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1 Inleiding
Voor wateren die in het beheer zijn bij het Rijk heeft Rijkswaterstaat (RWS) een Beheer en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld (hierna BPRW). Vanaf 17
december 2015 is het nieuwe plan met de looptijd 2016-2021 van kracht1. Om de doelen uit
de Waterwet te bereiken en om te onderzoeken of voorgenomen ingrepen in en in de
directe nabijheid van rijkswateren, geen schade opleveren voor de ecologische toestand, is
de BPRW-toets ontwikkeld. In voorliggende notitie is de KRW-kwaliteitstoets ecologie voor
het project “Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum” uitgewerkt. Voor een nadere
toelichting en uitleg van de BPRW-toets verwijzen wij naar
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/vergunningen/toetsingskaders/,
hier wordt de BPRW-toets uitgebreid toegelicht.

2 Gebiedsbeschrijving
Het plangebied ligt ten noorden van Wanssum binnen de gemeentegrenzen van Venray in
het winterbed van de Zandmaas, zie rode contour in figuur 1. De locatie voor de uitbreiding
van de insteekhaven bevindt zich westelijk van de bestaande haven (Industriehaven) die in
open verbinding staat met de Zandmaas, ter hoogte van rivierkilometer 133. De Zandmaas
ter plaatse van Wanssum staat onder invloed van het stuwpeil van stuw Sambeek boven
met een fluctuerend normaalpeil tussen 10,80 m en 12,35 m +NAP2. Een uitsnede van de
legger van de Zandmaas is opgenomen in bijlage 1.

In de huidige situatie bestaat het plangebied deels uit akkerland en aan de oeverzijde van
de bestaande haven uit overslagterrein. De geplande uitbreiding wordt in de huidige situatie
doorsneden door de Geijsterseweg. Het gebied wordt ontsloten door de Venrayseweg
(N270) die het gebied verbindt richting het westen met Venray en de rijksweg A73. Ten
zuiden van het havengebied ligt de kern van Wanssum, uit deze richting mondt ook de
Groote Molenbeek uit in de bestaande haven.

3 Geplande ontwikkelingen
De geplande ontwikkelingen bestaan uit het verlengen van het bestaande havenbassin in
westelijke richting over een lengte van 400 meter. Het gebied wat de nieuwe haven omringd
wordt ingericht als nieuw industrieterrein. De nadere beschrijving van de geplande
werkzaamheden is opgenomen in het programma van eisen voor het havenbassin inclusief
de kadeconstructies in bijlage 4 van de aanvraag waterwetvergunning. In het volgende
hoofdstuk worden de effecten van de voorgenomen ingrepen beschreven.

1 Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016 – 2021. Rijkswaterstaat, december 2015.
2 Waterinfo Rijkswaterstaat, meetgegevens stuw Sambeek boven.
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Figuur 1 Situering uitbreiding insteekhaven. (Bron: Schetsontwerp Haven Wanssum. Sweco, 22-03-
2016)

4 Algemene effecten
4.1 Uitvoeringsfase
Het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd zonder directe interactie met de
Zandmaas. In de eerst fase wordt het nieuwe havenbassin ten westen van de
Geijsterseweg ontgraven tot een diepte van 11,10 m+NAP (in den droge) en vervolgens tot
een diepte van 5,40 m+NAP (in den natte). Op 5,40 m+NAP bevindt zich het niveau van de
onderkant van de bodembescherming (inclusief 0,1 m baggertolerantie). De vrijkomende
grond wordt verwerkt in de nieuw aan te leggen grondwal en voor ophoging van het
toekomstig industrieterrein. Na verlegging van de Geijsterseweg naar het nieuwe tracé
wordt ook het havenbassin aan de oostzijde van de huidige Geijsterseweg ontgraven
volgens voorgaande methodiek. Wanneer het gehele nieuwe bassin ontgraven is wordt de
doorbraak gerealiseerd naar het bestaande havenbassin. Tijdens het ontgraven van het
nieuwe bassin is tot het moment van doorbraak geen directe verbinding met de Zandmaas
waardoor ook geen effecten voor de ecologische toestand zullen optreden. In de laatste
fase wordt in het nieuwe havenbassin de waterbodem geprofileerd en bodembescherming
aangebracht.

Voor de waterkwaliteit van de Zandmaas is de doorbraak van de nieuwe naar de bestaande
haven en de herprofilering van de nieuwe waterbodem van belang. De werkzaamheden
vinden plaats in en nabij het normaalpeil van de Zandmaas. Bij het scheppen en ophalen
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van het bodemmateriaal zal opwerveling en vertroebeling in het water ontstaan. Deze
effecten vinden alleen plaats tijdens de uitvoering en zijn dus van tijdelijke aard.
Het aanleggen van het nieuwe industrieterrein en de infrastructuur gebeurd op geruime
afstand van het oppervlaktewater en op een hoger niveau, namelijk tot 16,00 m +NAP, ruim
4,5 meter boven de waterspiegel. Deze werkzaamheden zijn niet meegenomen in de
BPRW-toets, omdat deze niet leiden tot effecten op het oppervlaktewater en de oevers rond
de waterspiegel. Aandachtspunt is dat tijdens deze werkzaamheden geen grond terecht
komt in het oppervlaktewater. Het nemen van maatregelen hiertegen is dan ook als
uitgangspunt meegenomen in deze BPRW-toets.

Daar waar graaf- en aanvulactiviteiten in het water plaatsvinden, kan opwerveling van
bodemmateriaal optreden. De haven van Wanssum heeft een open verbinding met de
Zandmaas, via deze verbinding watert ook de Groote Molenbeek af naar de Maas. Deze
waterloop is permanent watervoerend waardoor altijd een zekere stroming aanwezig is. De
nieuwe insteekhaven bevindt zich echter op geruime afstand (circa 200 m) van het
stroomprofiel waardoor in de insteekhaven de stroming zeer beperkt zal zijn.

Door beperkte stroming van de insteekhaven naar de Zandmaas en een hogere
hydraulische retentietijd, bezinkt een deel van het zwevend materiaal. Bij de activiteiten in
de laatste fase (herprofilering waterbodem, aanbrengen bodembescherming) zal een groot
deel in het havenbassin weer bezinken, echter, een beperkt deel kan ook door de in-
/uitvaart in de Zandmaas stromen. Er zal dan tijdelijk sprake zijn van extra aanvoer van
zwevend materiaal naar de Zandmaas. Dit zal beperkt zijn, omdat de afstand van de nieuwe
insteekhaven naar de uitvaart in de Zandmaas meer dan 400 meter bedraagt.

De looptijd van het project bestrijkt een periode van circa 2,5 jr. De voorbereidingen starten
vermoedelijk eind 2017. Daarvan zullen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de
doorbraak naar verwachting maximaal een maand in beslag nemen. De werkzaamheden
ten behoeve van het herprofileren van de bodem nemen naar verwachting circa 2 maanden
in beslag. De graafwerkzaamheden vinden plaats over een gebied van circa 2,6 ha groot.
Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het gesloten seizoen
voor waterkeringen. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen dan nabij primaire
waterkeringen, voorliggende waterkeringen of de kern-, beschermings-, of
buitenbeschermingszone in principe geen werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast gelden
er voorwaarden ten aanzien van fauna, waarvoor in bepaalde perioden niet gewerkt mag
worden of pas nