmikt gebied tussen natuurgebieden te
overbruggen.
Wanneer de afstand tussen de leefgebieden groter is clan de afstand die een individu kan
overbruggen (het dispersievermogen) clan zijn in de verbindingszone naast de corridor ook extra
leefgebieden nodig, de zogenaamde 'stapstenen'. In deze stapstenen bn voortplanting
plaatsvinden zodat een soort via meerdere generaties toch in staat is de afstand te overbruggen.
Soorten met een ge1ing dispersievermogen 7.mls klFinF 7.oogclit>rt>n, amfibieen, reptielen en veel
niet vliegende insecten hebben vaak een dergelijke verbindingszone nodig. Bij soorten met een
zeer geringe dispersiecapaciteit vervaagt de grens tussen corridor en stapsteen en wordt feitelijk de
gehele verbindingszone als leefgebied ingericht.
Voor vogels en vliegende insecten is het vaak voldoende om stapstenen aan te leggen wanneer de
;.ifo;rnO tllSSFll cJF lFFfgFhiFcif"n te groot is Olli in een keer te OVerbruggen (st::tpsteenverbinding).
Het tussenliggend landschap hoeft clan niet speciaal te warden inge1icht.
In tabel 10 is voor de aangewezen doelsoorten de wijze van dispersie aangegeven, evenals het
vereiste type verbindingszone in het plangebied en de afstand tussen twee stapstenen die een
individu van een bepaalde soort in staat is te overbruggen. Indien die afstand kleiner is clan de
lengte van het plangebied is de aanleg van stapstenen vereist.
Doelsoort

Edelhert
Ree
Das
Nachtz,.valuv·.r
Zandhagedis
Vinpootsalamander

Dispersiewiize
Land
Land

Land
Lucht
Land

Land

V erbindingstype
Corridor
Corridor
Corridor
Stapstenen
Corridor met
stapstenen
Leefgebied

Afstand tussen
stapstenen
12500 111
7500 m
7500 JlJ
7500 m
500 m

nee
nee
nee
nee
ja

500 m

ia

Stapstenen vereist in
plangebied

Tabel 10: Dispersiekarakteristiek van de doelsoorten voor bet ecoduct over de A77 bij Gennep en
implicaties voor structuur verbindingszone.

Uit tabel 10 volgt <lat een imichting van het plangebied als corridor voldoende is om als
verbindingszone voor Edelhert, Ree en Das te fungeren; voor deze soorten is het imichten van
stapstenen niet vereist. De dispersiecapaciteit van de Nachtzwaluw is ruim voldoende om het
plangebied in de lengterichting te passeren zodat voor deze soort geen specifieke
inrichtingsmaatregelen vereist zijn. Voor Zandhagedis en Vinpootsalamander is de aanleg van
stapstenen op een onderlinge afstand van circa 500 m vereist, onderling verbonden door een
rnigratieconidor.
De vorm van de stapstenen is bij voorkeur zo compact mogelijk. Voor het overbmggen van een
afstand van circa 3 kilometer (de lengte van het plangebied) zijn voor beide soorten vijf a zes
stapstenen vereist. Voor de Zandhagedis client de oppervlakte van een stapsteen minimaal circa
5,5 ha le Ledragen (Alterra, 2001). Bij de Vinpootsalamander vervaagt het onderscheid tussen
stapsteen en corridor, zodat feitelijk de gehele verbindingszone als leefgebied moet worden
ingericht. Elke 500 meter client een stapsteen te worden ingericht in de vonn van een poel met
bijbehorende vochtige biotopen die een levensvatbare populatie kan huizen ('sleutelgebied'
volgens Altena (2001)).
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Conclusie: Om als verbindingszone voor Edelhert, Ree en Das te fungeren is een inrichting van
de ecologische schakel als corridor voldoende. De dispersiecapaciteit van de Nachtzwaluw is
ruim voldoende om het plangebied in de lengterichting te passeren zodat voor deze soort geen
specifieke inrichtingsmaatregelen vereist zijn. Voor zowel Zandhagedis als Vinpootsalamander is
de aanleg van vijf a zes stapstenen op een onderlinge afstand van circa 500 m vereist, onderling
verbonden door een rnigratiecorridor.

5.2.3

Ontwerpeisen aanloopgebieden

De inrichting en dimensionering van de aanloopgebieden bepaalt in belangrijke mate het
functioneren van het aan te leggen ecoduct over de A77 bij Gennep. Momenteel bestaan de
aanloopgebieden nog vrijwel geheel uit voor de doelsoorten onaantrekkelijk open agrarisch
gebied. Dimensie en inrichting van de aanloopgebieden zijn met name afhankelijk van de eisen
van de aangewezen doelsoorten. In tabel 11 warden, op basis van gegevens uit het Handboek
Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001), beknopt de eisen weergegeven die de aangewezen
doelsoorten stellen aan de inrichting en de afmetingen van de aanloopgebieden om als
volwaardige verbindingszone te fungeren.
Doelsoort
Edelhert

Beeroeiing
Struweel, droge ruigte, bos,
heide/schrale vegetatie

Ree

Struweel, bos, droge ruigte,
heide/schrale vegetatie
Bos, struweel (rust en
verblijfplaatsen), houtwal

Das

Nachtzwaluw
Zandhagedis

ll.V.t.
Struweel, droge ruigte,
Droge heide/schrale
vegetatie

Vinpootsalamander

Bos, vochtige heide/schrale
vegetatie (essentieel: dikke
vochtige strooisellaag), open
water

lnrichting
Een zone van 1 km breed die voor ca
75% uit bas bestaat. De overige 25%
kan vadabel worden ingevuld, extensief
agradsch gebruik is mogelijk.
Structuunijk struweel met ruigte,
zoomvegetatie en schraal grasland.
Circa 15% van de strook bestaat uit
opgaande begroeiing. De strook kan
verder bestaan uit vochtig m:asland.
n.v.t.
Structuurrijk struweel met ruigte,
zoomvegetatie en schraal grasland.
Stapstenen met heide/schrale vegetaties
van ca 5.5 ha na elke 500 m.
Bos, vochtige heide/schrale vegetatie
met open water.
Voortplantingspoel na elke 500 m.

Minimale breedte
1000 m

100 m
100 m

n.v. t.
25 m

70m

Tabel 11: Eisen aan de aanloopgebieden tot het ecoduct over de A77 bij Gennep om als verbindingszone
voor de aangewezen doelsoorten te fungeren.

Uitgaande van de doelsoort Edelhert client de functionele breedte van de aanloopgebieden
minimaal ongeveer 1000 meter te bedragen! Dit is binnen het huidige plangebied met totale
breedte van enkele honderden meters niet realiseerbaar, zeker gezien het feit dat de gewenste
begroeiing voor circa 75% uit bos client te bestaan. Echter, aangezien de lengte van de
ecologische schakel kleiner clan vijf kilometer (ca. drie kilometer) is en de ecologische schakel
min of meer een zandlopermodel heeft zou het smalste gedeelte breder dan 480 meter dienen te
zijn om te kunnen functioneren voor het Edelhert, alhoewel feitelijke gegevens hieromtrent
ontbreken (Alterra, 2001). Voor Ree en Das client de rninimale breedte van de aanloopgebieden
circa 100 m te bedragen, waarbij circa 20% van de breedte wordt ingenomen door opgaande
begroeiing die als dekking en geleiding kan zorgen. In verband met lichtval client hoger
opgaande beplanting met name langs de oostrand van de aanloopgebieden te worden
aangebracht. Wanneer over 20% van de breedte opgaande begroeiing wordt aangebracht blijft
voldoende ruimte over om geschikte open biotopen voor de overige doelsoorten te creeren.
Voor de Zandhagedis bestaat dit uit een strook van ongeveer 25 m breedte met structuurrijk
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struweel en schrale vegetaties waarbij op een onderlinge afstand van circa 500 m stapstenen
warden gecreeerd. Een optimale 'stapsteen' voor de Zandhagedis heeft een oppervlakte van circa
5,5 ha en bestaat uit droge schrale (heide)vegetaties met structuurrijk struweel. In verband met de
gewenste compacte vorm van de stapsteen zal de breedte hiervan minimaal ongeveer 100 m
moeten bedragen. Voor de Vinpootsalamander is over een breedte van circa 70 m geschikt
aaneengesloten biotoop nodig dat deels uit hos en deels uit vochtige heiclt> of schralt> vt>getaties
bestaat op een onderlinge afstand van maximaal circa 500 m geschikte voortplantingspoelen.
W:inneer het Fdelht"'rt ;i]s 0ot:'hoort vervalt zijn alle gewenste biotopen realiseerbaar binnen een
minimale breedte van 100 m. De breedte wordt echter bij voorkeur grater genomen, en op de
plekken waar stapstenen voor de Zandhagedis warden gerealiseerd zal de breedte al eerder
ongeveer 150 a 200 m dienen te zijn. Voor de Nachtzwaluw hoeven geen specifieke
inrichtingsmaatregelen in de ecologische schakel te warden genomen. De soort zal echter wel
profiteren van de noodzakelijke inrichting van de ecologische schakel voor de andere
cloelsoorten. Er ontstaat namelijk potentieel geschikt broedgebied.
lndien menselijk of recreatief medegebruik van de aanloopgebieden voorzien is client dit in
verband met het verstorend effect bij voorkeur langs de randen van de aanloopgebieden te
worden gelokaliseerd en met voldoende opgaande beplanting van de rest van de aanloopgebieden
te warden afgeschennd. De minimale breedte van de aanloopgebieden client te warden verhoogd
met het ruimtebeslag van de voorziening en de bijbehorende afschermende beplanting.
Ruimtelijke verdichting (bv. woon- en bedrijfsbebouwing) en verstoring (bv. wegen en paden)
in de directe omgeving van de aanloopgebieden dienen zoveel mogelijk beperkt te warden.
Indien onvennijdelijk zijn afschermende maatregelen gewenst.
Binnen het plangebied vorn1t de Brugfortstraat een barriere voor Zandhagedis(?) en
Vinpootsalamander. Hier zijn onsnipperende maatregelen gewenst middels faunapassages.
Edelhert, Ree en Das kunnen deze weg gemakkelijk passeren, maar het aanbrengen van
wildspiegels is gewenst om de kans op verkeersslachtoffers te beperken.

5.2.4

Ontwerpeisen ecoduct

De inrichting en dimensionering van ecoducten bepaalt in belangrijke mate het functioneren van
deze ontsnipperende maatregel als ecologische verbinding. Dimensie en inrichting van het
ecoduct over de A 77 bij Gennep zijn met name afhankelijk van de eisen van de a:mgewezen
doelsoorten. In tabel 12, merendeels gebaseerd op gegevens in Kruidering et al. (2005), warden
beknopt de eisen weergegeven die de aangewezen doelsoorten stellen aan de inrichting en de
afinetingen van het ecoduct. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat het ecoduct uitsluitend een
functie als migratiecorridor client te hebben die geschikte leefgebieden van de betreffende soorten
met elkaar verbindt.
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Doelsoort
Edelhert
Ree
Das
Nachtzwaluw
Zandhagedis

Vinpootsalamander

Begroeiing
Struweel, droge ruigte, bos,
heide/schrale vegetatie
Struweel, bos, droge ruigte,
heide/schrale vegetatie
Bos, struweel (rust en
verblijfplaatsen). houtwal.
n.v.t.
Struweel, droge ruigte,
Drage heide/schrale
vegetatie
Bos, struweel, vochtige
heide/schrale vegetatie
(essentieel: dikke vochtige
strooisellaag)
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Inrichting
Open, goede zichtlijnen. Voldoende
dekking. Eventueel drinkpoel.
Open, goede zichtlijnen. Voldoende
dekking. Eventueel drinkpoel.
Lijnvormige beplanting voor goede
geleiding.
n.v.t.
Aaneengesloten corridor van geschikt
habitat.

Minimale breedte
50m
15 m
0,3 m
(dassentunnel)
n.v.t.

Aaneengesloten corridor van vochtige
milieus (greppel, amfibieentunnel).
Eventueel poel.

Tabel 12: Eisen aan het ontwerp van het ecoduct over de A77 bij Gennep om als faunapassage voor de
aangewezen doelsoorten te fungeren.

Ten aanzien van begroeiing en inrichting van het ecoduct stellen de doelsoorten Edelhert en Ree
prijs op een open begroeiing die een goed overzicht over het te passeren ecoduct toelaat.
Struweel, bosschages of een houtwal die voldoende dekking geven aan beide soorten dienen
daartoe over de gehele lengte van het ecoduct met name langs de randen te warden aangebracht.
Hiermee is ook aan de behoefte van de Das aan geleidende lijnvormige beplanting voldaan. De
open begroeiing client een schraal en bij voorkeur heideachtig karakter te dragen zodat ze een
geschikt habitat voor de Zandhagedis vormt. V oor de Vinpootsalamander is daarnaast over de
gehele lengte van het ecoduct een aaneengesloten zone van vochtige milieus vereist. Indien dit
niet op het ecoduct mogelijk is middels een vochtige door bomen of struweel overschaduwde
greppel met eventueel een poel, dan client de mogelijkheid van een amfibieentunnel onder de
A77 onderzocht te warden.
Uitgaande van de doelsoort Edelhert client de functionele breedte van het ecoduct minimaal
ongeveer 50 meter te bedragen, bij voorkeur meer. Wanneer ongeveer 20% van het oppervlakte
van opgaande begroeiing wordt voorzien is er voldoende ruimte om voor alle doelsoorten over
de gehele lengte geschikt biotoop te creeren. In verband met lichtval client hoger opgaande
beplanting met name langs de oostrand van het ecoduct te warden aangebracht. Indien menselijk
of recreatief medegebruik van het ecoduct voorzien is client dit in verband met het verstorend
effect langs de rand van het ecoduct te warden gelokaliseerd en met voldoende opgaande
beplanting van de rest van het ecoduct te warden afgeschermd. De minimale breedte van het
ecoduct client te warden verhoogd met het ruimtebeslag van de voorziening en de bijbehorende
afschermende beplanting.
Ten aanzien van de lengte van het ecoduct client voor een zo kort mogelijke overspanning te
warden gekozen. De breedte/lengte verhouding is een belangrijke maat die het gebruik van
ecoducten door de diverse diergroepen bepaalt. De minimale breedte/lengte verhouding is
volgens de handboeken circa 0,4-0,5. In een optimale situatie is de breedte/lengte verhouding
>0,8 (Van der Grift, 2004).
Indien voor een lager ambitieniveau wordt gekozen ligt het voor de hand de doelsoort Edelhert
te laten vervallen. In subparagraaf 5.2.3 is reeds aangegeven dat een optimale dimensionering van
de aanloopgebieden voor het Edelhert slechts beperkt mogelijk is in het huidige plangebied. In
dit geval wordt hier geadviseerd voor een minimale functionele breedte van circa 20 meter.
Weliswaar geeft tabel 12 voor het Ree een minimale breedte van 15 meter, maar Van der Grift
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(2004) komt op basis van literatuuronderzoek tot de conclusie dat ecoducten met een breedte
kleiner dan 20 meter wel gebruikt worden door verschillende diersoorten, maar dat de frequentie
van bet gebruik vaak gering is. Daamaast is bet bij geringere breedte moeilijker om voldoende
zonnige habitats voor de Zandhagedis te combineren met voldoende opgaande begroeiing voor
beschaduwde vochtige habitats voor de Vinpootsalamander. Een tweede altematief voor een
lager ambitieniveau bestaat uit bet laten vervallen van de doelsoort Vinpootsalamander. Het is
onzeker of over de gehele lengte van bet ecoduct voldoende vochtige habitats kunnen warden
gec:reeercL D:i:irn:i;ist i5 c:k soort in dt> omgeving uiterst zeldzaam, zodat onzeker is of de soort op
eigen kracht in de omgeving van bet ecoduct terechtkomt.
Een ecoduct wordt bij voorkeur op maaiveld gesitueerd. Passerende dieren hebben zo bet beste
overzicht over het ecoduct wat naar verwachting bet gebruik van bet ecoduct bevordert (Van der
Grift, 2004). Is een maaiveldligging niet mogelijk clan dienen de toelopen een geleidelijke helling
te hebben (0-10%; bij voorkeur niet steiler clan 5%)
Er zijn in de literatuur geen aanwijzingen gevonden dat ecoducten met een trechtervormige
toeloop beter functioneren dan ecoducten met toelopen die evenwijdig aan de te passeren
infrastructuur lopen.
Ruimtelijke verdichting (bv. woon- en bedrijfsbebouwing) en verstoring (bv. wegen en paden)
in de directe omgeving van het ecoduct dienen vermeden te worden.
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Uitgangspunten vanuit beleid en ontwikkelingen

V anuit het vigerende beleid en de bestaande ontwikkelingen in het landschap zijn enkele
uitgangspunten, randvoorwaarden en overwegingen te noemen, waarmee bij het opstellen van de
minimum- en optimumvariant voor de ecologische schakel rekening client te warden gehouden
naast de randvoorwaarden, uitgangspunten en overwegingen vanuit de bestaande situatie in het
plangebied en de doelsoorten.
• De ecologische schakel Op den Burg client te gaan functioneren als ecologische verbinding
tussen het Natura2000-gebied Maasduinen en het Natura2000-gebied Zeldersche Driessen
als zijnde een onderdeel van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook;
• Vanuit het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap herziening VI warden voor de
ecologische schakel de realisatie van de volgende natuurdoeltypen nagestreefd:
Wintereiken-Beukenbos
Berken-Zomereikenbos
Doornstruweel
Bremstruweel
Drage heide
Heischraal grasland
Kamgrasweide
V oedselarme plassen
Deze natuurdoelen dienen op harmonieuze wijze tot een samenhangend geheel te warden
gesmeed, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische waarden;
• De ontwikkeling van natuurwaarden kan niet plaatsvinden zonder verschraling van de
ondergrond van de ecologische schakel.
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Inrichtingsplan ecologische schakel Op den Burg

Tn dit hoofdstuk wordt het inrichtingsphn voor de ecologische sch::ikel Op den Burg toegelicht.
Het inrichtingsplan bestaat uit t'vee varianten, een optimumvariant en een minimumvariant. De
optimumvariant is representatief voor de meest optimale inrichting van het plangebied van de
ecologische schakel, '\VaJrbij de doelsoorten optin1a~l gebruik kunnen maken van de ecologische
schakel. De minimumvariant is representatief voor de mini1naal vereiste inrichtingsmaatregelen
die noodzakelijk z~jn om de ecologische schakel te laten functioneren als ecologische schakel
tussen de Maasduinen en de Zeldersche Driessen. Daarnaast dienen de inrichtingsmaatregelen uit
beide varianten op harn10nieuze wijze te worden ingepast in het landschap, waarbij rekening
gehouden wordt en afstemming plaatsvindt met de aanwezige landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorischc waardcn. Daarbij client tcvcns cen balans gezocht te worden tussen de migratie
van mens en dier en client een afweging gemaakt te worden tussen het belang van beide
routestructuren.
Per variant 'vordt allereerst de gewenste inrichtingsstructuur behandeld, waarna wordt ingegaan
op de verschillende delen van de ecologische schakel. Daarbij wordt aangegeven wat de gewenste
beplantingen zijn, welke inrichtingsmaatregelen genomen dienen te worden en welke geleidende
en mitigerende maatregelen nodig zijn om de doelsoorten veilig van de Maasduinen naar de
Zeldersche Driessen te kunnen geleiden. In paragraaf 6.1 wordt het inrichtingsplan voor de
optimumvariant toegelicht gevolgd door de minimumvariant in paragraaf 6.2.

6.1

De optimumvariant

In de optimumvariant wordt uitgegaan van een zo ideaal mogelijke inrichting van de ecologische
schakel, zodat deze optimaal functioneert voor alle doelsoorten. Als beperkende factoren gelden
hier de plangebiedbegrenzing en bebouwing. De woningen en bedrijven die zich in het
plangebied bevinden word en behouden Subp;iragraaf 6 L 1 vonnt de verr;i ling v;in de
inrichtingsvereisten voor de verschillende doelsoorten naar het plangebied. In subparagraaf 6.1.2
wordt vervolgens de ruimtelijke vertaling van de optimumvariant toegelicht.

6.1.1

Inrichtingsprincipes t. b. v. doelsoorten

De ecologische schakel client zodanig te warden ingericht, dat deze kan functioneren voor zowel
groat wild als het Edelhert en het Ree, als voor Das, Nachtzwaluw, Vinpootsalan1ander als
Zandhagedis. In tabel 11 van hoofdstuk 5, waarin de ontwerpvereisten per doelsoort staan, is
aangegeven hoe de optimale inrichting van de ecologische schakel is per doelsoort. In de
optimumvariant (S01) is met de benodigde inrichtingsmaatregelen voor de verschillende
doelsoorten een zo optimaal mogelijk ingerichte ecologische schakel in het plangebied
gerealiseerd.

De aanloopgebieden
Voor de Nachtzwaluw is de ecologische schakel geen vereiste. Daarom is bij de inrichting geen
rekening gehouden met deze vogelsoort. De inrichtingsmaatregelen die worden getroffen ten
behoeve van de andere doelsoorten zijn echter wel gunstig voor de Nachtzwaluw, aangezien
potentieel broedgebied ontstaat. Voor zowel Edelhert, Ree, Das als Vinpootsalamander geldt, dat
bas en opgaande begroeiingen een wezenlijk onderdeel zijn van het leefgebied en tevens van de
inrichting van de verbindingszone. Het Edelhert is het meest kritisch en verlangt een omgeving
die voor 75% uit bas bestaat. Dit is in ieder geval zo aan beide uiteinden van het plangebied
alwaar een gedeelte van de ecologische schakel kan worden beschouwd als uitbreiding van
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bestaande bossen en niet zozeer als verbinding. In het plangebiedgedeelte tussen het Lange Ven
en de bossen bij Maria Roepaan is gekozen voor een middenweg met betrekking tot de andere
doelsoorten en berust de inrichting op een beschutte open ruimte met aan weerszijden
dekkingsmogelijkheden. Daarbij ligt de ecologische schakel afgekeerd van de verstorende
invloeden vanuit het omringende agrarische cultuurlandschap.

Figuur 33: Voor de Nacbtzwaluw 1s de
ecologiscbe scbakel geen vereiste.
Door
de
inricbtingsmaatregelen
ontstaat
uitbreiding
van
bet
potentiele broedgebied.

Figuur 34: Bos en opgaande begroeiing zijn een
een wezenlijk onderdeel van bet
leefgebied van de Das.

Figuur 35: Bos en opgaande begroeiing zijn niet
alleen onderdeel van bet leefgebied
van de Das, n1aar von11en ook
onderdeel van bet leefgebied van bet
Ree.

Figuur 36: Het Edelbert is bet meest kritiscb
met betrekking tot de inricbting van
de verbindingszone.

Het open middengedeelte van de ecologische schakel vormt onderdeel van het leefgebied van
alle doelsoorten en in het bijzonder van de Zandhagedis en de Vinpootsalamander. Voor beide
soorten client in het plangebied leefgebied/stapstenen te worden gerealiseerd. Doordat het gehele
middengedeelte van de ecologische schakel open blijft en afWisselend droger of natter is en
begroeid is met schrale grasland- en heidevegetaties, is de gehele verbinding geschikt als
leefgebied voor beide soorten. Voor de Vinpootsalamander worden greppels aangelegd die
vochtig/nat zijn en waarin organisch materiaal zich kan ophopen. Op deze wijze warden voor de
Vinpootsalamander optimale migratieroutes gerealiseerd. Verspreid over de ecologische schakel
worden daamaast poelen aangelegd die als leefgebied en voortplantingsgebied dienst kunnen
do en.
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De overgang tussen het open middengedeelte en de bossen aan beide zijden wordt gevormd door
een brede mantel- /zoomvegetatie bestaande uit ruigte, struwelen en bomen en boomgroepen die
een onderdeel van het leefgebied van alle doelsoorten vonnt. Deze overgangsvegetaties kunnen
warden beschouwd als onderdeel van de 75% bos die op de totale oppervlakte van de
ecologische schakel benodigd is voor het Edelhert.

Figuur 37: Voor de Vinpootsalamander vormen
greppels een migratieroute.

Figuur 38: Het open middengedeelte van de
ecologische schakel is m het
bijzonder
ingericht
voor
de
Zandhagedis.

Passage van de A77 en de Brugfortstraat
Het ecoduct ligt centraal tussen de Maasduinen en de bossen bij Maria Roepaan. Het ecoduct
client geschikt te zijn voor het Edelhert. De efiectieve breedte van het ecoduct voor het Edelhert
wordt daarom gesteld op minimaal 50 meter, zoals reeds in hoofdstuk 5 is aangegeven. Door een
gevarieerde inrichting van het gebied, waarbij wel duidelijk de aanloopgebieden te herkennen
zijn, ontstaat een inrichting die voor alle doelsoorten acceptabel is. Het ecoduct wordt dan ook
voor elke doelsoort passeerbaar gemaakt. Een complicerende factor hierbij is echter de
Brugfortstraat, doorgaande weg tussen Gennep en Siebengewald. Voor de passage van de weg
zijn voor de optimumvariant 3 opties aanwezig:
1. Het ecoduct verlengen tot over de Brugfortstraat;
2. Een tweede ecoduct aanleggen voor de passage van de Brugfortstraat;
3. De Brugfortstraat omleggen langs de A 77 waarbij het geplande ecoduct iets verlengd wordt.
Optie 1 betekent een smalle en lange corridor met een efiectieve breedte van 50 meter. Ten
behoeve van het functioneren van het ecoduct voor het Edelhert client de breedte/lengte
verhouding minimaal 0,4-0,5 te zijn en in de optimale situatie >0,8. In optie 1 zou het ecoduct
een lengte van minimaal 250 meter hebben. Bij een efiectieve breedte van 50 meter leidt dit tot
een breedte/lengte verhouding van 0,2, hetgeen te weinig is voor het Edelhert. In de optimale
situatie zou het ecoduct dus 200 meter breed dienen te zijn, hetgeen een grater ruimtebeslag
oplevert dan beschikbaar is. Optie 1 is daarom afgevallen.
De aanleg van twee ecoducten, optie 2, zou in dit geval een oplossing kunnen zijn. In dat geval
kan de ruimte die het plangebied biedt tussen beide ecoducten efiectiever gebruikt warden ten
behoeve van de doelsoorten. Echter, de grondlichamen benodigd voor de aanloop naar beide
ecoducten veroorzaken een verhoogd gelegen plateau tussen beide ecoducten. Teneinde dit
plateau optimaal te laten functioneren en optimaal gebruik te maken van de aanwezige ruimte
dient het grondlichaam van het plateau zo breed mogelijk gemaakt te warden. Het voomaamste
nadeel van deze optie is, dat het gedeelte van de ecologische schakel tussen de Brugfortstraat en
de A 77 niet optimaal kan worden ingericht voor de doelsoorten, aangezien geen optimale
efiectieve oppervlakte aanwezig is voor de realisatie van stapstenen.
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De derde op tie om vat het omleggen van de Brugfortstraat, zodat deze parallel aan de A 77 onder
het ecoduct kan warden doorgeleid. Het gevolg daarvan is, dat het geplande ecoduct slechts een
beperkt aantal meters hoeft te warden verlengd en de ruimte in het plangebied tussen het oude
trace van de Bmgfortstraat en de A77 optimaal kan warden ingericht voor de doelsoarten en
zonder faunavoorzieningen kan warden verbonden met het plangebiedgedeelte zuidelijk van het
oude trace van de Brugfortstraat. Daarnaast zorgt het verleggen van het grondlichaam van de
oprit naar het viaduct in de Brugfortstraat in de rich ting van de A 77 voor een effectieve
afscherming van verstorende effecten van de snelweg. In een nadere studie client wel te warden
uitgezocht hoe de Brugfortstraat weer op het oude trace kan warden aangesloten. Een optie
daarbij is, om gebmik te maken van de onverharde veldweg die nu reeds in het verlengde van
het Nieuw Erf aanwezig is. De bebouwing die nu oostelijk van het plangebied is gelegen, is op
eenvoudige wijze te verbinden met de omgelegde Brugfortstraat door niet het gehele trace tot
aan de kruising met het Nieuw Erf op te heffen en gebruik te maken van het trace van een oude
veldweg. Vanuit ruimtelijk en ecologisch oogpunt is optie 3 de meest gewenste situatie in de
optimumvariant voor de ecologische schakel. W el client bij deze optie een aanvullende
inspanning geleverd te warden in de vorm van aanvullende grondverwerving en vormgeving van
het om te leggen gedeelte van de Bmgfortstraat.
Doordat voor de optimumvariant de Brugfortstraat onder het ecoduct wordt doorgeleid wijzigt
de breedte/lengte verhouding van het smalle gedeelte van het ecoduct. In de optimumsituatie is
de breedte/lengte verhouding >0,8. Bij een lengte van 75 meter, A77 + Brugfortstraat, client de
effectieve breedte van het ecoduct minimaal 60 meter te bedragen. Om die reden is het ecoduct
uit de optimumvariant breder clan het ecoduct uit de minimumvariant in paragraaf 6.2.
Ten aanzien van recreatief medegebruik wordt gesteld, dat in verband met de verbindende
functie van de ecologische schakel voor het Edelhert recreatief medegebmik niet mogelijk is, met
uitzondering van de buitenrand van het plangebied. Door de recreatie te beperken tot de te
behouden infrastructuur blijft een goed beeld van de ecologische schakel mogelijk. Om begrip te
kweken voor de ontoegankelijkheid van de ecologische schakel bij omwonenden en recreanten
dienen wel informatiepanelen te warden geplaatst met daarop inforn1atie over de ecologische
schakel en de (doel)soorten die daar gebruik van maken.
Een gedeelte van de infrastructuur kan blijven liggen aangezien de verkeersdruk op die wegen
laag is. W el warden verkeersremmende en toegangsbeperkende maatregelen genomen teneinde
de potentiele verstoring van de doelsoorten van de ecologische schakel te minimaliseren.
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Inrichtingsplan optimumvariant

Ten behoeve van de natuurontwikkeling in de ecologische schakel client de toplaag van de
voormalige landbouwgronden te warden afgegraven om de voor de natuurdoeltypen gewenste
schrale uitgangssituatie te creeren. In de ecologische schakel zijn, ondanks de eenduidige
inrichting, zoals is afgebeeld op kaart S01 en behandeld in de voorgaande subparagraaf, meerdere
deelgebieden te onderscheiden. De inrichting van de verschillende deelgebieden wordt in deze
subparagraaf nader toegelicht. Het totaalbeeld komt eruit te zien, zoals hieronder is afgebeeld.

Figuur 39: Visualisatie van de ecologische schakel. Rechtsonder bevindt zich de bosrand van het terrein
Maria Roepaan en rechtsboven is het Natura2000-gebied Maasduim:n zichtbaar.

Omgeving Nieuw Erf en Langeven
De bosrand van de Maasduinen langs het Nieuw Erf wordt aan de oostrand van het plangebied
doorgezet <lour <le aanplant en ontwikkeling van Wintereiken-Beukenbos. Tussen de oost- en
vvestzijdc van hct plangebied wordt een overgangszone gecreeerd met mantel- en zoomvegetaties
en verspreid solitaire bomen en boomgroepen. Het centrale gedeelte van plangebied ter plaatse
van het Nieuw Erfbestaat uit Droge heide en Heischraal grasland. Ten westen van het Langeven
(de weg) is een natter gedeelte aanwezig alwaar een mantel- en zoomvegetatie van een BerkenZomereikenbos wordt ontwikkeld aansluitend aan de huidige bosrand. Op de voormalige
bouwlanden wordt een overgang van Droge heide en Heischraal grasland ontwikkeld naar
Kamgrasweide en Vochtige/Natte heide. In dit plangebiedgedeelte warden meerdere poelen
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aangelegd, zodat zich hier een populatie Vinpootsalamanders duurzaam in stand kan houden. Als
verbindend element wordt langs het Langeven een houtwal aangelegd met aan weerszijden een
greppel, die als geleidingsraute voor de Vinpootsalamander kan dienen. Faunapassages onder het
Langeven verbinden deze greppels met de poelen westelijk van het Langeven. Het Langeven
kent geen hoge verkeersdruk, enkele aanwonenden en vissers die gaan vissen in het Lange Ven,
waardoor ontsnipperende maatregelen alleen voor de weinig mobiele Vinpootsalamander nodig
zijn. Ditzelfde geldt voor het Nieuw Erf Daarnaast warden verkeersremmende maatregelen
getroffen in de vorm van het aanbrengen van dubbele uitbuigingen en de reductie van de
maximum snelheid naar 60 km/h. Daarbij client overwogen te warden of deze
snelheidsbeperking niet voor de gehele aangrenzende Maasduinen client te gelden.

Figuur 40: Het centrale dee! van het plangebied
ter plaatse van bet Nieuw E1f bestaat
uit Drage heide en Heischraal
grasland.

Figuur 41 : Aansluitend aan de bosrand ten
westen van het Langven wordt een
mantelen
zoomvegetatie
ontwikkeld
van
het
BerkenZomereikenbos.

Burchtweg en Kleefsche Beek
Tussen het Langeven en de Brugfortstraat ligt het plangebied aan weerszijden van de Burchtweg
en kruist het de Kleefsche Beek. De hier geplande bospercelen sluiten in het westen aan op de
bosstraken rand het Lange Ven. De bospercelen in het plangebied bieden dekking voor de
kruising van het ecoduct. Deze bospercelen warden grotendeels aangeplant, omdat deze een
belangrijke schakel vormen tussen de Maasduinen en het ecoduct. In dit plangebiedgedeelte
wordt aan de westzijde een Wintereiken-Beukenbos aangeplant dat naar de Kleefsche Beek toe
overgaat in een Berken-Zomereikenbos en vervolgens naar het ecoduct toe weer overgaat in een
Wintereiken-Beukenbos met bijbehorende mantel- en zoomvegetaties die op de nattere delen uit
Doornstruweel en op de drogere delen uit Bremstruweel bestaan.
De Kleefsche beek blijft ongewijzigd als zijnde de hoofdafwatering van het agrarische gebied ten
oosten, bovenstraoms, van de ecologische schakel. De oevers van de beek warden flauwer
gemaakt, zodat de beek eenvoudiger te passeren is voor groat wild en de Das. De westoever van
de Kleefsche Beek wordt daarbij bijzonder flauw gemaakt, zodat in combinatie met de aanleg van
diverse poelen een potentiele locatie ontstaat voor de duurzame aanwezigheid van een populatie
Vinpootsalamanders. Ten behoeve van de Vinpootsalamander wordt een greppel- en
poelensysteem aangelegd die de verschillende potentiele locaties voor populaties met elkaar
verbindt, zodat voldoende schuilgelegenheid wordt gecreeerd voor deze amfibieensoort.
Halverwege de Kleefsche Beek en het Langeven wordt eveneens een vochtige situatie gecreeerd
met verschillende poelen alwaar zich in potentie een populatie Vinpootsalamanders kan vestigen.
V oar de Zandhagedis warden voldoende schrale en drage vegetaties gecreeerd centraal in het
plangebied. In de ecologische schakel is clan oak een optimale afwisseling tussen poelen, greppels,
natte laagten en drage vegetaties als Drage Heide en Heischraal grasland aanwezig. De
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Burchtweg wordt opgeheven ten behoeve van het geschikt maken van de ecologische schakel
voor groot wild als het Edelhert. Behoud van de Burchtweg levert teveel (potentiele) verstoring
door recreatie en verkeersbewegingen. Onder de weg bevinden zich geen kabels en/ ofleidingen
en de weg heeft ook geen ontsluitende functie, waardoor het ophefien van de weg geen bezwaar
is. De duiker in de KleefSche Beek, onder de Burchtv.reg, wordt in stand gehouden, gezien het
aanwezige gronddek en de potenties die dit biedt voor de doelsootten. Dit gronddek wordt
geschikt gemaakt voor de Zandhagedis, zodat deze op eenvoudige wijze de Kleefsche Beek kan
oversteken. De andere doelsoorten profiteren hirr nok v<in.

Figuur 42: Aanleg van flauwe oevers die
eenvoudiger zijn te passeren door
groat wild en de Das

Ecoduct en omgeving
Vanaf de Kleefsche Beek wordt het relief afgewerkt richting het ecoduct, zodat een geleidelijke
opgang naar het eigenlijke ecoduct ontstaat. De Bmgfortstraat wordt omgelegd onder het
ecoduct door. Dit betekent dat het huidige grondlichaam van de weg grotendeels kan
'lerdv:ijnen en vvorden verv. \lerkt in de bocht die de Brugfortstraat client te n1aken oni uruler het
ecoduct door te komen. Doordat het grondlichaam daarbij nagenoeg parallel aan de A77 komt te
liggen ontstaat gelijktijdig een afscherming voor de geluidsverstoring van de A77.
Aan de noordzijde van het trace van de voormalige Bmgfortstraat begint het grondlichaam van
het ecoduct. Aan de voet van het grondlichaam warden enkele boomgroepen aangeplant en
word een vochtige faagte met meerdcrc poelen aangelegd voor de Vinpootsalamander en orn
andere diersoorten naar het ecoduct te lokken. De bestaande beplantingen worden zoveel
mogelijk behouden. Dit geldt in het bijzonder voor de houtwal die in het verlengde van de
Burchtweg is gelegen en als cultuurhistorisch relict van de ontginning van de eens aanwezige
heide behouden client te blijven. Het ecoduct wordt aan beide lange zijden van een grondwal
voorzien die het zicht vanaf het ecoduct op de A 77 blokkeren, zodat bijvoorbeeld een Edelhert
ongehinderd het ecoduct kan gebmiken. Tussen de grondwallen bezit het ecoduct een breedte
van minimaal 60 meter die optimaal is voor de passage van Edelherten. Aan de oostzijde van het
ecoduct wordt een bosstrook aangelegd van Berken-Zomereikenbos die in de nodige dekking
voorziet voor groat wild en Dassen. Daarnaast wordt aan de zijde van de bosstrook een greppel
aangelegd die naast de afwatering van het ecoduct ook als geleidingsroute voor de
Vinpootsalamander fungee1t. Hct open gedeelte van het ecoduct wordt voorzien van een schrale
graslandvegetatie/heide die de belangrijkste migratieroute v01mt en tevens leefgebied vorrnt voor
de Zandhagedis. Centraal op het ecoduct wordt een poel aangelegd, die als rustpunt/leefgebied
fungeert voor de Vinpootsalamander en andere (doel)soorten aantrekt om zodoende gebruik te
maken van het ecoduct.
Aan de noordzijde van het ecoduct wordt eveneens een vochtige laagte met meerdere poelen
aangelegd ten behoeve van de Vinpootsalamander en als lokmiddel voor groot wild om van het
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ecoduct gebruik te maken. De flanken van het ecoduct warden beplant met BerkenZomereikenbos, zoals ook aanwezig is op de flanken van het viaduct in de Brugfortstraat. De
ruimte ten zuiden van de A77, aan weerszijden van het ecoduct wordt ingeplant met BerkenZomereikenbos ten behoeve van de nodige dekking en om het geluidsniveau van de snelweg
zoveel mogelijk terug te dringen, voor zover die niet door het grondlichaam van de
Brugfortstraat gebeurt. Aan de noordzijde van het ecoduct geldt hetzelfde.

Figuur 43: De flanken van het ecoduct worden
beplant met Berken-Zomereikenbos.

Figuur 44: Aanleg van een vochtige laagte met
meerdere poelen ten behoeve van de
Vinpootsalamander en als lokmiddel
voor groot wild om gebruik te
maken van het ecoduct.

Omgeving Sporenweg
Het plangebiedgedeelte tussen het ecoduct en de bossen rond Maria Roepaan kent een imichting
gelijkwaardig aan het zuidelijke gedeelte van het plangebied. Aan de buitenzijden van het
plangebied worden Berken-Zomereikenbossen ontwikkeld/ aangeplant inclusief mantel- en
zoombeplantingen bestaande uit Brem- en Doornstruweel. Alleen aan de oostzijde, ten zuiden
van de Sporenweg, wordt een gedeelte Wintereiken-Beukenbos ontwikkeld/aangeplant,
aangezien daar de grondwaterstand dieper onder maaiveld aanwezig is. Het grootschalige en open
karakter van de aanliggende landbouwgronden wijzigt niet, doordat de nieuwe rand van de open
ruimte dezelfde kenmerken heeft als de oude rand bestaande uit de bossen op het ten-ein Maria
Roepaan, de bossen rand de Zeven Morgenziep en de bossen bij de Centerparcs aan de westzijde
van de Siebengewaldsweg. De begrenzing van het open agrarische landschap schuift alleen op in
oostelijke richting.
Het centrale gedeelte van het plangebied kent hier een inrichting met Heischraal grasland en
Droge heide met verspreid diverse poelen en solitaire bomen. Langs de bospercelen wordt een
greppel aangelegd ten behoeve van de Vinpootsalamander. Daarnaast wordt nabij de Sporenweg
een vochtige laagte met enkele poelen aangelegd die in potentie een populatie
Vinpootsalamanders kan bevatten. De bossen op het terrein van Maria Roepaan kennen op dit
moment geen mantel- en zoombeplanting. Deze warden ter afronding van deze bossen in het
plangebied aangelegd. Daarbij worden de onverharde veldwegen behouden ten behoeve van de
bewoners van het ten-ein van Maria Roepaan. De onverharde veldwegen, de Sporenweg en de
Schaapsweg, warden, voor zover grenzend aan de ecologische schakel, afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt zowel met borden als met een fysieke versmalling, die de
doorgang beperkt tot wandelaars, fietsers en drie-/vierwielers, zoals die door mensen met een
storing in de motoriek warden gebruikt. Het beheer van de wegen wordt geminimaliseerd, zodat
beplantingen de onverharde wegen op natuurlijke wijze versmallen tot het gedeelte dat
daadwerkelijk gebruikt wordt. De ecologische schakel komt aan de noordzijde uit bij de bossen
random de Zeven Morgenziep. Aan deze zijde wordt nog een poel aangelegd voor de
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Vinpootsalamander en eindigt het systeem van greppels ten behoeve van deze am£ibieensoort. De
bossen rond de Zeven Morgenziep hebben een goed ontwikkelde strooisellaag, waardoor de
Vinpootsalamander zonder extra ingrepen bij het ven kan komen.
De Hommersumseweg vom1t de ontsluitingsweg voor diverse agrarische bedrijven en kent een
vrij lage verkeersintensiteit. De weg wordt daarom niet opgeheven. Ter plekke van de
ecologische schakel warden twee dubbele uitbuigingen aangelegd en wordt een
snelheidsbcperking tot 60 km/h ingevoerd. Daarnaast wardt een faunapassage onder de weg
aangelegd ten behoeve van de weinig mabiele Vinpaatsalamander. Daarnaast <liFnt nF
straatverlichting langs deze weg herzien te warden, zodat ter plekke van de ecalagische schakel
geen lantaampalen aanwezig zijn. Gezien de lage verkeersintensiteit op deze weg zijn vaor groat
wild verder geen speciale voorzieningen nodig.

Omgeving spoordam
Aan de zuid- en naardzijde van de spoordam v;m nF voonn~ li~F spoorlijn na:ir Goch liggen twee
percelen die de ecalagische schakel tussen de Maasduinen en de Zeldersche Driessen af maken.
Via deze percelen dienen de daelsoorten bij de uiterwaarden van de Niers te kunnen komen. Op
beidc pcrcelen wordt een heischrale graslandvegetatie ontwikkeld, afgewisseld met Droge heide.
Daarnaast warden ten behoeve van de Vinpootsalamander enkele paelen aangelegd. Verspreid
over beide percelen warden enkele baomgroepen en struwelen aangeplant die de nodige
dekking bieden voor de verschillende daelsoorten. De bestaande beplantingen op de spoordam
worden intact gelaten en kunnen tevens als zaadbron fungeren voor ontwikkeling van
natuurdoeltypen op beide percelen. Aan de oostzijde van beide percelen wordt een WintereikenBeukenbos aangeplant en wordt de bijbehorende mantel- en zoomvegetatie antwikkeld. Ree en
Edelhert kunnen op deze wijze vanuit de bossen rond de Zeven Morgenziep anapgemerkt bij de
uiterwaard van de Niers komen vaor de oversteek naar de Zeldersche Driessen. Vaor het
Edelhert, het Ree, de Das en de Nachtzwaluw is het aversteken van de Niers geen probleem.
Vinpaatsalamander en Zandhagedis hebben daar meer moeite mee. deze soorten zullen in eerste
instantie populaties vormen en/ of bestaande papulaties uitbreiden op de Looyer- en
Genneperheide, waartae ook de Zeven Margenziep behoort.
Op de noordgrens van de ecologische schakel is de Looisevveg gelegen. Dezc v·v cg bczit een lage
verkeersintensiteit. De weg ontsluit diverse :igrarische bedrijven en vormt een verbinding tusscn
Ottersum en Hommersum. Ter plekke van de ecologische schakel wordt een snelheidsbeperking
van 60 km/h ingevoerd die wardt benadrukt door de aanleg van twee dubbele uitbuigingen.
Grondverzet
Over nagenaeg de gehele lengte van de ecologische schakel client de voedselrijke taplaag te
warden afgegraven om een schrale uitgangssituatie te creeren voor de ontwikkeling van onder
andere Droge heide en Heischraal grasland. De ontgraven grond kan worden gebruikt ten
behoeve van de grondlichamen van het ecoduct, maar kan ook warden verwerkt in een lage
grondwal op de grens naar het omringende agrarische gebied. Deze lage grondwal fungeert als
zaadvang voor met name de kruidenflora uit de ecologische schakel en voorkamt daarnaast dat de
mantel- en zoomplantingen in de ecologische schakel kunnen overkoken naar de
landbouwgronden. Dit laatste wordt bereikt door via het beheer de vegetatie op de wal kort te
houden.

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

inrichtingsplan op den burg - provincie limburg

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

128

~
Legend a

~--

-~

--------., ,
'"

bos bestaand

______.....

.....

~~,

bos nieuw

- L _ __

....~
"""'
' ....

Lanen I singels bestaand

\\

lanen I singels nieuw

~
~,

'• ...

boom bestaand

boom nieuw

mantelvegetatie I struweel

~

,,,.,,.....~

~·-

\..
~-

erf, bebouwing en beplanting

weilanden I akkers

4" ~

..1

•

extensief beheerd grasland

(droog)schraal grasland I heide

(vocht1g)schraal grasland I heide

,,

,I
1£.:•·••·.~
::

.

....~

ovenge erven buiten plangebied

open water bestaand

open water nieuw

·,,

' ', ,
.

"

sloot I greppel bestaand

sloot I greppel nieuw

wegen bestaand

viaduct bestaand

ecoduct nieuw

faunapassage nieuw

~

·):_
+/<-..r.

~'\·

~·

.

v~

""~"a

~,~

plangrens

~

verkeersremmende maatregelen

..r
~

. \"'

......1111:=:=:=::... .. . . .=:=:=:::.. . . . .srn)m
.

~

Heukelom Verbeek
landschapsarchitectuur
project

Ecologlsche Schakel Op De Burg

datum

ondcrdccl

inrichtingsplan optimumvariant

..chaal

1: 5000

pmJeC"tnr

PL-161.700

formaat

A1

blod

501

!l"l<kand

RG

opdrnchtgcvcr

Provlncle Limburg

gccontroleerJ

JV

kon juli:mastr.a~t 21.i
6271 cb gulpen

tel •31 (0)43 450 30 45
fax •JI (0)43 450 46 70

28.0J.2008

info r.oiheukdomverbe~k 1tl
www heukelomverbeck nl

inrichcingsplan op den burg - provincie limburg

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

130

langsdoorsnede ecoduct

+0.50m

Brugfortstraat

+1.00m

-0.60m

+7.40m

A77

-

0

- -

50m

dwarsdoorsnede ecoduct

grondwal mel raster

westzljde

langs wegzijde

schrale open variatie
(zand, licht humeus)

bosstrook (humeus) met

greppel (lemig materiaal)

0

westzljde

Heukelom Verbeek
50m

landsc hapsarchitcctuur
:

Ecologlocha ochakal Op don Burg

28.032008

----------------·------···-·-----------------------optlmum variant
1 : 1.000
-···--- .. -· Doorw---·· ........
_....... --·-·-· .... ---- ..... ......... ........... -.
A3
.... ........ ..... PL-181.700Ecoduct1177
- --- -- - - - - . - -- - - -- ---- ................. ------- ---·
801A

r.g.

Prov1ncle Limburg

J.v.

------------------- ------------ ----- ----- ---- -- -------kon j11Jhn;1str:>.it
627 I cl> h'ltlpcn

~la

tel •_I I ((1)4_1 450 JO 45
fax •:l I (OH:I 450 46 70

info:; heukclomvechcck.nl
\V\\•wl1cukdo111vl'fbcck .nl

inrichtingsplan op den bmg - provincie limburg

6.2

133

De minimumvariant

In de minimumvariant wordt uitgegaan van een minimaal noodzakelijke inrichting van de
ecologische schakel, zodat deze functioneert voor de doelsoorten. .f\Js beperkende factoren gelden
hier de plangebiedbegrenzing en bebouwing. De woningen en hedrijven die zich in het
plangebied bevinden warden behouden. In tegenstelling tot de optimumvariant wordt hij de
minimumvariant uitgegaan van het behouden van de infrastructuur op de huidige locatie, met
uitzondering van de Burchtweg. Subparagraaf 6.2.1 vormt de vertaling van de
inrichtingsvereisten voor de verschillende doelsoorten naar het plangehied. In subparagraaf 6.2.2
wordt vervolgens de ruimtelijke vertaling van de minimumvariant toegelicht.

6.2.1

Inrichtingsprincipes t.b.v. doelsoorten

De ecologische schakel client zodanig te worden ingericht, dat deze kan functioneren voor zowel
groat wild als het Edelhert en het Ree, als voor Das, Nachtzwaluw, Vinpootsalamander als
Zandhagedis. In tabel 11 van hoofdstuk 5, waarin de ontwerpvereisten per doelsoort staan is
aangegeven hoe de optimale inrichting van de ecologische schakel is per doelsoort. In de
minimumvariant (S02) is n1et de minimaal noodzakelijke inrichtingsmaatregelen voor de
verschillende doelsoorten en het minimaal aantal benodigde stapstenen een zo optimaal mogelijk
ingerichte ecologische schakel in het plangehied gerealiseerd.

De aanloopgebieden
Voor de Nachtzwaluw is de ecologische schakel geen vereiste. Daarom is bij de inrichting geen
rekening gehouden met deze vogelsoort. De inrichtingsmaatregelen die warden getroffen ten
behoeve van de andere doelsoorten zijn echter wei gunstig voor de Nachtzwaluw, aangezien
potentieel hroedgebied ontstaat. Voor zowel Edelhert, Ree, Das als Vinpootsalamander geldt, dat
hos en opgaande begroeiingen een wezenlijk onderdeel zijn van het leefgehied en tevens van de
inrichting van de verhindingszone . Het Edelhert is het meest kritisch en verlangt een omgeving
die voor 75% uit hos bestaat. Dit is in ieder geval zo aan heide uiteinden van het plangehied
alwaar een gedeelte van de ecologische schakel kan warden heschouwd als uithreiding van
hestaande hossen en niet zozeer als verbinding. In het plangebiedgedeelte tussen het Lange Ven
en de bossen bij Maria Roepaan is gekozen voor een middenweg met hetrekking tot de andere
doelsoorten en berust de inrichting op een beschutte open ruimte met aan >veerszijden
dekkingsmogelijkheden. Daarbij ligt de ecologische schakel afgekeerd van de verstorende
invloeden vanuit het omringende agrarische cultuurlandschap.
Het open rniddengedeelte van de ecologische schakel vormt onderdeel van het leefgebied van
alle doelsoorten en in het bijzonder van de Zandhagedis en de Vinpootsalamander. Voor beide
soorten client in het plangebied leefgehied/stapstenen te warden gerealiseerd. Doordat het gehele
middengedeelte van de ecologische schakel open blijft is met minimale ingrepen een ecologische
schakel te realiseren voor beide doelsoorten. Met betrekking tot de Vinpootsalamander worden
greppels aangelegd die vochtig/nat zijn en waarin organisch materiaal zich kan ophopen. Op
deze wijze warden voor de Vinpootsalamander optimale migratieroutes aangelegd. Om de 500
meter warden een of enkele poelen aangelegd die als leefgehied en voortplantingsgebied dienst
kunnen doen. Voor de Zandhagedis worden drie stapstenen van circa 5,5 hectare aangelegd
bestaande uit heide en schrale vegetaties en wordt tussen deze stapstenen een smalle corridor
aangelegd van heide van schrale vegetaties.
De overgang tussen het open middengedeelte en de hossen aan beide zijden wordt gevonnd door
een brede mantel-/zoomvegetatie bestaande uit ruigte, struwelen en bomen en boomgroepen die
een onderdeel van het leefgebied van alle doelsoo1ten vormt. Deze overgangsvegetaties kunnen
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warden beschouwd als onderdeel van de 75% bas die op de totale oppervlakte van de
ecologische schakel benodigd is voor het Edelhert. Ongemerkt is daam1ee de ecologische schakel
geschikter voor het Edelhert clan het op de kaart lijkt.

Passage van de A77 en de Brugfortstraat
Het ecoduct ligt centraal tussen de Maasduinen en de bossen bij Maria Roepaan. Het ecoduct
client geschikt te zijn voor het Edelhert. De effectieve breedte van het ecoduct voor het Edelhert
wordt daarom gesteld op minimaal 50 meter, zoals reeds in hoofdstuk 5 is aangegeven. Door een
gevarieerde inrichting van het gebied, waarbij wel duidelijk de aanloopgebieden te herkennen
zijn, ontstaat een inrichting die voor alle doelsoorten acceptabel is. Het ecoduct wordt clan oak
voor elke doelsoort passeerbaar gemaakt. Een complicerende factor hierbij is echter de
Brugfortstraat, de doorgaande weg tussen Gennep en Siebengewald. Echter door het zodanig
toepassen van mitigerende maatregelen dat de doelsoorten over de breedte van de ecologische
schakel veilig kunnen oversteken wordt aan de minimaal vereiste verbindende functie voldaan.
Deze mitigerende maatregelen warden zodanig genomen, dat groat wild de Brugfortstraat in
principe niet buiten de ecologische schakel om kan oversteken.
Ten aanzien van recreatief medegebruik wordt gesteld, dat in verband met de verbindende
functie van de ecologische schakel voor het Edelhert recreatief medegebruik niet mogelijk is, met
uitzondering van de buitenrand van het plangebied. Door de recreatie te beperken tot de te
behouden infrastructuur blijft een goed beeld van de ecologische schakel mogelijk. Om begrip te
kweken voor de ontoegankelijkheid van de ecologische schakel bij omwonenden en recreanten
dienen wel informatiepanelen te warden geplaatst met daarop informatie over de ecologische
schakel en de (doel)soorten die daar gebruik van maken.
Een gedeelte van de infrastructuur kan blijven liggen aangezien de verkeersdruk op die wegen
laag is. W el warden verkeersremmende en toegangsbeperkende maatregelen genomen teneinde
de potentiele verstoring van de doelsoorten van de ecologische schakel te minimaliseren.
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Inrichtingsplan minimumvariant

Ten behoeve van de natuurontwikkeling in de ecologische schakel client de toplaag van een
gedeelte van de voormalige landbouwgronden te warden afgegraven om de voor enkele
doelsoorten gewenste schrale vegetaties te kunnen ontwikkelen. In de ecologische schakel zijn,
ondanks de eenduidige imichting, zoals is afgebeeld op kaart S02 en behandeld in de voorgaande
subparagraaf. meerdere deelgebieden te onderscheiden. De inrichting van de verschillende
deelgebieden wordt in deze subparagraaf nader toegelicht. Het totaalbeeld komt emit te zien,
zoals hieronder is afgebeeld.

Figuur 45: Visualisatie van de minimumvariant van de ecologische schakel. Rechtsonder bevindt zich de
bosrand van het terrein Maria Roepaan en rechtsboven is het Natura2000-gebied Maasduinen
zichtbaar.

Omgeving Nieuw Erf en Langeven
Ten westen van het Langeven (de weg) wordt aansluitend aan de bestaande bosrand een mantelen zoomvegetatie van een Berken-Zomereikenbos ontwikkeld. Op de voormalige bouwlanden
wordt een overgang van kruidenrijk grasland naar Droge heide en Heischraal grasland
ontwikkeld. In dit plangebiedgedeelte worden twee poelen aangelegd ten behoeve van de
Vinpootsalamander. Aan de oostzijde van het Langeven wordt een stapsteen voor de Zandhagedis
ontwikkeld in de vorm van een strook Heischraal grasland/Droge heide, waarop verspreid
boomgroepen en struwelen worden aangeplant als een soort mantelvegetatie van de bosstroken
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aan weerszijden van het plangebied. De stapsteen voor de Zandhagedis vereist een schrale
bodem. Hiertoe wordt de voedselrijke toplaag ter plekke van de stapsteen afgegraven. Ten
behoeve van de Vinpootsalamander wordt in de bosstroken een greppel aangelegd die de
corridor vormt naar de eerstvolgende poel die nabij de Burchtweg is gelegen. Faunapassages
onder het Langeven verbinden deze greppel met de poelen westelijk van het Langeven. Het
Langeven kent geen hoge verkeersdruk, enkele aanwonenden en vissers die gaan vissen in het
Lange Ven, waardoor ontsnipperende maatregelen alleen voor de we1mg mobiele
Vinpootsalamander nodig zijn. Ditzelfde geldt voor het Nieuw Erf Daamaast worden
verkeersremmende maatregelen getroffen in de vorm van het aanbrengen van dubbele
uitbuigingen en de reductie van de maximum snelheid naar 60 km/h ten behoeve van de andere
doelsoorten. Daarbij client overwogen te worden of deze snelheidsbeperking niet voor de gehele
aangrenzende Maasduinen client te gelden.

Figuur 46: Stapsteen voor de Zandhagedis in de
vorm van een strook Heischraal
grasland/ Drage heide

Figuur 47: Aanleg van amfibieenpoelen
potentieel
leefgebied voor
Vinpootsalamander

als
de

Burchtweg en Kleefsche Beek
Tussen het Langeven en de Brugfortstraat ligt het plangebied aan weerszijden van de Burchtweg
en kruist het de Kleefsche Beek. De hier geplande bospercelen sluiten in het westen aan op de
bosstroken rond het Lange Ven. De bospercelen in het plangebied bieden dekking voor de
kruising van de Brugfortstraat. Deze bospercelen warden grotendeels aangeplant, omdat deze een
belangrijke schakel vormen tussen de Maasduinen en het ecoduct. In dit plangebiedgedeelte
wordt aan de westzijde een Wintereiken-Beukenbos aangeplant dat naar de Kleefsche Beek toe
overgaat in een Berken-Zomereikenbos en vervolgens naar het ecoduct toe weer overgaat in een
Wintereiken-Beukenbos met bijbehorende mantel- en zoomvegetaties die op de nattere delen uit
Doornstruweel en op de drogere delen uit Bremstruweel bestaan.
De Kleefsche Beek blijft ongewijzigd als zijnde de hoofdafWatering van het agrarische gebied ten
oosten, bovenstrooms, van de ecologische schakel. De oevers van de beek worden flauwer
gemaakt, zodat de beek eenvoudiger te passeren is voor groot wild en de Das. De greppel ten
behoeve van de Vinpootsalamander kent een onderbreking ter hoogte van de Kleefsche Beek.
Nabij de beek wordt een poel aangelegd als potentieel leefgebied voor de Vinpootsalamander. De
ruimte tussen de bosstroken wordt ontwikkeld tot een kruidenrijk grasland met een verschraalde
corridor ten behoeve van de Zandhagedis aan de zuidzijde. Alleen in de corridor wordt de rijke
toplaag van de bodem verwijderd en wordt een geleidelijke overgang gecreeerd naar de
ornliggende gronden. De Burchtweg wordt opgeheven ten behoeve van het geschikt maken van
de ecologische schakel voor groat wild als het Edelhert. Behoud van de Burchtweg levert teveel
(potentiele) verstoring door recreatie en verkeersbewegingen. Onder de weg bevinden zich geen
kabels en/ ofleidingen en de weg heeft ook geen ontsluitende functie, waardoor het opheffen van
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de weg geen bezwaar is. De duiker in de Kleefscbe Beek; onder de Burcbtweg, wordt in stand
gebouden, gezien bet aanwezige gronddek en de potenties die dit biedt voor de doelsoorten. Dit
gronddek wordt gescbikt gemaakt voor de Zandbagedis, zodat deze op eenvoudige wijze de
Kleefscbe Beek kan oversteken. De andere doelsoorten profiteren bier ook van.

Figuur 48: De mantel- en zoomvegetatie op de
drogere delen bestaat uit een
Bremstruweel.

Figuur 49: Op de nattere delen zal zich een
mantelen
zoomvegetatie
ontwikkelen
die
bestaat
uit
Doomstruweel.

Ecoduct en omgeving
Vanaf de Kleefscbe Beek wordt bet relief afgewerkt ricbting de Brugfortstraat die boger is
gelegen clan het niveau van bet buidige bouwland. Daamaast kruist de ecologische schakel op de
plek waar het grondlichaam voor het viaduct in de Brugfortstraat juist begonnen is.
De Brugfortstraat is een doorgaande weg met een verkeersintensiteit die het nemen van
rnitigerende maatregelen voor fauna noodzakelijk maakt. Klein wild, dat wil zeggen Das,
Zandhagedis en Vinpootsalamander, kunnen via een faunapassage onder de weg door v1orden
geleid. Voor het Ree en ander groat wild geldt, dat de Brugfortstraat niet hoeft te warden
gekruist met een ecoduct of andersoortige faunapassage. De verkeersintensiteit op deze weg is
daarvoor te laag. Wel dienen voorzieningen te warden getroffen om de kans op aanrijdingen met
groot wild te voorkomen. Voorgesteld wordt daarom om op de Brugfortstraat ter hoogte van de
ecologische schakel een snelheidsbeperking tot 60 km/h in te stellen, beginnend aan de oostrand
van het plangebied en eindigend bij de rotonde aan de noordzijde van bet viaduct. Aan de
oostzijde van het plangebied wordt een dubbele uitbuiging voorgesteld die de snelheid uit het
verkeer haalt. Vervolgens worden aan beide randen van het plangebied stroommatconstructies
(zie hiervoor oak paragraaf 7.8) aangelegd, begrensd door een grootwild raster, dat vanaf de
Brugfortstraat tot aan de Kleefsche Beek loopt en aan de noordzijde tot aan het grootwild raster
dat langs de A77 wordt aangelegd. Daamaast worden ITEK-reflectoren geplaatst aangezien het
groat wild slechts over een beperkte breedte kan oversteken en daar dus een verhoogd risico op
aanrijdingen aanwezig is. In de huidige situatie is het vrijliggende fietspad langs de Brugfortstraat
verlicht met lantaarnpalen. Ten behoeve van de passage van wild client deze verlichting tot een
minimum te warden beperkt, echter de sociale veiligheid voor fietsers mag daarbij niet in gevaar
warden gebracht.
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Figuur 51 : Klein wild, zoals Das, Vinpoot:salamander en Zandhagedis kunnen
via een faunapassage onder de
Brugfortst:raat: worden geleid.

Aan de noordzijde van de Brugfort:straat begint het grondlichaam van het ecoduct. Aan de voet
van het grondlichaam worden enkele boomgroepen aangeplant en wordt een poel aangelegd
voor de Vinpootsalamander en om andere diersoorten naar het ecoduct te lokken. Met name de
beplanting langs de Brugfortstraat client enigszins verdicht te zijn, zodat de invloed van de
Brugfortstraat op mogelijk aanwezige fauna minimaal is. Het ecoduct wordt aan beide lange
zijden van een grondwal voorzien die het zicht vanaf het ecoduct op de A77 blokkeren, zodat
bijvoorbeeld een Edelhert ongehinderd het ecoduct kan gebruiken. Tussen de grondwallen bezit
het ecoduct een breedte van 50 meter, de minimale breedte die geschikt is voor de passage van
Edelherten. Aan de oostzijde van het ecoduct wordt een bosstrook aangelegd van BerkenZomereikenbos die in de nodige dekking voorziet voor groot wild en Dassen. Daamaast wordt
aan de zijde van de bosstrook een greppel aangelegd die naast de afuratering van het ecoduct ook
als geleidingsroute voor de Vinpootsalamander fungeert. Het open gedeelte van het ecoduct
wordt voorzien van een schrale graslandvegetatie/heide die de belangrijkste migratieroute vormt
en tevens leefgebied vormt voor de Zandhagedis.
Aan de noordzijde van het ecoduct wordt eveneens een poel aangelegd ten behoeve van de
Vinpootsalamander en als lokmiddel voor groot wild om van het ecoduct gebruik te maken. De
flanken van het ecoduct worden beplant met Berken-Zomereikenbos, net als het westelijk
gelegen viaduct in de Brugfortstraat. De ruimte ten zuiden van de A77, tussen het ecoduct en het
viaduct in de Brugfortstraat, wordt ingeplant met Berken-Zomereikenbos ten behoeve van de
nodige dekking en om het geluidsniveau van de snelweg zoveel mogelijk terug te dringen. Aan
de noordzijde van het ecoduct geldt hetzelfde.
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Figimr 53:

Heischraal
v-aslanrl
vormt
rle
migratieroute en het leefgebied van
de Zandhagedis.

Omgeving Sporenweg
Het plangebiedgedeelte tussen het ecoduct en de bossen rond Maria Roepaan kent een inrichting
gelijkwaardig aan het zuidelijke gedeelte van het plangebied. Aan de buitenzijden van het
plangebied worden Berken-Zomereikenbossen ontwikkeld/ aangeplant inclusief mantel- en
zoombeplantingen bestaande uit Brem- en Doornstruweel. Alleen aan de oostzijde, ten zuiden
van de Sporenweg, wordt een gedeelte Wintereiken-Beukenbos ontwikkeld/aangeplant,
aangezien daar de grondwaterstand dieper onder maaiveld aanwezig is. Het grootschalige en open
karakter van de aanliggende landbouwgronden wijzigt niet, doordat de nieuwe rand van de open
ruimte dezelfde kenmerken heeft als de oude rand bestaande uit de bossen op het terrein Maria
Roepaan, de bossen rond de Zeven Morgenziep en de bossen bij de Centerparcs aan de westzijde
van de Siebengewaldsweg. De begrenzing van het open agrarische landschap schuift alleen op in
oostelijke richting.
Het centrale gedeelte van het plangebied kent hier gedeeltelijk een inrichting met Heischraal
grasland en Drage heide en gedeeltelijk kruidenrijk grasland. Ter hoogte van de
Hommersumseweg en aan de Sporenweg worden poelen aangelegd ten behoeve van de
Vinpootsalamander. Langs de bospercelen wordt een greppel aangelegd als onderdeel van de
corridor voor de Vinpootsalamander.

Figuur 54: Het centrale deel van het plangebied
kent gedeeltelijk een kruidenrijk
grasland.
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De bossen op het terrein van Maria Roepaan kennen op dit moment geen mantel- en
zoombeplanting. Deze warden ter afronding van deze bossen in het plangebied aangelegd.
Daarbij warden de onverharde veldwegen behouden ten behoeve van de bewoners van het
terrein van Maria Roepaan. De onverharde veldwegen, de Sporenweg en de Schaapsweg,
warden, voor zover grenzend aan de ecologische schakel, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
evenals in de optimumvariant. Dit gebeurt zowel met harden als met een fysieke wegversmalling,
die de doorgang beperkt tot wandelaars, fietsers en drie-/vierwielers, zoals die door mensen met
een storing in de motoriek warden gebruikt. Het beheer van de wegen wordt geminimaliseerd,
zodat beplantingen de onverharde wegen op natuurlijke wijze versmallen tot het gedeelte dat
daadwerkelijk gebruikt wordt. De ecologische schakel komt aan de noordzijde uit bij de bossen
random de Zeven Morgenziep. Aan deze zijde wordt nog een poel aangelegd voor de
Vinpootsalamander en eindigt het systeem van greppels ten behoeve van deze amfibieensoort. De
bossen rand de Zeven Morgenziep hebben een goed ontwikkelde straoisellaag, waardoor de
Vinpootsalamander zonder extra ingrepen bij het ven kan komen.
De Hommersumseweg vonnt de ontsluitingsweg voor diverse agrarische bedrijven en kent een
vrij lage verkeersintensiteit. De weg wordt daarom niet opgeheven. Ter plekke van de
ecologische schakel warden twee dubbele uitbuigingen aangelegd en wordt een
snelheidsbeperking tot 60 km/h ingevoerd. Daarnaast wordt een faunapassage onder de weg
aangelegd ten behoeve van de weinig mobiele Vinpootsalamander. Daarnaast client de
straatverlichting langs deze weg herzien te warden, zodat ter plekke van de ecologische schakel
geen lantaarnpalen aanwezig zijn. Gezien de lage verkeersintensiteit op deze weg zijn voor groat
wild verder geen speciale voorzieningen nodig.

Omgeving spoordam
Aan de zuid- en noordzijde van de spoordam van de voormalige spoorlijn naar Gach liggen twee
percelen die de ecologische schakel tussen de Maasduinen en de Zeldersche Driessen af maken.
Via deze percelen dienen de doelsoorten bij de uiterwaarden van de Niers te kunnen komen. Op
beide percelen wordt kruidenrijk grasland ontwikkeld. Daarnaast warden ten behoeve van de
Vinpootsalamander een po el aangelegd. V erspreid over beide percelen warden enkele
boomgraepen en struwelen aangeplant die de nodige dekking bieden voor de verschillende
doelsoorten. De bestaande beplantingen op de spoordam warden intact gelaten en kunnen tevens
als zaadbran fungeren voor ontwikkeling van natuurdoeltypen op beide percelen. Voor het
Edelhe1t, het Ree, de Das en de Nachtzwaluw is het oversteken van de Niers geen prableem.
Vinpootsalamander en Zandhagedis hebben daar meer moeite mee. deze soorten zullen in eerste
instantie populaties vormen en/ of bestaande populaties uitbreiden op de Looyer- en
Genneperheide, waartoe ook de Zeven Morgenziep behoort.
Op de noordgrens van de ecologische schakel is de Looiseweg gelegen. Deze weg bezit een lage
verkeersintensiteit. De weg ontsluit diverse agrarische bedrijven en vormt een verbinding tussen
Ottersum en Hommersum. Ter plekke van de ecologische schakel wordt een snelheidsbeperking
van 60 km/h ingevoerd die wordt benadrukt door de aanleg van twee dubbele uitbuigingen.
Grondverzet
Op de locatie van de stapstenen voor de Zandhagedis client de voedselrijke toplaag te warden
afgegraven om een schrale uitgangssituatie te creeren voor de ontwikkeling van onder andere
Drage heide en Heischraal grasland. De ontgraven grand kan warden gebruikt ten behoeve van
de grandlichamen van het ecoduct, maar kan ook warden verwerkt in een lage grondwal op de
grens naar het omringende agrarische gebied. Deze lage grandwal fungeert als zaadvang voor met
name de kruidenflora uit de ecologische schakel en voorkomt daarnaast dat de mantel- en
zoomplantingen in de ecologische schakel kunnen overkoken naar de landbouwgranden. Dit
laatste wordt bereikt door via begrazing de vegetatie op de wal kart te houden.
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Beheer

In dit hoofdstuk wordt de aanplant, ontwikkeling en het beheer van de natuurdoeltypen die op
en aan de voet van het ecoduct warden gerealiseerd toegelicht. Daarnaast wordt kort ingegaan op
de mitigerendc maatregelen die langs de A77 en de Drugfortstraat worden voorges1eld en her
onderhoud daaraan. De aanplant, de ontwikkeling en het beheer van de ovcrigc onderdelen van
de ecologische schakel is vergelijkbaar, maar zal niet door de Provincie vmrden uitgevoerd. In dit
hoofdstuk wordt daar clan ook verder niet aan gerefereerd. Daar waar een verschil aanwezig is
tussen de optimum- en de minimumvariant, wordt dit bij de verschillende beheergroepen
toegelicht. In bcide varianten bestaat de uitgangssituatie op en rond het eco<luct uit een schrale of
verschraalde bodem.
De volgende beheergroepen zijn te onderscheiden op en
ccoduct:
• Berken-Zomereikenbos
• Doorn- en Bremstruweel
• Heischraal grasland en Drage heide
• Houtwal
• Solitaire boom
e
Greppel
• Poel
• Mitigerende voorzieningen
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de directe omgevmg van het

Deze beheergroepen warden achtereenvolgens in de paragrafen 7 .1 tot en met 7 .8 toegelicht.

7 .1

Berken-Zomereikenbos

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep Berken-Zomereikenbos ingegaan op de
uitgangspunten, zoals deze voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. V ervolgens wordt
ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande beheer.

Uitgangspunten
Voor het goed functioneren van het ecoduct en de aanloopgebieden daar naa1toe, wordt de
opgaande beplanting op en rond het ecoduct aangeplant. Op die wijze is het ecoduct op relatief
korte ternlljn, afhankclijk van de gcbruiktc plantmaat, geschikt van ht:L EJdlic1L, Jal Je meest
kritische soort is ten aanzien van het gebruik van een ecoduct. Daarnaast zorgt aanplant van het
Berken-Zomereikenbos ook op relatief korte termijn voor het minimaliseren van de verstorende
effecten van de A 77 en de Brugfortstraat.
Aanleg
Ten bchocve van de functie van het ecoduct wordL de beheergruep Berken-Zomereikenbos
grotendeels aangeplant. Daartoe worden Zomereik (Quercus robur) en Ruwe berk (Betula
pendula) aangeplant, waartussen enkele exemplaren van Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en
Sporkehout (Rhamnus frangula) worden aangcplant als aanzet voor de struiklaag. Daarbij client
gebruik te worden gemaakt van autochtoon plantmateriaal. Als maat bosplantsoen wordt 100-125
voorgesteld gecon1bineerd met veren maat 200-250 (alleen enkele van de Zomereiken). Dit geeft
direct een aangekleed beeld van het ecoduct.
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Beheer
Het beheer van een bosaanplant is noodzakelijk, omdat anders op termijn een eenvormig bos
ontstaat met een beperkte structuurdiversiteit. De ecologische schakel is juist bedoeld om als
verbinding te dienen voor een veelheid aan soorten, waarvoor de doelsoorten representatief
staan. Teneinde structuurdiversiteit in de bosaanplant te creeren en zodoende een hoge
soortendiversiteit te ontwikkelen is ontwikkelings- en duurzaam beheer gewenst.
Allereerst client echter de eerste twee jaar na aanplant 'aanlegbeheer' plaats te vinden bestaande
uit het tegengaan van extreme kruidengroei in de bosaanplant. Daarmee wordt voorkomen dat
de bosaanplant het van de kruidenvegetatie verliest.
Ontwikkelingsbeheer vindt plaats van het derde tot en met het vijftiende jaar na aanplant. Het
ontwikkelingsbeheer bestaat uit de selectieve dunning van de bosbeplantingen, zodat variatie kan
ontstaan in de beplantingen en ook zaailingen een kans krijgen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd
opgebouwd bos. Daarnaast client voorkomen te warden dat de bosaanplant in de eerste jaren na
aanplant het loorje legt door de (mogelijk) aanwezige begrazingsdruk. Tijdelijke uitrastering van
de bosaanplant en/ of het toepassing van stambescherrning kan noodzakelijk zijn bij het
ontwikkelingsbeheer, indien op het ecoduct extensieve begrazing wordt toegepast.
Duurzaam beheer, dat vanaf het vijftiende jaar na aanplant wordt uitgevoerd, bestaat is gericht op
de instandhouding van het bos en vindt plaats vanaf het moment dat de gewenste variatie in de
leeftijds- en soortenopbouw van bet bas is bereikt. Afhankelijk van het feit of de natuur op dat
moment zelf in staat is een bos met een boge soortendiversiteit in stand te houden client op
kunstmatige wijze tot verjonging van de beplantingen in het bos te warden overgegaan. Deze
verjonging kan plaatsvinden door het selectief kappen/omtrekken van bomen, die vervolgens
blijven liggen. Op de plekken die op deze wijze openvallen kan bet bos zich vervolgens weer
ontwikkelen. Daardoor blijft het bos gevarieerd en aantrekkelijk voor diverse diersoorten die van
het ecoduct gebruik kunnen maken, zoals de doelsoorten Edelhert en Ree.

Figuur 56: Verjonging van het bos maakt
onderdeel uit van het duurzaam
beheer. Op open plekken in het bos
kan verjonging plaatsvinden. Hierbij
blijft dood hout in het bos aanwezig.
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Doorn- en Bremstruweel

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep Doom- en Bremstrnweel ingegaan op de
uitgangspunten, zoals deze voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt
ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande beheer.

Uitgangspunten
V oor het goed functioneren van het ecoduct en de aanloopgebieden daar naartoe, wordt de
opgaande beplanting op en rond het ecoduct aangeplant, evenals de mantelbeplanting bestaande
uit struweel. Op die wijze is het ecoduct op relatief korte termijn, afhankel~jk van de gebruikte
plantmaat, geschikt van het Edelhert, dat de meest kritische soort is ten aanzien van het gebruik
van een ecoduct. Daarnaast zorgt aanplant van het Doorn- en Bremstruweel als mantelbeplanting
aanvullend op het bos op relatief korte tem1ijn voor het minimaliseren van de verstorende
effecten van de A 77 en de Brugfortstraat.
Aan!eg
Ten behoeve van de functie van het ecoduct wordt de beheergroep Doorn- en Bremstruweel
grotendeels aangeplant. Op de relatief droge delen wordt Brem (Cytisus scoparius) aangeplant in
de mantel. In de meer vochtige delen, nabij de poelen en richting de Kleefsche Beek, wordt
Eenstijlige meidoom (Crataegus monogyna) aangcplant. Daarbij client gebruik te worden
gemaakt van autochtoon plantmateriaal. Als maat bosplantsoen vvordt 100-125 voorgesteld.
Aangezien wordt uitgegaan van een schrale ondergrond client voor de aanplant van het
bosplantsoen bodemverbetering plaats te vinden.
Beheer
Het beheer van de mantel is noodzakelijk, omdat anders op termijn de open ruimtes
dichtgroeien. De ecologische schakel is juist bedoeld om als verbinding te dienen voor een
veelheid aan soorten, waarvoor de doelsoorten representatief staan. Teneinde de aangrenzende
grasland- en heidevegetaties te behouden client in de mantel ontwikkelings- en duurzaam beheer
re worden toegepast.
Allereerst client echter de eerste twee jaar na aanplant 'aanlegbeheer' plaats te vinden bestaande
uit het tegengaan van extreme kruidengroei in de struweelaanplant. Daarmee wordt voorkomen
dat de struweelaanplant het van de kruidenvegetatie verliest.
Het ontwikkelingsbeheer bestaat uit beschem1ing van de jonge aanplant tegen begrazing, zodat
de mantelbeplanting zich kan ontwikkelen. Tijdelijke uitrastering van de mantelbeplanting en/of
het toepassing van stambescherming kan noodzakelijk zijn bij het ontwikkelingsbeheer. Door
sdc:Llieve Juauiug vau Je rnautelbeplantingen kan variatie ontstaan in de beplantingen en
kunnen ook zaailingen van andere struweelsoorten een kans krijgen. Hierdoor ontstaat een
gevarieerd opgebouwde mantelbeplanting.
Duurzaam beheer beslaal is gerid1L up Je instandhouding van de mantelbeplanting en vindt plaats
vanaf het moment <lat de mantelbeplanting voldoende gegroeid is om een extensieve
begrazingsdruk te weerstaan. Afhankelijk van de begrazing en de snelheid waarmee de
mamelbeplaming zich uitbreid kan her noodzakelijk z1jn w1Jz1gmgen door te voeren in de
begrazingsdichtheid. Voorkomen client tc worden dat de Droge heide en Heischrale
graslandvegetaties op den duur verdwijnen. Er client gezocht te worden naar een natuurlijk
evenwicht in de manier van begrazmg en <le atwisseling tussen open- en geslotenheid in de
beplantingen, zodat de ecologische schakel optimaal blijft functioneren voor de doelsoorten.
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Heischraal grasland en Droge heide

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep Heischraal grasland en Drage heide ingegaan op de
uitgangspunten, zoals deze voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt
ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande beheer.

Uitgangspunten
Voor het goed functioneren van het ecoduct en de aanloopgebieden daar naartoe, wordt op de
openblijvende gedeeltes een Heischaal grasland afgewisseld met gedeeltes Drage heide
ontwikkeld. Op die wijze wordt het ecoduct geschikt voor bijvoorbeeld de Zandhagedis.
Aanleg
Ten behoeve van het voorkomen van bodemerasie en het verstuiven van de openblijvende
gedeeltes van het ecoduct, vindt op kleine schaal 'aanplant' plaats van Heischraal grasland en
Drage heide. Deze 'aanplant' bestaat uit het verwerken van plaggen van Drage heide en
(zademijk) maaisel van Heischraal grasland in het terrein, dat beide afkomstig is van locaties in de
nabij omgeving.
Beheer
In eerste instantie wordt de spontane ontwikkeling van het Heischrale grasland en de Drage
heide afgewacht. Wanneer een min of meer gesloten vegetatiedek is ontstaan kan warden
aangevangen met een extensief begrazingsbeheer. Het voordeel van begrazing is, dat naast
grasland en heide ook pionierplekken ontstaan en ruigere overgangen die bijvoorbeeld de zoom
van de bosstroken gaan vonnen. De buitenranden van het ecoduct boven de A77 en in de
optimumvariant eveneens boven de Brugfortstraat dienen om veiligheidsredenen gemaaid te
warden. Gezien de potentiele brannen van verzuring en vermesting in de omgeving van het
ecoduct dienen de randen van het ecoduct jaarlijks in ieder geval eenmaal gemaaid te warden,
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Bij het toepassen van begrazing op het ecoduct client een
(tijdelijk) raster te warden geplaatst, zodat de grazers niet te dicht bij de rand van het ecoduct
kunnen komen.
Beide natuurdoeltypen, Heischraal grasland en Drage heide, zijn gevoelig voor verzuring en
vermesting vanuit de omringende landbouwgebieden en zijn daaram gebaat bij de duurzame
instandhouding van de flankerende bosstraken.

Figuur 57: Door extensief begrazingsbeheer
ontstaan pioniersplekken en een
ruigere zoomvegetatie.
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Houtwal

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep Houtwal ingegaan op de uitgangspunten, zoals deze
voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de aspecten
die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande beheer.

Uitgangspunten
Aan de zuidzijde van het ecoduct is een bestaande houtwal aanwezig langs een veldweg, die in de
optimumvariant wordt opgeheven. In beide varianten wordt de houtwal echter behouden. De
houtwal dateert uit de tijd van de heideontginningen uit de 19dc eeuw. Om die reden wordt ook
het beheer afgestemd op bet karakteristieke gebruik van de houtwal als vee- en wildkering.
Houtwallen zijn in potentie bijzonder rijk aan vegetatietypen (Landschapsbeheer Nederland,
2006). Het behoud van de wal geeft daarom in floristisch opzicht een meerwaarde voor de
omgeving van het ecoduct.
Aanleg
De houtwal is een bestaand landschapselement en behoeft in die zin slechts een
onderhoudsinspectie, waarbij eventuele herstelwerkzaamheden plaatsvinden in de beplanting van
de houtwal. Indien nieuwe bomen en struiken in de houtwal worden aangeplant, bestaan deze
uit soorten die in de huidige situatie reeds op de wal aanwezig zijn. De aanplant, in de vorm van
bosplantsoen client plaats te vinden na bet afzetten van het hakhout, zodat een gelijkmatige
beplantingstructuur ontstaat op de houtwal.
Beheer
Voor het behoud van de boutwal als landschapselement en voor het behoud van ecologische
waarde van de houtwal is het van belang dat het bakhoutbeheer, dat karakteristiek is voor een
houtwal wordt voortgezet of bersteld. Dit regulier beheer houdt in, dat de aanwezige greppel op
diepte wordt gehouden en dat het hakhout op de houtwal regelmatig wordt afgezet. Op de
houtwal zijn op dit moment onder andere Zomereiken (Quercus robur) aanwezig. H et afzetten
van de Eiken gebeurd in een cyclus van circa 10 jaar. Na het afzetten van de houtwal client deze
tijdelijk uitgerasterd te worden om beschadiging van de uitlopende stobben te voorkomen.
De houtwal is daarnaast onderhevig aan erosie. Om die reden client periodiek grond te worden
opgebracht. Dit is bij voorkeur onbemeste, schrale grond en kan bestaan uit plaggen die uit de
nabijgelegen Heischrale graslanden en Droge heide zijn gestoken.

Figuur 58! Regehnatig afzetten van het hakhout
is onderdeel van het reguliere onderhoud van de houtwal.
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Solitaire boom

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep Solitaire boom ingegaan op de uitgangspunten,
zoals deze voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de
aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de ricbtlijnen aangaande bebeer.
Uitgangspunten
Ter versterking van de gevarieerde bosstrook die wordt ontwikkeld, worden verspreid in en
langs de bosstroken en bij de poelen solitaire bomen aangeplant. Daam1ee wordt de diversiteit in
leeftijdsopbouw die in de beplantingen client te ontstaan versterkt.
Aanleg
Als solitaire bomen warden Zomereiken aangeplant (Quercus robur). Daarbij wordt een
boommaat gekozen, waarbij de boom bij aanplant reeds een geleidende functie kan vervullen ten
aanzien van bijvoorbeeld vleermuizen, zoals boommaat 18/20. Daarbij client gebruik te warden
gemaakt van autocbtoon plantmateriaal. Aangezien wordt uitgegaan van een scbrale ondergrond
client voor de aanplant van de bomen bodemverbetering plaats te vinden.
Beheer
De aanplant van solitaire bomen wordt voorzien van boompalen en stambeschenning tegen vraat.
Deze elementen worden bet derde jaar na aanplant verwijderd. Teneinde een natuurlijke
beplanting te ontwikkelen blijft begeleidingssnoei acbterwege. Vanaf het derde jaar na aanplant
wordt het welzijn van de solitaire bomen aan de natuur overgelaten.

7.6

Greppel

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep greppel ingegaan op de uitgangspunten, zoals deze
voor de imicbting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de aspecten
die van belang zijn bij de aanleg en de 1ichtlijnen aangaande beheer.
Uitgangspunten
Ten beboeve van de Vinpootsalamander wordt een greppelsysteem aangelegd. Deze biedt
dekking en client voor het op korte termijn creeren van een verbinding met een relatief dikke
strooisellaag om als corridor voor de Vinpootsalamander te dienen.
Aanleg
Tussen de poelen en op bet ecoduct wordt een systeem van greppels gegraven. De greppel wordt
0,5 meter diep en zal daardoor een vochtige uitgangssituatie creeren voor de begroeiing. Via
spontane ontwikkeling zal zich hier een kruidemijke vegetatie gaan vormen. De greppel op het
ecoduct wordt van stuwen voorzien, zodat bij piekbuien het hemelwater in etappes wordt
afgevoerd en de kans krijgt in de ondergrond te infiltreren.
De greppels staan niet in directe verbinding met de poelen, maar eindigen in de directe
nabijheid. Hierbij wordt afhankelijk van de diepteligging van de poel de mogelijkheid gecreeerd
dat hemelwater vanuit de greppel de poel in kan stromen.
Beheer
Zoals reeds is aangegeven vindt begroeiing van de greppel plaats via spontane
natuurontwikkeling. Via bijvoorbeeld extensieve begrazing en/ of vraat door klein- en groot wild
wordt de begroeiing van de greppel in toom gehouden.
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Poel en vochtige laagte

In deze paragraaf wordt voor de beheergroep poel en vochtige laagte ingegaan op de
uitgangspunten, zoals deze voor de inrichting van het ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt
ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande beheer. Er
is hierbij een verschil aanwezig tussen de optimum- en de minimumvariant. In tegenstelling tot
de optimum.variant kent de minimumvariant alleen poelen en geen vochtige !aagten.

Uitgangspunten
De Vinpootsalamander maakt gebruik van stapstenen om het ecoduct te passeren. Om die reden
zijn enkele poelen aangelegd en kent de optimumvariant aan beide zijden van het ecoduct een
vochtige laagte.
Aanleg
de laagte wordt afgegraven tot een halve meter diepte. De in beperkte hoeveelheid vrijkomende
grond uit de laagte hoeft niet te warden afgevoerd, maar kan in de directe omgeving in hct
tenein warden verwerkt. In de laagtes zullen vochtige omstandigheden ontstaan, doordat deze
fungeren ais een "opvangbekken' voor de ncerslag die in het gebied valt. Voorgesteld wordt om
in de laagtes de natuurontwikkeling op spontane wijze op gang te laten komen. Eventueel kan op
kleine schaal 'aanplant' plaatsvinden op de wijze waarop dat voor het heischraal grasland en de
Drage heide is voorgesteld. Plaggen van Heide en maaisel van Heischraal grasland ,afkomstig van
iocat1es uit de nabij omgeving, warden dan in de laagtes verwerkt.
In beide varianten is voorzien in de aanleg van poelen in het plangebied. Ten behoeve van de
doelsoorten, en dan met name de Vinpootsalamander, dienen de poelen een optimale ecologische
vonngeving te krijgen. Voorgesteld wordt om de poelen een trapsgewijs profiel te geven,
waardoor bij varierende waterstanden plas- en drassituaties ontstaan. Indien nodig kunnen de
poelen, geheel of gedeeltelijk, warden voorzien van een waterdichte bodem, waardoor
voorkomen wordt dat deze bij langdurige periodes met weinig neerslag droog komen te staan.
De poelen dienen voldoende diep te zijn waardoor in de bodem van de poel overwinterende
amfibieen, gedurende perioden van strenge vorst, kunnen overleven. Op het diepste punt client
een poel daaram een tot anderhalve meter diep te zijn. De uit de poelen vrijkomende grand
hoeft niet te warden afgevoerd, maar wordt verspreid over het terrein.
Beheer
In eerste instantie wordt in de laagtes de spontane ontwikkeling van het Heischrale grasland en de
Drage heide afgewacht. Wanneer een min of meer gesloten vegetatiedek is ontstaan kan warden
aangevangen met bijvoorbeeld een extensief beheer door middel van begrazing. Het voordeel
van begrazing is, dat naast grasland en heide ook pionierplekken ontstaan en ruigere overgangen
die bijvoorbeeld de zoom van de bosstroken gaan vormen. De buitenranden van het ecoduct
boven de A 77 en in de optimumvariant eveneens boven de Brugfortstraat dienen om
veiligheidsredenen gemaaid te worden. Cezien de potcnticlc bronnen van verzuring en
vennesting in de omgeving van het ecoduct dienen de randen van het ecoduct jaarlijks in ieder
geval eenmaal gemaaid te warden, waarbij het maaisel wordt afgcvoerd. Bij het toepassen van
begrazing op het ecoduct client een raster te warden geplaatst, zodat de grazers niet te dicht bij de
rand van het ecoduct kunnen komen.
Het beheer van de poelen is in beginsel niet nodig. Alleen indien de verlanding van de poelen te
ver doorschiet wordt periodiek plaggen van de oever voorgesteld. Daarbij dienen niet alle poelen
in een keer gedaan te warden en dienen de oevers van de grotere poelen gefaseerd afgeplagd te
warden. De noordoever client ontzien te warden bij het afplaggen (Bal et.al., 2001). Bij
voorkeur client bij het afplaggen elke vijfjaar een gedeelte van de oevers gedaan te warden.
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Mitigerende voorzieningen

In deze paragraaf wordt voor de bebeergroep mitigerende voorzieningen ingegaan op de
uitgangspunten, zoals deze voor de inricbting van bet ecoduct van belang zijn. Vervolgens wordt
ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij de aanleg en de richtlijnen aangaande bebeer.
Deze bebeerparagraafbeperkt zicb tot de mitigerende maatregelen die warden genomen op en in
de directe omgeving van bet ecoduct. De mitigerende maatregelen die warden genomen bij de
minimumvariant ten beboeve van de kruising van de Brugfortstraat wordt eveneens in deze
paragraaf toegelicbt.

Uitgangspunten
De doelsoarten dienen in bet kader van de verkeersveiligheid op verantwoorde wijze over en
langs de aanwezige infrastructuur te warden geleid. Daarnaast dienen maatregelen te warden
getroffen om de doelsoorten op verantwoorde manier de infrastructuur te laten passeren.
Aanleg
Groot wild raster: Rijkswaterstaat voorziet in de aanleg van een groat wild raster langs de noarden zuidzijde van de A77 inclusief de benodigde inspringvoorzieningen. In de optimumvariant
client dit raster ter plekke van de ecologiscbe scbakel aan de zuidzijde van de omgelegde
Brugfortstraat te warden geplaatst. Aan de oost- en westzijde van het ecoduct wordt eveneens
een groat wild raster aangebracht. Teneinde met name het groat wild richting bet ecoduct te
leiden wordt de ecologische scbakel tussen (bet trace van) de Brugfortstraat en bet ecoduct en
tussen bet ecoduct en de Ho1mnersumseweg eveneens voorzien van groot wild rasters aan de
buitenzij des.
Am.fibiegeleidewand en amfibieentunnel: In de minimumvariant wordt de Brugfortstraat in stand
gehouden op de buidige locatie. Ten beboeve van de passage van de Zandhagedis,
Vinpootsalamander en de Das wardt daarom voorgesteld faunavoorzieningen in de vorm van een
amfibiegeleidewand en een tweetal amfibieentunnels (die tevens gescbikt zijn voor de Das) aan te
leggen. Bij de aanleg client voorkomen te warden dat regenwater permanent in de buis kan
blijven staan of zich kan opbopen bij de tunneluitgangen.
Snelheidsbeperking. dubbele uitbuiging en stroornmatten: In de minimumvariant dienen tevens
voorzieningen voor groat wild te warden getroffen bij de Brugfortstraat. Vanaf de rotonde bij de
kruising van de Brugfortstraat met de Hommersumseweg tot aan de oostkant van de ecologische
schakel wordt een 60 km/ h-zone ingesteld. Daarbij wordt aan de oostzijde van het plangebied
een dubbele uitbuiging aangelegd om de snelheid uit het verkeer te halen. Daar waar de
plangebiedgrens de Brugfortstraat kruist en de groat wild rasters eindigen wordt een
stroommatconstructie aangebracht, zowel op de rijweg als op bet vrijliggende fietsp ad. Daarbij
wordt een voorziening getroffen om de stroom er tijdelijk af te kunnen halen voor bijvoorbeeld
miters en wandelaars. De stroommatconstructie zorgt ervoor dat groat wild niet kan gaan dwalen
over de Brugfortstraat.
Reflectoren: Teneinde te voorkomen dat wild oversteekt op het moment dat 's nachts een auto
passeert warden ITEK-reflectoren geplaatst langs de rijbaan.
Beheer
Groot wild raster: Naast een jaarlijkse controle op gebreken dienen ook ad hoc w erkzaamheden
te warden uitgevoerd. Dit boudt bijvoorbeeld in dat stormschade, schade ontstaan door een
aanrijding, maaiwerkzaambeden of vandalisme zo snel mogelijk gerepareerd client te warden om
onnodige faunaslachtoffers in het verkeer te voorkomen.
Amfibiegeleidewand en amfibieentunnel: Het beheer beperkt zich tot een jaarlijkse inspectie van
de amfibiegeleidewand en de amfibieentunnels. Daarnaast dienen de openingen van de
amfibieentunnels vrij te warden gebouden van begroeiingen. Het maaien van de begroeiing
client beperkt te blijven, zodat bij de tunnelingangen voldoende dekking aanwezig blijft.
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• nelheidsbeperking. dubbele tlitbuiging en . tr 0111111~1tteu: Alleen de stroommatten vragen om
spec:ifiek beheer. Deze bestaat uit een periodieke controle van de matten op kortsluitingen en een
controle van de aangrenzende groat wild rasters en voorzieningen om de stroom op de matten
tijdelijk uit te schakelen.
R eflectoren: Periodiek client gecontroleerd te worden ofITEK-reflectoren nog aanwezig zijn.

Figuur 59 : Rijkswaterstaat voorziet in de aanleg
van een groot wild raster.

Figuur 60: Ten behoeve van de passage van de
Vinpootsalamander, Zandhagedis, en
de D as zijn een amfibiegeleide,Nand
en amfibieentunncls voorzien.

Figuur 61 : De stroommatconstrnctie op de
rijbaan en fietsp ad voorkomt dat
groo t wild gaat dwalen over de
Brugfortstraat.

Figuur 62:

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

Om te voorkomen dat wild
oversteekt warden ITEK-reflectoren
langs de rljbaan geplaatst.
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Lijst van aangetroffen plantensoorten en hun status

Toelichting op de tabel:
Kolom 1-2: Nederlandse en wetenschappelijke naam. De soorten zijn op basis van hun
wetenschappelijke naam alfabetisch gerangschikt. Namen volgens Van der Meijden
(2005) .
Kolom 3:

Locatie (bron) geeft per soort op welke locatie ze is aangetroffen en de
gegevensbron.
Locatie:

PG

plangebied
kilometerhokken waarin bet plangebied is gelegen (198-408,
198-409, 198-410 en 198-411)

KM

Gegevensbron:
veldbezoek 17 januari 2008
1 =
2 =
Natuurbank Limburg gegevens kilometerhokken 198-408, 198-409,
198-410 en 198-411 (periode: 1999-2007)
3 =
Natuurgegevens website Provincie Limburg (periode 1998-2005)
4 =
Landelijke Vegetatiedatabank (periode 1995-1997)
5 =
Coolen, 2005 Uaar: 2004)
Kolom 4:

BL geeft aan welke soorten zijn opgenomen (+) op de Lijst van beschermde en/of

bedreigde soorten in Limburg (Provincie Limburg, 1999).
Kolom 5:

RL geeft de status in Nederland aan volgens de door de rijksoverheid m de
Staatscourant gepubliceerde Rode Lijst (2004).
VN
EB
BE
KW
GE

Kolom 6:

=
=
=
=
=

verdwenen
ernstig bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
gevoelig

FF geeft aan welke soorten wettelijk beschermd ZIJn krachtens de Flora- en

fauna wet.
1

=

2=
3=

Kolom 7:

algemene soort
overige soort
soort vermeld op bijlage IV EG Habitatrichtlijn , EG Vogelrirhtlijn of
bijlage I AMvB

D geeft aan welke soorten (+) als doelsoort van het landelijk natuurbeleid warden
beschouwd (Bal et al., 2001)

N.B.

Drijvende waterweegbree staat ook vermeld op bijlagen II en IV van de EG
Habitatrichtlijn.
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Locatie (bron)

Soort
N ederlandse naam

W etenschauueliike naam

Duizendblad
Wilde bertram
Kalmoes
Hondspeterselie
Gewone agrimonie
Zilverhaver
Vroege haver
Look-zonder-look
Grote vossenstaart
Valse kamille
Gewoon reukgras
Fluitenkruid
Grote leeuwenklauw
Kleine leeuwenklauw
Zandraket
Torenkruid
Glanshaver
Bijvoet
Uitstaande melde
Grtjskruid
Ruwe berk
Zachte dravik
Heggenrank
Struikhei
Gewone dotterbloem
Rapunzelklokje
Grasklokje
Herderstasje
Pinksterbloem
Krulzuring
Scherpe zegge
Moeraszegge
Zompzegge
Stijve zegge
Zwarte zegge
Hazenzegge
Pilzegge
Snavelzegge
Korenbloem
Knoopkruid
Akkerhoornbloem
Gewone hoombloem
Zandhoombloem
Rankende helmbloem
Grofhoomblad
Dolle kervel
Wilde cichorei
Akkerdistel
Kalejonker
Speerdistel
Deens lepelblad
Wateraardbei
Gevlekte scheerling
Lelietj e der dalen
Kleine varkenskers
Gewone hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Klein streepzaad
Kruis bladwalstro

Achillea 111illefoli11111
Achillea ptarmica
Acorus calamus
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Aira caryophyllea
Aira praecox
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Antlumis aivensis
Anthoxanth11111 odoratum
Anthriscus sylvestris
Aphanes amensis
Aphanes australis
Arabidopsis thaliana
Arabis glabra
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Atriplex patula
Berteroa incana
Betula pen.du/a
Bromus hordeaceus ssp.hordeaceus
Bryonia dioica
Calluna vulgaris
Caltha palustris ssp. palustris
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia
Capsella btma-pastoris
Cardamine pratensis
Carduus crispus
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex curta
Carex elata
Carex nigra
Carex ova/is
Carex pilulifera
Carex rostrata
Centaurea cyanus
Cent aurea jacea
Cerastium amense
Cerastium fontan11111 ssp. vulgare
Cerastium se111idecandn1111
Ceratocapnos claviculata
Ceratophyllum demersum
Chaerophyllum temu/11111
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsh1111 vulgare
Cocheal'ia danica
Co111an1111 palustre
Conh1111 maculatum
Convallaria 111ajalis
Coronopus didynnts
Cory/us avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Ci·uciata laevives

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur

Status
FF
RL

D

GE

+

KW

+

BE

+

+

BE

+

+
+
+

KW

BL
PG(1); KM(2,4)
KM(3)
KM(3)
PG(1)
KM(3,4,5)
KM(3)
KM(3,4)
KM(2,4)
KM(2,4)
KM(3)
PG(1); KM(2,4)
PG(1); KM(2,3)
KM(S)
KM(3,4,5)
KM(2)
KM(3,4,5)
KM(4)
PG(1); KM(2)
KM(4)
KM(3)
KM(2,4)
KM(4)
KM(3)
KM(3)
KM(2,3)
PG(3)
KM(3)
PG(1); KM(2)
KM(2,3)
PG(1); KM(2)
KM(2,3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(3)
PG(1); KM(3)
KM(3,5)
KM(S)
PG(3)
KM(2,3,4,5)
PG(1)
KM(4)
KM(S)
KM(3)
KM(2,4)
KM(3)
KM(2,4)
KM(3)
KM(2)
KM(2)
KM(3,5)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(2)
KM(2,4)
PG(1)
KM(3,4,5)

+

+

1

2
1

+

GE

+

GE

+

KW

+
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VervoJg tabel:
Soort
Kamgras
Gewone brem
Kropaar
Doornappel
Peen
Ruwe smele
Bochtige smele
Vingerhoedskruid
Grote zandkool
Kleine zonnedauw
Smalle stekelvaren
Gewone waterbies
Brede waterpest
Kweek
basterdwederik sp.
1-Iolpijp
Bastaardpaardenstaart
Gewone dophei
Veenpluis
Reigersbek
Vroegeling
Echte kruisdistel
\~lilde kardinaalsmuts
H eggenduizendknoop
Rood zwenkgras
Gewoon speenkruid
Gewoon sneeuwklokje
Kleefkruid
Moeraswalstro
Liggend walstro
Geel walstro
Zachte ooievaarsbek
13eemdooievaarsbek
Kleine ooievaarsbek
Geel nagelkruid
Gele ganzebloem
Hondsdraf
Mannagras
Liesgras
Klimop
Kaai breukkruid
Gewoon n1uizenoor
Schem1havikskruid
Gestreepte witbol
Gladde witbol
Hop
Kikkerbeet
Watemavel
Moerashertshooi
Sint-Janskruid
Gewoon b1ggekru1d
Jacobskruiskruid
Zandblauwtje
Veldrus
Biezenknoppen
Pitrus
Bonte gele dovenetel
Witte dovenetel

163

Locatie (bron)
Cy11osu111s cristat11s
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Datum stm111011i1m1
Daucus ca;ota
Deschampsia cespitosa
Deschampsia jlexuosa
Digitalis pu1purea
Diplotaxis te1111ifolia
Drosera inter111edia
Dryopteris ca1tlwsia11a
Eleocliaris pah1stris
Elodea canadensis
Elytr(qia repens
Epilobiu111 sp.
Iiquisetum jluviatile
Eq1~istu1n x littora/e
Brita ielralix

Erioplwrwn a11,~usti(oli11111
Erodi11111 cicuta1h11n
Eroplrila vema
Ery11giu111 ca111pestre
Eiwrwm ys e11ropaer1s
Fallopia dumctonun
Festuca mbra
Ficaria verna ssp. vema
Ga/a11tlws nivalis
Ga/ium aparine
Ga/ium palustre
Ga/i11111 saxatile
Ga/i11111 vem111
Geranium 1110/le
Gen111iu111 pratrnse
Geranium pusil/1m1
Ge1m1 urbanum
Glebionis segct11111
Clechoma liederacea
Glyceria jluitans
Clvceri11 111axi111a
Hedera Ire/ix
Hemian'a glabra
Hieraci11111 pilosella
Hierncir.1111 11111bellar11111
Holws lanatus
Holcus 1110llis
H1~11nrl11s /11pu/11s
Hydrodiaris 1110rsus-ran.ae
Hydrocotyle vulgaris
Hweriwm elodes
Hypericum perforatu111
Hypochaer'is rrrrlicata
Jacobaea 1111(~11ris ssp. 1111/garis
]asio11e mo11tana
Junru'i flr.t1t!flnrus

KM(S)
PG(1); KM(3)
PG(1); KM(2,4)
KM(S)
PG(l)
KM(3)
KM(4)
KM(3)
KM(3)
KM(3,5)
KM(4)
KM(3)
KM(3)
PG(l)
PG(1)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(3,5)
KM(3,4)
KM(4)
KM(3,4,5)

RL

FF

D
+

2

+

GE

+

GE

GE

+

KM(3)

PC(l); IOv1(3,4)
PG(l); KM(2,4)
KM(2)
PG(1); KM(3)
PG(1); KM(2,4)
KM(3)
KM(3)
KM(3,4)
KM(4)
KM(3)
PG(1)
KM(4)
KM(3)
PG(1) ; K1v1(2,4)
PG(1)
KM(2)
KM(2)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(l); KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(1,3); KM(2,4)
PG(1); KM(3)
PG(1.3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
PG(1); KM(2,3)

]1mcus collglomeratus
]1mc11s effusus
La111iastrrm1 galeobdolon
ssp. argentatum KM(2)
PG(l); KM(2,4)
Lamirtm album
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+
+

+
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+
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Vervolg tabel:
Soort
Hoenderbeet
Ingesneden dovenetel
Paarse dovenetel
Akkerkool
Klein kroos
Dwergkroos
Puntkroos
Magriet
Vlasbekje
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Wilde kamperfoelie
Moerasrolklaver
Drijvende wate1weegbree
Gewone veldbies
Veelbloemige veldbies
Grote kattenstaa11
Vijfdelig kaasjeskruid
Klein kaasjeskruid
Schijfkamille
Hengel
Waternmnt
Waterdrieblad
Tuinbingelkruid
Driene1fmuur
Pijpenstrootje
Klein bronkruid
Akkervergeet-mij-nietje
vergeet-mijV eelkleurig
nietje
Zompvergeet-mij-nietje
Ruw vergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje
Witte waterkers
Witte waterlelie
Kruipend stalkruid
Kattendoorn
Gewone vogelmelk
Klein vogelpootje
Bleke klaproos
Melkeppe
Rietgras
Riet
Fijnspar
Pilvaren
Grove den
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Veldbeemdgras
Ruw beemdgras
Gewone vleugeltjesbloem
Gewone eikvaren
Ratelpopulier
Drijvend fonteinkruid
Schedefonteinkruid
Zilverschoon
Viltganzerik
Vomiaarsganzerik

Locatie (bron)
Lamium a111plexicaule
Lamium hybridum
La111ii1111 pu1p11reu111
Lapsana commtmis
Lemna minor
Lern1ia 111i1iuta
Lemna trisitlca
Leucantlmnum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium 11mlt!fion1111
Loliu111 perenne
Lonicera pe1icly111enu111
Lotus pedunculatus
Luronium nafans
Luzula campesttis
Luz11la nmlr!fiora
Lytlm1111 salicaria
Malva alcea
Malva neglecta
Matricatia discoidea
Melampyrum pratense
Mentha aquatica
Menyanthes trifoliata
Merwrialis annua
Moe/1ringia frinervia
Molin.ea caentlea
Montia minor
Myosotis arvensis
Myosotis discolor

PG(1)
KM(S)
KM(2)
PG(1)
KM(2)
KM(3)
KM(3)
PG(3)
PG(1)
KM(2)
PG(l); KM(2)
PG(l); KM(4)
PG(3)
KM(3)
PG(3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(l)
KM(2)
KM(3,5)
KM(3)
KM(3)
PG(l)
KM(4)
KM(3)
KM(S)
KM(4)
KM(3,4)

Myosotis laxa ssp. cespitosa
Myosotis ra111osissinia
Myosotis sco1pioides s.l.
Nasturtium officinale
Nymphaea alba
Ononis repen.s ssp. repens
Ononis repens ssp. spinosa
Ornitlwgalum umbellatum
Omithopus pe1pusillus
Papaver dubium
Peucedanum palustre
Plialaris antndinacea
Phragmites australis
Picea abies
Pilularia globulifera
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major ssp. major
Poa annua
Poa pratensis
Poa ttivialis
Polygala vu(~aris
Polypodium vu~are
Populus tremula
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potentilla anmina
Potentilla a1ge11tea
Potentilla tabemaemonfani

KM(3)
KM(3,4)
PG(l); KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(S)
KM(3)
KM(3)
KM(2)
KM(3)
KM(2)
KM(3)
PG(l)
PG(l); KM(3)
KM(S)
PG(l); KM(2,4)
KM(2)
PG(l); KM(2)
KM(4)
KM(4)
KM(3)
KM(S)
KM(4)
PG(1); KM(3)
KM(3)
KM(2)
KM(3,4)
KM(3 ,4.5)
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V ervolg tabel:
Soort
Zoete kers

Amerikmmse vogelkers
Sleedoom
Zomereik
Schcrpe boterbloem
Knoll> tei'hlocm
Egclbotcrblocm
K ruipende boterbloern
lllaa.rtrekkendc boterbloem
Wilde reseda
Klt:l11c ratelaar
Witte snavelbies
Kruisbes
Gewone braam
Veldzuring
Schapenzuring
Ridderzuring
Dluedzunug

,
'Tengere vetmuur
Pijlkruid
Gewone vlier
Matten bi es
Bos bi es
Eenja1ige hardbloem
Kleine hardbloem
Geoord helmkruid
Muurpeper
Boskruiskruid
Klein kruiskruid
Dagkoekoeksbloern
Echte koekoeksbloern
Gewone raket
Gewone rnelkdistel
Wilde lijsterbes
Kleine egeiskop
Heidespurrie
Veelwortelig kroos
Moerasandoorn
Grasnrnnr
Grote muur
Vogelmuur
l3oerenwormkrnid
Paardenbloern
Klein tasjeskmid
Grote tijm
Gele morgenster
Hazenpoorje
Liggende klaver
Kleine klaver
Witte klaver
liestreepte klaver
Gondhaver
Grote brandnetel
Kleine hrandnt>tt>I
Blauwe bosbes
Echte valeriaan
Stalkaars
Zwarte toorts
Koningskaars

165

Locatie (bron)
Prunus avil1111
Primus serori11a
P11mus spi11osa
Q11erws robur
Ra11.unculus acris
Ra1wnwl11s bulbosus
Ranunwlus jla111nn1/a
Ranuncult~s repens
Ra11unwlus sceleratus
Reser/a !tttea
Rliinanrhus minor
Rhy11cl10spora alba
Ribes uva-crispa
Ru bus fr11ticos11s
Ri11nex acetosa
Rimiex ucelvsella
Rwnex obtm(foliits
Rumex sanguinem
SapJna apetala s. I.
Sagittaria sagirrifolia
Sa111b1.tcus nigra
Schoenoplectus lawsfris
Sci1p1.1s syivatiws
Sclerautlws annj,IHS ssp. 1.1nnuus
Sclerantlws annuus ssp. polycarpos
Scrophularia auriwlata
Sedu111 acre
Senecio sylvatiws
Senecio vu(qaris
Silene dioica
Silene jlos-amtli
Sisy111briu111 ~fficinale
So11c/1us oleraceus
Sorb11s aucuparia
Spa1ganiw11 emersum
Spc1g1.ilaria morriscmii
Spirodela polyr/1iza
Stachys palmr1is
Srellniia grnininea
Stellaria holostea
Stel/aria media
Ta11acett.1m vulgare
Tamxarnm officinale
Teesdalia ni1dicaulis
Thymus pulegioides
Tragopogon pratensis ssp. prarensis
Trifolit.1111 arvense
Trifoliu111 ca111pesfre
Trifulium dubh1111
Trifoliwn repens
'Fr!folir.1111 srriat11111
Triset11111 flauescens
Urtica dioica
Urtica Hrrns
Vacci11i11111 myrtillus
Valeriana officinalis
Verbascu111 densijlon1111
Verbascum nigm111
Verbaswm t/iapsus
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KM(2)
KM(4)
KM(2)
PG(l); KM(2,4,5)
Ki"v1(2,3)
KM(3,4,5)
KM(3)
PG(l); KM(2)
PG(1)
PG(3)
KM(S)
KM(3)
KM(3)
PG(1); KM(2,4)
PG(1); KM(2,4)
PG(1); KM(3,4)
PG(l); KM(2)

BL

RL

FF

D

.

+

GE
GE

+

KW

+

GE

+
+

I-

Kivi(4)

KM(3)
KM(3)
PG(1); KM(2)
KM(3)
KM(j)

KM(3)
KM(4)
KM(S)
KM(3,4)
KM(3)
PG(1)
KM(2,4)
KM(3)
PG(l)
PG(1)
KM(4)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(2)
PG(3)
KM(2,3
PG(l); KM(2,4)
PG(1); KM(2)
PG(1); KM(2,4)
KM(3,4)
KM(3,S)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(4)
KM(2)
KM(3,4)
KM(3)
PG(l); KM(2,4)
PG(1)
KM(3)
KM(3)
PG(l); KM(3)
KM(3)
KM(3)

.

+
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op den burg- pr0vincie limburg

Ve1volg robe!:
Soort
A k kercrcprijs
Vddereprijs
Beckpunge
Klimoperepiijs
Tijmci·eprijs
Ringelwikke
[Smallc wikke
Ak kerviooltjc
Blccksporig bosviooltje
Eckhoomwas

Locatie (bron )
Vc1w1icn n.grestrs
Vcro11i'n mveusis
Vimmicn beae1//111w1
Veronica lrederifolill
llcro11fra scrpyllifii/r'n
Vicin /1im11n
Virin sntivn ssp. 11igrn
Violn nrvensis
Viola ri11i11ia11n
Virl1>in /Jro11111idr:s

BL

RL

KM(3)
P G(1) ; KM(2.4)
KM(3)
PG(!); KM(2)
KM(2)
PG(3)

PG(1 ,3): KM (2)
PG(i )
KM(3,S)
KM(S)

+

M o ss en
Gewoorl knopjcsmos
Uoompjesmos
Gewoon -ikkelrtenctje
Gewo011 gaffclrnndmos
Fijn laddermo ·
Ge navcld kJauwtjesmos
Gedrongcn bnrmos
Gfanzend platmo.
Grijze bis:.~l;hopsmuts
Gcwimpcrd vcenmos
Slank vccnmos
Gewoon vccnmos

A 11/nco11111i11111 a11dogi11111111
Cli111aci11111 rle111lroide.¢
Ditrn110111eisia cirrntn
Dicmmmr 5copt11111
E11rh1111d1i11111 pmdo11,g11111
Hi1pr111111 c11pressifmme
Ll1p/1ocolea /1ercrop/1 )'Ila
Placio1/1e<i11111 de111icr1/at11111
l~acomitri11111 ca11esce11s
'Pag1111111 ji111/J1imw11
Sµliag1111111 }11:x11os11111
Sp/m.e1111111 pa/iutre.

0 Heukdom Vcrbcek bndschap53rchicc,t1.1ur

KM(4)
KM(S)
KM(4)
KM(4)

KW

K.M (4)
KM(4)
KM(4)
KM(4)
KM(S)
KM(S)
KM (S)
KM(S)

KW

FF

D
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Lijst van aangetroffen diersoorten en hun status

Bijlage 2

Toelichting op de tabel:
Kolon1 1-2: Nederlandse en wetenschappelijke naam. De soonen zijn op basis van hun
wetenschappelijke naam op alfabetische volgorde gerangschikt.
Kolom 3:

Locatie (bron) geeft per soort op welke locatie ze is aangetroffen en de
gegevensbron.
Locatie:
PG
KM

=

=

plangebied
kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen (198-408,
198-409, 198-410 en 198-411)

Gegevensbron:
1 =
veldbezoek 17 januari 2008
2 =
Natuurbank Limburg gegevens kilometerhokken 198-408, 198-409,
198-410 en 198-411 (periode 1990-2004)
3 =
Natuurgegevens website Provincie Limburg (periode: 2005-2006)
Kolom 4:

BL geeft aan welke soorten zijn opgenomen (+) op de Lijst van beschermde en/of
bedreigde soorten in Limburg (Provincie Limburg, 1999).

Kolom 5:

RL geeft de status in Nederland aan volgens de door de rijksoverheid
gepubliceerde Rode Lijsten (2004).
EB
BE
KW
GE

Kolom 6:

=

=
=

ernstig bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
gevoelig

FF geeft aan welke soorten beschem1d zijn krachtens de Flora- en faunawet .
1
2
3

Kolom 7:

=

=
=
=

algemene soort
overige soort
soort vermeld op bijlage IV EG Habitatrichtlijn, EG Vogelrichtlijn of
bijlage I AMvB

H/V geeft de status in aan m de EG Habitatrichtlijn respectievelijk de EG
Vogelrichtlijn.
1 =
2 =
4 =

de soort is opgenomen in bijlage I van de EG Vogelrichtlijn
de soort is opgenomen in bijlage II van de EG Habitatrichtlijn
de soort is opgenomen in bijlage IV van de EG Habitatrichtlijn

© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur
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Kolom 8:

CvB geeft de status aan volgens bet Verdrag van Bern.
2
3

Kolom 9:

168

=
=

de soort is opgen.omen in bijlage 1T van bet Verdrag van Bern
de soort is opgenomen in bijlage m van bet Verdrag van Bern

D geeft aan welke soorten (+) als doelsoort van bet landelijk natuurbeleid worden
beschouwd (Bal et al., 2001)

C Hcukelorn VC'rbeek landsch.1ps;1rchi1ectuur
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Soort
N ederlandse naam
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Locatie (bron)
W etenschappelijke
naam

Status
BL

RL

FF

HI CvB

D

v

Zoogdieren
Ree
Bever
Rosse woeJmuis
Laatvlieger
Egel
Haas
Das
Beverrat
Rosse vleermuis
Muskusrat
Konijn
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Bruine rat
Eekhoorn
Mo!
Vos

Capreolus capreolus
Castor Ji be1·
Clethrionom ys glareolus
Eptesirns serotimts
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Meles me/es
Myocastor coypus
Nyctalus nocrula
Ondatra zibethiws
Oryctolag11s c1micuh1s
Pipistrellus nathitsii
Pipistrellus pipistrellus
Ratt11s norvegiws
Sciim1s vit/garis
Talpa europaea
Vu/pes vu/pes

KM(2)
KM(2)
Kl\1(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
PG(1); KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
PG(1); Ki\1(2)
KM(2)

Accipiter gentilis
Awpiter nims
Acrocephnius paiust11s
/'lcroceplwl11s sd1paceus
Aegithalos caudatus
Alauda a1vensis
Alopochen aegyptiacus
Anas c/ypeata
Anas platyr/1 ynclws
Anser amer
Ant/111s pratensis
.1111/ws 11 ivialis
Asio otus
Athene 1wct1ia
Aythyajiliig1i/a
B11tea b1.1teo
Ca11!11elis cmmabiru1
Carduelis carduclis
Certhia brac/1ydactyla
Chloris cl1loris
Coccothra11stes coccothraustes
Col11111ba oenas
Co/11111ba pa/11mlJ11s
Corvus coron.e
Cn1vi1s monedula
Cuculus canonis
C)~~1111s olor
Den.drocopus major
Dmdrocopus minor
Emberiza citrinella
Emberiza schoenidus
Erithaws n1bewla
Falco tinn1111w/us
Ficed11/a Ii ypolmca
Fringilla coelebs
F11/ica atra
Gallim1la cldoropus
Garrnh1s glandarius
Hae111atov11s ostralefl/IS

KM(2,3)
KM(2,3)

+

1
3
1
3
1
1
3

+

3

4

2

+

+
+

1
3
3

4
4

2
3

+
+

+

GE

+

2,4

3

+

4

2

+

3
3

+

+

2
1
1

Vogels
Havik
Sperwer
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Staartmees
Veldleeuwerik
Nijlgans
Slobeend
Wilde eend
Grauwe gans
Graspieper
Boompieper
Ransuil
Steenuil
Kuifeend
Buizerd
Kneu
Putter
Boomkruiper
Groenling
Appelvink
Holenduif
Houtduif
Zwarte kraai
Kauw
Koekoek
Knobbelzwaan
Grote bonte specht
Kleine bonte spt:c.:ht
Geelgors
l~ietgors

Roodborst
Torenvalk
Bonte vliegenvanger
Vink
Meerkoet
Waterhoen
Gaai
Scholekster
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3
3
3

KM(J)

KM(2,3)
KM(3)
PG(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
PG(2)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
PG(1); KM(2,3)
PG(1 ); KM(3)
PG(l); KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
PG(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
PG(1); KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)

0

J

GE

+

KW

+
GE

+
+

KW
KW

GE

KW

+

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

+
3

+

3
2
2
2

2
3
2
2

+
+
+

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

+
+
+
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V ervolg tab el:

Soort

Locatie(bron)

BL

RL

FF

HI CvB

D

v
Spotvogel
Boerenzwaluw
Boom1eeuwerik
Nachtegaal
Blauwborst
Witte kwikstaart
Gele kwikstaatt
Grauwe vliegenvanger
Wulp
Wielewaal
Zwarte mees
Pimpelmees
Kuifu1ees
Koolmees
Matkop
Glanskop
Huismus
Ringmus
Patrijs
Fazant
Zwa1te roodstaart
Gekraagde roodstaart
Tjiftjaf
Fluiter
Fi tis
Ekster
Groene specht
Fuut
Heggenmus
Goudvink
Vuurgoudhaan
Goudhaan
Roodborsttapuit
Boomklever
Turkse torte!
Zomertortel
Bosuil
Spreeuw
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Dodaars
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Grote lijster
Kievit

Amfibieen
reptielen

Hippolais icterina
Hinmdo rnstica
Lul11la arborea
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Motacilla alba
Motacilla jlava
Muscicapa striata
Numeni11s arquata
Oriolus oriolus
Pants ater
Parus caeruleus
Pa1iis cristatus
Pants major
Parus 111ontanus
Parm palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Perdix perdix
Phasianus colchirns
Phoenicums ochruros
Phoeniwrus phoenicurus
Phylloscopus wllybira
Ph ylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Picus viridis
Podiceps crisrarus
Prrmella modularis
Pyrrhula pyrrlmla
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxiwla rubicola
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
St1ix aluco
Stumus vulgaris
Sylvia atricapila
Sylvia borin
Sylvia conmiunis
Sylvia curruca
Taclzybaptus nificollis
Troglodytes troglodytes
Turdus 111emla
Turdi<s plzilomelos
Turdus viscivorus
Vanellt1s vanellus

KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2)
KM(2)
KM(3)
PG(2); KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(2,3)
PG(l); KM(3)
PG(2,3)
PG(3)
KM(3)
KM(2)
KM(3)
KM(2,3)
PG(l); KM(2,3)
KM(3)
KM(3)
KM(2)
KM(2)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(2,3)
KM(3)
KM(3)
KM(3)
PG(2,3)
PG(2); KM(3)
KM(2,3)
PG(l); KM(3)
KM(3)
KM(3)
KM(2,3)
KM(3)

Bllfa biifo
Lnrurtn 11,.~ilis
l.Acei111 vi11ip111'il
Ra1111 klepron a.mdema
Ro110 lesso11ne
Ra1111 tempomria
Trlwms v11/1Jaris

KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)

GE
GE

+
+
+

KW

GE
GE
KW

GE

+

+

GE
GE
KW

KW

+
KW

+

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

1

2
2
3
2
2
2
2
2

+
+
+
+

+
2
2
2
2
2
2
2

+

3

+

2
2
2
2
2
2

+

2
2

+

2
2

+
+
+

2

2
2
2
3
2

+

+

en

Gewone pad
Zandhagedis
Levendbarende hagedis
Bastaardkikker
Poelkikker
Bruine kikker
Kleine watersalamander
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V ervolg tab el:

Soort

Locatie(bron)

BL

RL

FF

HI CvB

D

v
Dagvlinders
Kleine vos
Oranjetip
Koevinkje
Landkaartje
Boomblauwtje
Hooibeesrje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Argusvlinder
Kleine vuurvlinder
llruin zandoogje
Eikepage
Groot dikkopje
Koninginnepage
Bont zandoogje
Groot koolwirje
Klein geaderd witje
Klein koolwirje
Gehakkelde aurelia
Icarusblauwrje
Oranje zandoogje
Bruine eikenpage
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopj e
Atalanta
Distelvlinder

Aglnis urticae
A11rhocharis cardamines
Aphantopus hyperantus
Arasdmia levana
Celastrina argiolus
Coeno11y111plra pampilus
Gonepterix rhanmi
foad1is io
Lasio111111ata megera
L ycaena phlaeas
Maniola jurtina
Neozephynis quercus
Och/odes venata
Papillio madiaon
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Polygonia c-album
Polyonnnatus ical'lts
Pyronia titlwnus
Saryrium ilicis
771 ymeliws lineola
Thymeliws sylvestris
Vanessa aralanta
Vanessa cardui

KM(2)
KM(2)
PG(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)

Aeslma cyanea
Anax imperator
Caloptc1ix splcndens
Coenagrion puella
Cordulia aenea
Enallagma cyathigenim
Eryrhro1111na viridulum
Isclmiira ele<~ans
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Orrhetrum cancellaru111
Pyrrl1oso111a 11y111phula
Sy111µ111111111 £1111_~11i111!111 11

KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)
KM(2)

Lib ell en
lllauwc glazenmaker
Grote Keizerlibel
Weidebeekjuffer
Azu urwarcrjuffcr
Sniar.igdlibcJ
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Vieivlek
Gewone oeverlibel
Vuurjuffer
Bloedrode heidelibel

Sprinkhanen
Ratelaar
Bruine sprinkhaan
Snortikker
Krass er
Struiksprin khaan
Greppelsprinkhaan
T..T ... ,.. .............. ...:~ ... ;~

.l.'\,._U\Jp,)p.1.H,.... lj\...

Grote
sabelsprinkhaan

Clrorrippus bigutrulus
Chortippus bntnneus
Chortippus 11101/is
C/1orlippus parallelus
Leptop/1yes p1mctatissima
Met1ioptera roeselii
1'¥1yrmeleutettix nwai.lutus
groene Tctti,~onia viridissima
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PG(2)
PG(2)
KM(2)
PG(2)
PG(2)
KM(2)
I<rv1(2)
KM(2)

+

GE

+

+

KW

+
+
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Bijlage 3

Viaduct Brugfortstraat
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Eigendomsgegevens ecologische schakel
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perceelnr.

64
65
71
74
77

79
80
105
121
126
133
134
138
167
168
184
185
310
315
316
317
318
320
321
322
325
331
339
340
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362
363
365
367
369
371
379
380
383
384
387
391
392
398
400
401
402
414
422
425
428
429
436

eigenaar
Gemeente Gennep
Janssen, M.G.P.
Janssen, M.G.P.
Janssen, M.G.P.
Gemeente Gennep
Baal, R.T.C. van
Baa!, A.J. van I e.a.
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Janssen, M.G.P.
Goossens, P.W.J .
Wellen, J.J.G. I Welles, J.G.H.M.
Stichting Dichterbij
Gemeente Gennep
Janssen, M.G.P.
Janssen, M.G.P.
P.G.A.M .
Gemeente Gennep
Reintjens, J.H.
Custers, J.J.H. I Maas, B.A.
Jacobs, J.J.T
Gemeente Gennep
Hendriks, H.M. / Laracker, M.P.J.
Reintjens, J.P.G.M .
Reintjens, J.P.G.M .
Boxmeer, l.J. van I Melis, H.M.
Gemeente Gennep
Kamps, J.H.M. I Kamps, M.H.F.
A.V.G. Exploitatie Heijen B.V.
Custers, J.W.J.
Hal, H.W.G. I Vries, M.W. de
Nas, J.T.G.
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Bindels, C.W.
Lintzen, S.J.M.
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Waterschap Peel en Maasvallei
Jansen, LAP.
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J.
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J.
Willems, G.M.M .
Bureau Beheer Landbouwgronder
Bureau Beheer Landbouwgronder
N.V. Maatschappij voor Elektriciteit en Gas Limbur
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J.
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Waterschap Peel en Maasvallei
Staatsbosbeheer
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perceelnr.

eigenaar

437
520
521
522
523
530
569
570
571
574
575
576
579
580
580
597
690

N.V. Maatschappij voor Elektriciteit en Gas Limbur
Loads Holding B.V.
Gemeente Gennep
Kuijpers, P.G.A.M .
Janssen, J.H.
Gemeente Gennep
Lintzen , S.J.M .
Nas, J.J.T.P.
Nas, J.J.T.P.
Gemeente Bergen
Gemeente Bergen
Grunsven, C.C.J. van I Kellenaers, E.C.J. I Lintze
Peeters, J.T.H .
Peeters, J.T.H.
Peeters, J.T.H .
Gemeente Gennep
Muskens, G.P.W.
Peeters Weem, 1.G.G.M.
Custers, J.W.J.
Lintzen, S.J.M.
Het Rijk
Urselmann, J.M.T.
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J.
Urselmann, J.J.
Urselmann, M.J .
Urselmann, T.J .
Urselmann, H.A.
Boxmeer, l.J. van I Melis, H.M.
Winnen , A.W.P .
Pouwels, P.G.M.
Berendse, H.D.A I Frentz, J.G.
Jacobs, J.J.T
Bongers, J.W.H.M. I Trienekens, F.W.M .
Stichting Dichterbij
Gemeente Gennep
Boxmeer, l.J. van I Melis, H.M .
Gemeente Gennep
Gemeente Gennep
Goossens, J.P.
Boxmeer, l.J. van I Melis, H.M .
Rutter,C.W.M. /Thijssen, P.J.G .
Nehnes,A./Nehnes,G.
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J .
Hal, H.W.G. I Vries, M.W. de
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J.
Hendriks, H.M. I Laracker, M.P.J .
Hendriks, A.H.M .
Hendriks, A.H .M.
Hendriks, A.H.M .
Bureau Beheer Landbouwgronder
Valckx, W.C.P.
Crooijmans, J.H.M. I Lintzen, S.J .M.
Lmtzen, ::>.J.M.

59·1

744
745
791
814
815
816
817
818
819
822
843
844
937
938
945
946
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1017
1018
1040
1041
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1089
1u~u
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Bijlage 5

185

N atura2000-gebieden

Zeldersche Driessen
De Zeldersche Driessen is gelegen in een binnenbocht van het iivierrje de Niers. Het gebied
bestaat voor een groot deel uit bos. Het is een van <le weinige plaarsen in ons land waar op
rivierduinen loofbos met in hoge mate natuurlijke samenstelling wordt aangetroffen. Ook zijn
een tweetal kleine heideperceeltjes aanwezig. Het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend
aan de Niers, bestaat voomamelijk uit soortemijk stroomdalgrasland met plantengemeenschappen
die karakteristiek zijn voor rivierduinen. Een groot gedeelte is ook aangewezen als beschermden staatsnatuunnonument. In bet ontwerpbesluit wor<len de volgende habirattypen genoemd:
• Habitattypen: H6120 Stroorndalgraslanden, H91FO Droge hardhoutooibossen, H6430
Ruigten en zomen en H9190 Oude eikenbossen.
Maasduinen
Door de werking van de Maas en de Rijn zijn er tenassen ontstaan, die nu nog zichtbaar zijn in
het landschap. Extra relief is ontstaan door de werking van de wind. In de laag gelegen delen
heeft zich veen gevom1d, al clan niet bedekt met een dunne laag dekzand. Vennen zijn ontstaan
in de laagtes boven ondoorlatende leemlagen. De paraboolduinen, ontstaan uit stuifzand uit de
rivierdalen, vormen het karakteristieke landschap van de Hamert en de rest van de Maasduinen.
In het begin van deze eeuw zijn er op grote delen van deze 'Looierheide' eenvormige bossen
aangelegd die mijnhout moesten leveren.
Door de gei:soleerde ligging van de Maasduinen tussen de Maas en de Duitse grens is het gebied
niet intensief ontwikkeld. Mede hierdoor is de ecologisch belangrijke overgang van hoog- naar
laagten-as in het stroomdal in stand gebleven. Her en der bleven grotere en kleine stukken heide
en stuifzand gespaard, waarvan de Berger Heide en de Hamert de grootste gebieden zijn. In de
open heide liggen veel vennen, waarin deels hoogveenvegetaties aanwezig zijn. De overgangen
van vennen naar narte heide zijn geleidelijk. Langs de Eckelsche Beek liggen hoge steilranden.
Ten zuiden van Nieuw-Bergen ligt een restant van een oud kampenlandschap.
In de Hamert ligt tevens een hoogveenrestant, het Pikmeemvenwater. Het zandgebied g..:-ensde
aan de oostkant in het verleden aan een uitgestrekt veengebied, delen hiervan worden nu hersteld
in het natuurontwikkelingsplan Heerenveen. Aan de westkant van de Hame1t is in het Maasdal
stroomdalgrasland aanwezig. Het meest zuidelijke deelgebied herbergt een Maasmeander met
berkenbroekbos.
De Heideterreinen Bergen en de groeve Driessen zijn ook aangewezen als beschermd- en
staatsnatuurmonumenten. In het ontwerpbesluit worden de volgende habitattypen en soorten
genoemd:
• Habitattypen: H2310 Stuifzandheiden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H3130
Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010 Vochtige heiden, H6120
Stroomdalgraslanden,
H7150
Pioniervegetaties
met
snavelbiezen,
H91DO
Hoogveenbossen en H91EO Vochtige alluviale bossen;
• Habitatrichtlijnsoorten: H1337 Bever en Hl831 Drijvende waterweegbree;
~
Vogelrichtlijnsoorte1l. A224 Nad1L:lwaluw, A236 Zwarte spechr, A246 Boomleeuwerik,
A276 Roodborsttapuit, A338 Grauwe klauwier, A004 Dodaars, A008 Geoorde fuut,
A249 Oeverzwaluw.
Als complementaire habitattypcn en soorten worden genoemd:
• Habitattypen: H7110 Actieve hoogvenen;
• Soorten: H1059 Pimpernelblauwtje en H1061 Danker pimpemelblauwtje.
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187

Doelsoorten en biotoopeisen

Edelhert
Bio Loop:
Het edclhcrt is een soort met een brede ecologische en ecofysiologische amplitude, in staat zich
aan te passen aan zeer verschillende biotopen met een sterk uiteenlopend voedselaanbod. Het is
wat je noemt een habitat generalist. Omdat de verbinding veelal door een vijandige omgeving zal
verlopen, client, ongeacht de lengte, de inrichting in belangrijke mate te bestaan uit dekking en
luwtebiedende jonge bossen, struiken en bossage. Met het toenemen van de te overbruggen
afstand wordt deze eis dwingender. (Bron: Alterra, 2001).

Ree
Biotoop:
De Ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden. Maar ook in
heidevelden, rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden komt de ree voor. De Ree is een
cultuurvolger en kan zich gemakkelijk aanpassen aan het cultuurlandschap. Voorwaarde is dat er
voldoende voedsel, dekking en rust aanwezig is. Hij heeft een voorkeur voor het
overgangsgebied van loofbos naar open terrein. Reeen gebruiken overgangszones tussen bos en
open gebied om dekking te zoeken. (Bron: www.vzz.nl)
Das
Biotoop:
De Das leeft in allerlei soorten biotopen, maar met een voorkeur voor kleinschalig akker- en
weidelanJschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Maar ook andcre open terreinen,
zoals vochtige heiden en rivierdalen, zijn geschikte gebieden. ZelfS in afgravingen, oude
ertsmijnen, op kliffen en onder gebouwen wordt de das soms aangetroffen. Het leefgebied van de
Das moet voldoen aan voldoende dekking, weinig verstoring, een groat voedselaanbod en een
bodem waarin ze goed kunnen graven en met een grondwaterstand van temninste 1,5 m onder
het maaiveld. (Bron: www.vzz .nl)
Halfopen landschap. Heeft dekking en droge grond nodig voor de burchten en een gevarieerd
grondgebruik voor zijn voedsel. Bereikt de hoogste dichtheden in agrarisch landschap met kleine
stukken hos. veel hagen (of graften in Zuid-Limburg) en voldoen<le wormenrijk grasland . Lage
dichtheden in puur natuurgebied, uitgestrekte bossen en intensief landbouw-(akkerbouw-)
gebied. (Bron: www.minJnv.nederhmdsesoorten.nl)

N achtzwaluw
Biotooo:
De Nachtzwaluw is gebonden aan droge, zandige gebieden zoals randen van zandverstuivingen,
zandige heidevelden en duinen met verspreide opslag, open vlaktes ontstaan door kaalslag, storm
of
brand,
hoogvenen
en
Jonge
houtaanplant
of
open
bossen.
(Bron:
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl)
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Zandhagedis
Biotoop:
Zandhagedissen komen voor in zandige, droge, open terreinen in heiden en duinen,
respectievelijk met struikhei (Calluna vulgaris) en helm (Ammophila arenaria) als de belangrijkste
structuurbepalende soorten. De aanwezigheid van voldoende zonnige plekken om op te kunnen
warmen is een belangrijk vereiste voor het leefgebied van de zandhagedis. Hierbij is optimaal de
afwisseling van hoge en lage planten en van plekken met open zand en dichte begroeiing. Op de
heide is de aanwezigheid van hoge, oude heideplanten met een dikke strooisellaag van belang.
De dieren hebben een duidelijke voorkeur voor warme, beschutte plekken met een
zuidexpositie. (Bron: www .minlnv.nederlandsesoorten.nl)

Vinpootsalamander
Biotoop:
Vinpootsalamanders komen in Nederland in twee sterk uiteenlopende biotooptypen voor. Op de
Noord-Brabantse en Limburgse zandgronden zijn vinpootsalamanders bewoners van bos- en
heidecomplexen en aangrenzende cultuurlandschappen. De directe aanwezigheid van bos of
bosjes is een onmisbaar aspect van het leefgebied. Open landbouwgebieden worden gemeden.
Voor hun voortplanting zijn vinpootsalamanders aangewezen op een breed spectrum aan,
voornamelijk stilstaande, watertypen. In het Zuid-Limburgse heuvelland worden
vinpootsalamanders gevonden in en nabij hellingbossen, waarbij als voortplantingswateren kleine
stilstaande en stromende wateren worden gebruikt. (Bron: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl)
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A.OPDRACHT
A.1. Opdracht/Opname
Datum opdracht
Naam opdrachtgever
Adres opdrachtgever

: 21 juli 2008
: Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur
: Koningin Jul ianastraat 21a
6271 CB Gulpen

Namens deze

: de heer ir. M.A. Blaas

Opdracht is verstrekt aan
en uitgevoerd door

: M.P.H. Pauls MSc en
mr. A.H.C.M . (Arno) Beckers be. RMT
Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
Rentmeesters- & Makelaarskantoor B.V.
Kerkstraat 2
6095 BE Baexem

A.2. Opbouw rapport
De planschaderisicoanalyse is als volgt opgebouwd:
Onderdeel A: Opdracht.
Onderdeel B: Aanleiding en doel.
Onderdeel C: Juridische en feitelijke situatie.
Onderdeel D: Beschrijving van de ontwikkeling.
Onderdeel E: Planschaderisicoanalyse.

A.3. Verantwoording en aansprakelijkheid
1. Voorwaarden
Op deze taxatie is van toepassing: Regeling voor Rentmeesters 2005 (RvR 2005),
vastgesteld in de ledenvergadering van de NVR van 18 november 2005.
2. Aansprakelijkheid
De planschaderisicoanalyse is uitsluitend bestemd voor genoemd doel, de betreffende
gemeente en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor
enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever en aangegeven instellingen .
Indien geen instellingen zijn vermeld beperkt de aansprakelijkheid zich tot de opdrachtgever.

B. AANLEIDING EN DOEL

De provincie Limburg is voornemens in de gemeente Gennep, ter hoogte van de
Brugfortstraat, over de Rijksweg A77 een ecoduct met de daarbij behorende aanloopgebieden
te realiseren. Dit in het kader van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering
(MJPO) van de ministeries van V&W, LNV en VROM en de provinciale POL-aanvulling Robuuste
verbinding Schinveld-Mook. Het doel van het ecoduct is het creeren van een ecologische
verbinding die de doorsnijding van de Rijksweg A77 opheft.
Het gebied betreft de ecologische schakel 'Op den Burg' tussen de Natura2000-gebieden
Maasduinen en Zeldersche Driessen. De aanloopgebieden bevinden zich in een op dit moment
open agrarisch gebied. Door een ecoduct met aanloopgebieden worden de Natura2000gebieden aaneengeschakeld. In de huidige situatie doorsnijdt de A77 loodrecht het Maasdal en
haar rivierassen. De Rijksweg A77 vormt een risicovolle barriere en draagt bij aan het verlies,
isolatie en versnippering van leefgebieden voor planten en dieren. Door de aanleg van het
ecoduct wordt natuur ontsnipperd en wordt uitvoering gegeven aan het MJPO.
Het ecoduct met aanloopgebieden is geprojecteerd op het grondgebied van de gemeente
Gennep. De percelen aan beide zijden van de A77 waarop de taluds gerealiseerd dienen te
worden ten behoeve van het ecoduct, zijn bestemd als "Agrarische doeleinden, gebied met
landschappelijke openheid". De realisering van het ecoduct is op grond van het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied niet mogelijk. Om het planvoornemen mogelijk te maken
wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld door de gemeente Gennep waarin het
planvoornemen is opgenomen. Alvorens de bestemmingsplanprocedure opgestart kan warden,
dient het project voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast dient
een planschaderisicoanalyse te worden uitgevoerd.
De reden voor de vereiste planschaderisicoanalyse zit hem in het feit dat middels een
bestemmingsplanherziening een nieuwe planologische invulling voor een bepaald
gebied/perceel mogelijk wordt. Door die wijziging van het planologische regime kan schade
worden toegebracht aan derden. In beginsel moeten burgers deze schade zelf dragen . Het kan
echter voorkomen dat de gevolgen van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling voor derden zo
nadelig is, dat schadevergoeding op zijn plaats is. Het gaat daarbij om schade die
redelijkerwijs niet ten laste van belanghebbenden behoort te blijven omdat de schade uitstijgt
boven de normale schade die een ieder moet dragen .
In een dergelijke situatie kunnen belanghebbenden burgemeester en wethouders op grand
van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verzoeken om een tegemoetkoming in
de schade.
Ook bij het onderhavige bouwplan kan zich de situatie voordoen dat belanghebbenden ten
gevo!ge van ge!eden schadc bij burgemeester en vvethoudeis een veizoek om
planschadevergoeding indienen. Dit rapport geeft antwoord op de vraag of eventuele claims
die worden ingediend tengevolge van de voorgenomen bouwplannen van opdrachtgever kans
van siagen hebben.

Opdrachtgever heeft daartoe Aelmans Rentmeestets- & Makelaarskantoor B.V. opdracht
gegeven een risicoanalyse op te stellen ten aanzien van het aantal eventuele schadeclaims en
het realiteitsgehalte daarvan. In dit rapport wordt onder (gewijzigd) planologisch regime de
instrumenten bedoeld welke in artikel 6.1. Wro zijn vermeld.
Onderstaande planschaderisicoanalyse rlcht zich zodoende op de wijziging van het actuele
planologische regime door een nieuw planologisch regime en de daaruit voortvloeiende
consequenties.

C. JURIDISCHE EN FEITELIJKE SITUATIE

C.1. Vigerend planologisch regime
Het plangebied (locatie) valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" van de
gemeente Gennep, vastgesteld door de raad op 30 juni 1986, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Limburg op 27 januari 1987 en gedeeltelijk alsnog goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 28 februari 1990.
De locatie, waar het ecoduct komt te liggen, heeft op grond van het vigerende
bestemmingsplan de volgende bestemmingen:
- Agrarische Doeleinden, gebied met landschappelijke openheid Alo (artikel 2.03);
- Verkeersdoeleinden V (artikel 2.47).
Aqrarische Doeleinden. gebled met landschappelijke openheid, artlkel 2.03
Het ecoduct inclusief de taluds zijn gelegen binnen de bestemming "Agrarische doeleinden,
gebied met landschappelijke openheid".
Volgens de voorschriften van het vigerende bestemmingplan "Buitengebied" zijn deze gronden
bestemd voor:
Doeleinden
Het uitoefenen van agrarische bedrijven, alsmede voor het behoud van de aldaar voorkomende
waarden van landschappelijke openheid.
Bouwvoorschriften
- Gebouwen:
-

- Bouwwerken: -

uitsluitend op aaneengesloten bouwvlak van maximaal 100 x 100 meter;
maximaal aantal vestigingen op de kaart aangegeven;
goothoogte maximaal 4,50 meter;
onder voorwaarden per bouwvlak 1 bedrijfswoning van 650 m 3 , goothoogte
5 1 50 meter1 bijgebouwen maximaal 70 m2 en goothoogte van 3 meter;
buiten bouwvlak maximaal 100 m 2 per bedrijf;
afstand tot "Verkeersdoeleinden" minimaal 10 meter;
gebouwen met kap afgedekt van maximaal 45 graden
maximaal 8 meter;
erfafscheidingen maximaal 2 meter;

Gebruiksvoorschriften/Aanlegvoorschriften
- Fruitbomen, erfbeplantingen en windsingels behorende bij boomgaarden zijn rechtstreeks
(zonder aanlegvergunning) toegestaan.
- Het bebossen van gronden en het aanbrengen van boomsingels en hakhoutwallen zijn middels
aan!egvergunning mcge!ljk.

Verkeetsdoelelnden. artikel 2.47
Het ecoduct gaat over de Rijksweg A77 die de bestemming Verkeersdoeleinden 'V' heeft.
De gronden aangeduid met 'V' zijn bestemd voor:
Doefeindenomschrijving
Wegen met hoofdzakelijk een functie voor het doorgaand verkeer volgens de daarvoor
aangegeven dwarsprofielen.
Inrichting
Op deze grondetl zijn uitslultend ten behoeve van verkeersdoeleinden toegelaten:
a. verhardingen;
b. groenvoorzieningen;
c. bouwwerken, ge.en gebouwen zijnde, evenmin zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen;
d. bijbehorende voorzieningen.
Bouwvoorschriften
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte mag niet meer dan 10 meter bedragen;
b. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.
Gebruiksvoorschriften
Onder strijdig gebruik ( ... ) wordt ten min.ste verstaan het gebruik van gronden in afwijking van de
op de kaart aangegeven dwarsprofielen.

Hlerboven zijn de belangrijkste elementen van de bestemming opgenomen.
De complete voorschriften zijn in de bij/age opgenomen.

C.2. Feitelijke situatie
De locatie (de aanloopgebieden en het ecoduct), zijn gelegen in de gemeente Gennep ten
oosten van de kern Heijen. De locatie en het omringende plangebied wordt aan de zuid(Zwarte Heide) en noordzijde (Maria Roepaan en Niers) begrensd door bosgebied. De oost- en
westgrens zijn in het veld niet als zodanig herkenbaar; de grenzen zijn aangewezen in het
kader van robuuste verbindingszone .
Het plangebied bestaat uit de snelweg A77 en de twee aanloopgebieden gelegen ten noorden
en zuiden van deze snelweg.
De A77 is een tweemaal tweebaans
snelweg met aan beide buitenzijden
een brede grasberm. De snelweg
A77 ligt verhoogd ten opzichte van
het omringende agrarische gebied.
De grasbermen aan beide zijden van
de A77 en de daaraan grenzende
akkers zijn over de gehele lengte
voorzien van dassenrasters.
Op de locatie waar het ecoduct
geprojecteerd is, staan nu twee
verkeersborden die de afslag Gennep
en de bestemmingen/ richtingen
voor het rechtdoorgaand verkeer
aanduiden. Op circa 260 meter ligt
de Brugfortstraat die met een
viaduct de A77 kruist.

Het deelgebied, bekend als 'Op den Burg', dat ten zuiden van de A77 ligt is een agrarisch
gebied dat bestaat uit jonge heideontginningen met een rationele verkaveling. De percelen
zijn voornamelijk in gebruik ten behoeve van de akkerbouw. Daarnaast bevinden zich hier een
aantal weides, waarop melkvee en schapen worden geweid.
De Kleefsche Beek doorkruist het plangebied. Deze beek, ten behoeve van de ontwatering van
het agrarisch gebied, watert af op de rivier de Maas.
Opgaande beplanting is in dit gebied beperkt tot een aantal bomenrijen/bomen langs wegen
en spaarzaam aanwezige erfbeplanting. De twee solitaire bomen in een akker aan de
noordzijde van de Burchtweg fungeren als blikvanger in een verder open agrarisch landschap.
De voet van het dijklichaam ten behoeve van het viaduct over de A77 (Brugfortstraat) ligt op
de grens van het plangebied.
Het t en noorden van de A77 gelegen deelgebied is eveneens een agrarisch gebied met
rationele verkaveling. De percelen zijn in gebruik ten behoeve van de akkerbouw. De
Hommersumseweg en de Sporenweg doorkruisen het plangebied.

D. BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELING
Bouwplan
Het bouwplan bestaat uit de bouw van een ecoduct met aanlooptaluds over de Rijksweg A77
in de gemeente Gennep.

Uitdrukkelijk vermelden we hier dat plan al/een betrekking heeft op de bouw van het ecoduct
over de A77 en de inrichting van het ecoduct en de aanlooptaluds. In de onderhavige
planschaderisicoanalyse wordt zodoende ook al/een dit onderdeel betrokken, zijnde ecoduct
met bijbehorende aanlooptaluds. De rest van de ecologische schakel 'Op de Burg' valt buiten
deze planschaderisicoanalyse.
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Ecoduct
De inrichting van het ecoduct bestaat uit geleidende voorzieningen en maakt onderdeel uit
van het bouwplan. Voor een uitgebreide projectbeschrijving wordt verwezen naar het
inrichtingsplan "Op den Burg" opgesteld door Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur.

Maatvoering
Uitgaande van de relevante doelsoorten en rekening houdende met de te overbruggen
infrastructuur, zijn in onderstaande tabel de maximale afmetingen opgenomen voor het
te realiseren ecoduct.

Breedte*
Lengte
Hoogte

Ecoduct A77
minimum
circa 50 m
circa 62 m
circa 10-12 m

* dit betreft de effectieve

Ecoduct A77
optimum
circa 60 m
circa 75 m
circa 10-12 m

breedte van het ecoduct

Het ecoduct zal voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan dergelijke kunstwerken.
Ten behoeve van het ecoduct worden twee grondlichamen aangelegd. Aan de voet van de
grondlichamen worden waterpoelen aangelegd zowel ten behoeve van de doelsoorten als voor
het opvangen van het regenvvater. Het ecoduct vvordt aan beide zijden voorzien van een
grondwal die het zicht vanaf het ecoduct op de Rijksweg A77 blokkeren, zodat geluids-,
visuele en lichthinder worden gereduceerd. De omgeving van het ecoduct wordt ingericht ten
behoeve van de doelsoorten. Tevens worden infrastructurele en verkeersmaatregelen
getrnffen om aaniijdingen van wild en onveilige situaties op de weg te voorkomen.

Nieuw planologisch regime
Voor het nieuwe planologische regime kunnen we uitgaan van de maatvoering en het gebruik
zoals hierboven in het bouwplan is aangegeven.

E. PLANSCHADERISICOANALYSE

E.1. Planschade: nieuwe wet ruimtelijke ordening
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden.
Hierin is in hoofdstuk 6 de onderstaande aangepaste planschaderegeling opgenomen.
Hoofdstuk 6. Financiele bepalingen
Afdeling 6.1. Tegemoetkoming in schade

Artikel 6.1
1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of
een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg
van een in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor
zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor
zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.
2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is:
a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38;
b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een nadere eis
als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, bend;
c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel
c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
d. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning
ingevolge artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
e. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor zover die
bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, of 2.11,
eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
f. een bepaling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, voor zover die
bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder f, artikel
2.11, derde lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4.
3. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de
gevraagde tegemoetkoming.
4. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak als
bedoeld in het tweede lid, onder a, b, c, e, f of g, moet worden ingediend binnen vijf jaar na
het moment waarop de oorzaak, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden.
5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een aanhouding als
bedoeld in het tweede lid, onder d, kan eerst, en moet worden ingediend binnen vijf jaar na
terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan.

Artikel 6.2

l.Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor rekening van de
aanvrager.
2.In ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager:
a. van schade in de vorm van een inkomensderving : een gedee!te gelijk aan twee procent van
het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade;
b. van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak: een
gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade, tenzij de vermindering het gevolg is:
1°. van de bestemming van de tot de onroe rende zaak behorende grond, of
2°. van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in artikel 3.1.

Artikel 6.3

Met betrekking tot de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade betrekken
burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in ieder geval:
a. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak;
b. de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of t e beperken .

Artikel 6.4

1. Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een recht.
2.Burgemeester en wethouders wijzen de indiener van de aanvraag op de verschuldigdheid
van het recht en delen hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag
van verzending van de mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de
gemeente dan wel op de aangegeven plaats dient te zijn gestort . Indien het bedrag niet
binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, verklaren zij de aanvraag niet-ontvankelijk,
tenzij redelijkerwijs niet kan warden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
3.Het recht bedraagt € 300, welk bedrag bij verordening van de gemeenteraad met ten
hoogste twee derde deel kan worden verhoogd of verlaagd.
4.Indien op de aanvraag geheel of ten dele positief wordt beslist, storten burgemeester en
wethouders aan de indiener het door hem betaalde recht terug.
5.Het in het derde lid genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden
gevvijzlgd voor zover het prijsindexcljfei van de gezlnsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6.4a

1. Voor zover schade die op grand van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 voor tegemoetkoming
in aanmerking zou komen, haar grondslag vindt in een besluit op een verzoek om ten behoeve
van de verwezenlijking van een project bepalingen in een bestemmingsplan op te nemen of te
wijzigen dan wel een omgevingsvergunning te verlenen voor een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, anders dan

bedoeld in artikel 6.8 of 6.9, kunnen burgemeester en wethouders met de verzoeker
overeenkomen dat die schade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt.
2. De verzoeker die een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid heeft gesloten, is
belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om
tegemoetkoming op grand van artikel 6.1 terzake van de vaststelling van het
bestemmingsplan dan wel de verlening van de omgevingsvergunning waarom hij heeft
verzocht.
3. Degene die een financieel belang heeft bij de vaststelling van een exploitatiebijdrage, als
bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, of de herberekening daarvan, is belanghebbende bij een
besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om tegemoetkoming op grand van
artikel 6.1 terzake van de vaststelling van het bestemmingsplan, de wijziging of de
uitwerking, dan wel terzake van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken indien de tegemoetkoming
financiele gevolgen kan hebben voor de exploitatiebijdrage of de herberekening daarvan.

Artikel 6.5
Indien burgemeester en wethouders een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1
toekennen, vergoeden burgemeester en wethouders daarbij tevens:
a. de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand;
b. de wettelijke rente, te rekenen met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag .

Artikel 6.6
1. Indien provinciale staten met toepassing van artikel 3.26, eerste lid, een inpassingsplan
vaststellen, of gedeputeerde staten een omgevingsvergunning verlenen voor een project van
provinciaal belang waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de
beheersverordening wordt afgeweken, treden gedeputeerde staten voor de toepassing van de
bij of krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats van burgemeester en wethouders.
2. Indien Onze Minister met toepassing van artikel 3.28, eerste lid, een inpassingsplan
vaststelt, of een omgevingsvergunning verleent voor een project van nationaal belang waarbij
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt
afgeweken, treedt hij voor de toepassing van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels
in de plaats van burgemeester en wethouders.
3. Indien Onze Minister gezamenlijk met Onze aangewezen Minister een besluit als bedoeld in
het tweede lid neemt, treedt Onze aangewezen Minister voor de toepassing van de bij of
krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats van burgemeester en wethouders.
4. Bij toepassing van dit artikel wordt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade
ingediend bij burgemeester en wethouders. Deze dragen ervoor zorg dat de aanvraag
onverwijld wordt doorgezonden naar het desbetreffende bestuursorgaan dat op de aanvraag

beslist. Het recht, genoemd in artikel 6.4, wordt ge·ind door het beslissend bestuursorgaan; de
gemeentelijke verordening, bedoeld in artikel 6.4, derde lid, is hierop niet van toepassing.
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op tegemoetkoming in schade ten gevolge
van een oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onder e.

Artikel 6.7
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de
inrichting en behandeling, en nadere regels omtrent de indiening, de motivering en de wijze
van beoordeling, van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade. Die.regels
kunnen de verplichting voor de gemeenteraad en provinciale staten inhouden hieromtrent een
verordening vast te stellen.

E.2. Potentieel planschadegerechtigden
In de theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade.
Directe schade betreft de schade die wordt veroorzaakt door een wijziging van het
plano!ogische regime ten aanzien van de eigen gronden. De voorschriften van het
plano!ogische regime bepalen de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel. Met een
planologisch nadelige wijziging van de gebruiksmogelijkheden van de eigen gronden wordt de
gebruiksvrijheid van de eigenaar direct beperkt.
Ook planologische wijzigingen van de gronden van nabijgelegen percelen kunnen echter de
waarde nadelig be·invloeden. Daarbij gaat het om een vermindering van het genot of nut van
de gronden. Het gaat dan om zogenaamde indirecte schade.
In de onderhavige situatie gaat het om een wijziging van het planologisch regime van de
gronden waarvan opdrachtgever/initiatiefnemer eigenaar is/wordt. Daarmee wordt duidelijk
dat belanghebbenden slechts een potentiele claim zullen hebben voor zover het gaat om
indirecte schade.
De door opdrachtgever te wijzigen locatie is ge/egen in het buitengebied van de gemeente
Gennep. In de directe nabijheid zijn landbouwgronden, burgerwoningen en agrarische
bedrijven ge/egen welke moge/ijk belanghebbenden zijn.

E.3. Risicobeoordeling
Nu is vastgesteld dater potentiele belanghebbenden zijn in het kader van deze planschaderisicoanalyse, is het noodzakelijk om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van schade in de
zin van afdeling 6.1. van de nieuvve V'JiO.
Indicatief karakter
Met nadruk wordt erop gewezen dat deze planschaderisicoanalyse indicatief is, dat wil zeggen
een analyse betreft van de mogelijke kans op planschade in het kader van planologische
medewerking van gemeentewege. Zo heeft bijvoorbeeld geen overleg plaatsgevonden met de
rechthebbenden van de diverse objecten.
Indien te zijner tijd naar aanleiding van een concreet verzoek om planschade een
planschadeonderzoek moet worden verricht, zullen immers alle op dat moment geldende
omstandigheden in ogenschouw moeten worden genomen alsmede de (individuele)

omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld de wijze waarop de verzoeker om planschade het
onroerend goed heeft verkregen en beheerd.
Voorwaarden planschade
Van mogelijke planschade is sprake als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Het planologische regime is gewijzigd door een in artikel 6.1 Wro genoemde oorzaak;
2. Door deze wijziging is een nadeligere planologische situatie ontstaan.
3. De nadeligere planologische situatie leidt oak daadwerkelijk tot schade.

Ad 1. Wijziging van het planologisch regime in de zin van artikel 6.1 Wro?
Het bouwplan is ter plaatse niet mogelijk onder het vigerende bestemmingsplan. Om het
bouwplan toch mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan herzien. Artikel 3.1 Wro maakt
een herziening van het vigerende bestemmingsplan mogelijk. Artikel 6.1 Wro bepaalt dan oak
dat het besluit omtrent herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro de
gemeente schadeplichtig kan maken.
Het planologisch regime wordt in het onderhavige geval dus gewijzigd door een in artikel 6.1
Wro genoemde oorzaak. Aan de eerste voorwaarde is derhalve voldaan.
De volgende vraag die beantwoord moet warden om te bepalen of er sprake is van schade in
de zin van artikel 6.1. Wro is of de nieuwe planologische situatie voor de belanghebbenden
nadeliger wordt.

Ad 2. Ontstaat een planologisch nadeligere situatie?
Theorie
Om te beoordelen of de nieuwe planologische situatie nadeliger is, zal er een planvergelijking
moeten plaatsvinden. Daarbij wordt het geldende planologisch-juridische regime direct v66r
de planologische verandering vergeleken met het planologische regime van direct erna.
Dit is Conder het oude recht) vaste jurisprudentie van de Raad van State. In bijna iedere
uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak wordt in de overwegingen aangegeven wat de
afdeling hiermee precies bedoelt. "Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding
op grand van artikel 49 van de WRO dient te warden bezien of sprake is van een wijziging van
het p/anologische regime waardoor appel/anten in een nade/igere positie zijn komen te
verkeren, waardoor zij schade /ijden of zullen /ijden. Hiertoe dienen de schadeveroorzakende
planologische maatrege/en te warden vergeleken met het voorgaande p/anologische regime".
Het gaat bij deze vergelijking niet om de feitelijke situatie, maar om hetgeen juridisch
maximaal kan warden gerealiseerd onder de onderscheiden planologische regimes, ongeacht
of deze mogelijkheden oak geheel zijn benut.
Bij de planvergelijking moet zodoende een reele inschatting warden gemaakt van de wijze
waarop de voordien geldende bestemming had kunnen warden gerealiseerd.
De bovenstaande jurisprudentie geldt in grate lijn ook nag steeds ender de nieuwe Wro.
Wei zijn er in de nieuwe wettelijke regeling bewust een aantal afwijkende keuzes gemaakt
voor deze vergelijking waar van uit gegaan dient te warden.
Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de oude situatie is dat binnenplanse
vrijstellingen onder de oude situatie in het kader van de maximale invulling in beginsel
meegenomen werden. Onder de nieuwe Wro zijn deze ontheffingen in 2010 vervallen en
opgenomen in de Wabo (omgevingsvergunningen) een zelfstandige titel voor schade en

dienen deze zodoende bij de maximale invulling niet automatisch meegenomen te warden.
Voor het overige verwijzen we naar de opmerkingen zoals deze hierboven reeds zijn gemaakt.
Bij een planologische vergelijking zal dus een vergelijking moeten warden gemaakt tussen
twee of meer planologische regimes, waarbij maximale bouwhoogte, bouwmassa, afstanden,
gebruiksmogelijkheden etc. bij de beoordeling moeten warden betrokken. Door de vergelijking
kan warden beoordee!d of een nadeligere plano!ogische situatie is ontstaan.
Bewoners van woningen kunnen bijvoorbeeld schade lijden ten gevolge van vermindering van
het woongenot door aantasting van het woon- en leefklimaat. Dit kan enigszins warden
geconcretiseerd. In de jurisprudentie wordt erkend dat een vermindering van uitzicht, privacy,
lichtinval, bezonning van de achtertuin of juist een toename van geluid- en stankhinder een
vermindering van het woongenot tot gevolg kan hebben. De hiervoor beschreven factoren
moeten in samenhang warden bezien, cumulatie van deze factoren kan zorgen voor
vermindering van het woongenot, oak al veroorzaken zij afzonderlijk bezien wellicht geen
hinder.
De vermindering van het woongenot vertaalt zich in de waardevermindering van gronden,
woningen en bedrijfsopstallen. Uitgangspunt voor de waardedaling is wat een redelijk
hande/end aspirant-koper zou hebben geboden voor de grand op het tijdstip voorafgaand aan
en v!ak na de bestemmingswijziging. Evenals in het onteigeningsrecht wordt bij de bepaling
van de waarde van onroerend geed uitgegaan van de fictie van de vrije, commerciele markt.

Vergelijking planologische regime
Hieronder zullen we het vigerende planologische regime zoals beschreven in onderdeel C.
vergelijken met het nieuwe planologische regime zoals beschreven in onderdeel D.
Viqerend bestemminqsplan
Bouwmoge/ijkheden
De bouwmogelijkheden onder het vigerende bestemmingsplan zijn beschreven in onderdeel
C.1. Hieronder zullen we de belangrijkste bouwmogelijkheid kart herhalen.
Onder de bestemming "Agrarische Doeleinden, gebied met landschappelijke openheid" zijn
Conder voorwaarden) relatief ruime bouwmogelijkheden. Daarnaast zijn bouwwerken van
maximaal 8 meter rechtstreeks mogelijk.
Onder de bestemming "Verkeersdoeleinden" zijn met name bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, mogelijk van maximaal 10 meter.
Gebruiksmoge/ijkheden
De gebruiksmogelijkheden onder het vigerende bestemmingsplan zijn beschreven in
onderdeel C. l.
Onder de bestemming "Agraiische Doeleinden, gebied met landschappelljke openheld" is het

gebruik met name agrarisch waarbij (onder voorwaarden) oak fruitbomen, erfbeplantingen en
windsingels behorende bij boomgaarden zijn toegestaan.
Onder de bestemming " Verkeersdoeleinden" is het gebruik met name verkeerstechnisch met
de bijbehorende ondersteunende functies zoals groenvoorzieningen .

Nieuw planologisch regime (plan)
Bouwmoge/ijkheden
De bouwmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime zijn beschreven in het
bouwplan van onderdeel D. Het bouwplan betreft een ecoduct met aanlooptaluds.
Een en ander onder de condities en uitgangspunten zoals aangegeven onder D.
Gebruiksmogelijkheden
Onder het nieuwe planologische regime wordt het realiseren van een ecoduct met
aanlooptaluds mogelijk gemaakt.
Verqelijkinq
Bouwmogelijkheden
Als we de bouwmogelijkheden onder het vigerende planologische regime en het nieuwe
planologische regime met elkaar vergelijken, dan komen we tot de conclusie dat de maximale
bouwmogelijkheden zijn gewijzigd.
De bouw van het ecoduct met aanlooptaluds is ter plaatse op basis van het vigerende
planologische regime niet mogelijk aangezien het ecoduct niet in overeenstemming is met de
ter plaatse geldende dwarsprofielen, de bijbehorende bouwvoorschriften en de plankaart. De
bouwmogelijkheden zijn ter plaatse zodoende toegenomen.
Het geheel overziende kunnen we zodoende concluderen dat de maximale bouwmogelijkheden
op de locatie zijn toegenomen. Al met al betreft dit zodoende (voor derden) mogelijk een
nadelige wijziging van het planologische regime.
Gebruiksmoge/ijkheden
Als we de gebruiksmogelijkheden onder het vigerende planologische regime en het nieuwe
planologische regime met elkaar vergelijken, dan komen we tot de conclusie dat de
gebruiksmogelijkheden ter plaatse van de locatie zijn gewijzigd van hoofdzakelijk agrarisch en
verkeersdoeleinden naar een gebruik als ecoduct met aanlooptaluds.
Het geheel overziende kunnen we zodoende concluderen dat de maximale gebruiksmogelijkheden op de locatie zijn gewijzigd. Al met al betreft dit zodoende (voor derden)
mogelijk een nadelige wijziging van het planologische regime.

Conclusie
De gehele wijziging overziende, komen we tot de conclusie dat het planologische regime op de
locatie nadelig is gewijzigd (voor derden). Dit heeft tot consequentie dat op de locatie wordt
voldaan aan de tweede voorwaarde voor planschade, namelijk "door deze wijziging is een
nadeliger planologische situatie ontstaan".

Ad 3. Leidt de nadeligere planologische situatie ook daadwerkelijk tot schade?
Hierboven is aangetoond dat het planologische regime op de locatie nadelig is gewijzigd. Op
grand van het bovenstaande is er zodoende een basis voor planschade aanwezig. Hiermee
komen we tot de vervolgvraag of de mogelijk belanghebbenden oak schade ondervinden door
deze (gedeeltelijk) nadeligere planologische situatie en of deze schade (bij indirecte schade)
oak de vereiste drempel van 2% overstijgt.

Algemene beoordelingscriteria
Om te beoordelen of de (gedeeltelijk) nadeligere planologische situatie oak daadwerkelijk tot
schade leidt voor de mogelijk belanghebbenden zullen we hieronder nader ingaan op de
afzonderlijke beoordelingscriteria zoals deze in de jurisprudentie warden aangegeven.
Na de onderstaande algemene opmerkingen ten aanzien van deze beoordelingscriteria zal,
voor zover noodzakelijk, een en ander in de afzonderlijke beoordeling van de mogelijk
belanghebbenden warden uitgewerkt.
Vermindering van uitzicht
De meeste objecten zijn op ruime afstand van de locatie gelegen en hebben alleen op afstand
zicht op het ecoduct met aanlooptaluds. Voor een aantal belanghebbenden kan de hoogte ter
p!aatse van de A77 van circa 10 tot 12 meter feitelijk zorgen voor enige vermindering van
uitzicht, doch onder het vigerende planologische regime was het oak reeds mogelijk dat een
vermindering van uitzicht plaatsvond. Zo waren onder het vigerende planologische regime
reeds ruime bouwmogelijkheden aanwezig welke ook voor vermindering van het uitzicht
konden zorgen.
Door de geplande inrichtingsmaatregelen in het aanloopgebied zal het ecoduct slechts beperkt
zichtbaar zijn vanuit noordelijke richting. Vanuit oostelijke richting zal het ecoduct
waarneembaar zijn vanaf de snelweg. Het visuele effect zal zich hier beperken tot een extra
overgang (brug) over de Rijksweg A77. Vanuit oostelijke en zuidelijke richtingen zal
nauwelijks een visueel effect waarneembaar zijn door het reeds aanwezige viaduct, inclusief
beide taluds .
Daarnaast dient rekening te warden gehouden met het type object welke mogelijk het uitzicht
enigszins beperkt. Een ecoduct dat landschappelijk wordt ingericht, kan ook bijdragen tot een
verbetering van het uitzicht voor belanghebbenden. Het ecoduct ontneemt namelijk oak
(gedeeltelijk) het zicht op de achterliggende autosnelweg met alle hijhehorende
voorzieningen. Van vermindering van waardebepalend (vrij) uitzicht is ter plaatse zodoende
geen sprake.
Vermindering van bezonning
Rekening houdende met de opzet en situering van het bouwplan op de locatie ten opzichte
van de omiiggende g;onden en de afstand van de objecten van de mogelijke
belanghebbenden ten opzichte van de locatie en daarnaast de reeds bestaande
bouwmogelijkheden onder het vigerende planologische regime (inclusief de mogelijkheid van
fruitbomen, erfbeplanting, windsingels, bossen), is het niet waarschijnlijk dat de ontwikkeling
op de locatie zal leiden tot vermindering van waardebepalende bezonning.

Aantasting van de privacy
Een nieuwe planologische situatie kan zorgen voor inbreuk op de privacy. Ook een inbreuk op
de privacy komt voor vergoeding in aanmerking. Van een inbreuk op waardebepalende
privacy van een object is sprake indien vanuit een woning, balkon of tuin van de nieuw te
verwezenlijken (woon)bebouwing, een rechtstreeks en onbelemmerd uitzicht bestaat in de
woning of de tuin van belanghebbende. Er zal zich a Ileen schade voordoen bij bebouwing op
een zodanige afstand dat van daaruit een goed onderscheidend onbelemmerd uitzicht in de
betreffende woning of tuin ontstaat. Op grond van jurisprudentie is er sprake van een verlies
van privacy bij inkijkbiedende bebouwing op een zodanige afstand dat van daaruit een goed
onderscheidend onbelemmerd zicht in een risicogevoelig object ontstaat. Hierbij dient gedacht
te worden aan een afstand van niet meer dan enkele tientallen meters.
Het onderhavige bouwplan (ecoduct met aanlooptaluds) is geen privacygevoelig bouwplan.
Bovendien is de (woon)bebouwing op zeer ruime afstand gelegen waardoor er geen
rechtstreeks en onbelemmerd uitzicht bestaat in de woning of tuin van belanghebbende.
Toename van geluidsoverlast
Een nieuwe planologische situatie kan zorgen voor een toename van geluidsoverlast.
In zijn algemeenheid kan ten aanzien van toename van geluidsoverlast worden gesteld dat
pas in het geval dat het geluidsniveau met circa 5 dB(A) toeneemt, er mogelijk gesproken kan
worden van een goed waarneembaar verschil (zie ook uitspraak ABRS 23 februari 1998 inzake
Vrolijks/gemeente Venlo). Een toename van de geluidsbelasting met bijvoorbeeld 3 dB(A) is
voor een menselijk oor nauwelijks vast te stellen. Voor een toename met 3 dB(A) is een
verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen noodzakelijk. Voor de beoordeling is tevens
van belang, of er andere geluidsbronnen in de omgeving van de locatie aanwezig zijn en zo ja,
wat de geluidsbelasting is die daarvan uitgaat.
Het onderhavige bouwplan (ecoduct met aanlooptaluds) heeft geen geluidsproducerende
functie. Rekening houdende met de reeds aanwezige autosnelweg All is een toename van
geluidsover/ast welke voor vergoeding in aanmerking komt zodoende niet te verwachten.
Stankoverlast
Een toename van stankoverlast in een mate die voor vergoeding in aanmerking komt ten
gevolge van de ontwikkeling op de locatie is niet aannemelijk, rekening houdende met de
situatie ter plaatse en de mogelijkheden onder het vigerende planologische regime.
Lichtoverlast
Het bouwplan (ecoduct met aanlooptaluds) heeft geen lichtproducerende functie. Een toename
van licht zodoende dat er sprake is van lichtoverlast is niet te verwachten, rekening houdende
met de situatie ter plaatse en de functie van het bouwplan.
Verkeersdruk
Het ecoduct met taluds overbrugt de Rijksweg A77. De wegen (Hommersumseweg en
Brugfortstraat) gelegen in de aanloopgebieden waarop het ecoduct en de taluds uitkomen,
worden voorzien van verkeersremmende maatregelen en faunapassages.
Voor het overige heeft de aanleg van het ecoduct met aanlooptaluds geen negatief effect op
de verkeersdruk.

Luchtkwaliteit
Het onderhavig bouwplan ( ecoduct met aanlooptalud) vormt geen bron van luchtverontreinigingscomponenten waarvoor grenswaarden zijn vastgesteld in het kader van de
luchtkwaliteit. Tevens vormt het geen gevoelige functie in het kader van de Wet luchtkwaliteit.
Een verslechtering van de luchtkwaliteit is zodoende niet te verwachten.
Cumulatie van factoren
Eventuele cumulatie van factoren wordt bij de onderhavige beoordeling meegenomen. In het
kader van cumulatie van effecten mogen ook negatieve elementen gecompenseerd worden
met andere positieve elementen, mits zij in een redelijke verhouding tot elkaar staan.
Conclusie
Uit de bovenstaande behandeling van de algemene beoordelingscriteria zoals deze in de
jurisprudentie worden aangegeven volgt dat voor de belanghebbenden in zijn algemeenheid
geen problemen zijn te verwachten.

Niet-burgers
Het bouwplan kan ook voor omliggende niet-burgers van invloed zijn. De wijziging kan
namelijk mogelijk een beperking opleveren van de gebruiks- en/of uitbreidingsmogelijkheden
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Het is vaste jurisprudentie dat een beperking van de gebruiks- of uitbreidingsmogelijkheden
van bedrijfsgronden of -opstallen kan leiden tot een waardevermindering. Voor een aspirantkoper kunnen deze bedrijfsgronden immers minder aantrekkelijk zijn. Een wijziging van het
planologische regime kan naast waardevermindering van het onroerend goed eveneens
inkomensschade tot gevolg hebben. Vrijwel altijd betreft het hier bedrijfsschade.
In het onderhavige geval moet dus worden onderzocht in hoeverre wijzigingen op de locatie
niet-burgers kunnen beperken in de gebruiks- of uitbreidingsmogelijkheden.
Mi!ieuzonerinq - qeur en ammon!ak
Ten aanzien van het realiseren van nieuwe natuur bestaan geen milieuzoneringen ter
voorkoming van ongewenste situaties in het kader van geur en ammoniak. Dit aspect vormt
zodoende geen belemmering voor het bouwplan.
Conclusie
Rekening houdende met het bovenstaande leidt het onderhavig bouwplan op de locatie niet
tot beperkingen in de gebruiks- of uitbreidingsmogelijkheden van omliggende niet-burgers.

E.4. Conclusie en aanbevellng
Op grand van voorgaande analyse kan worden geconcludeerd dat als gevolg van de herziening
van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro voor de locatle geen tegemoetkoming In de
schade van toepassing is conform artikel 6.1 Wro.
Deze conclusie Is een lnschatting van Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV op basi$
van de situatie ter plaatse, de problematiek, de aangereikte stukken, jurisprudentie en de
actuele stand van zaken.

F. BIJLAGE
- Vigerende voorschriften bestemmlngsplan
Op eerste verzoek kan het navolgende u worden toegezonden:
- kopie plankaart
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle
aan ondergetekende bekende omstandtgheden.
Aldus opgemaakt te Baexem op 4 juli 2011.
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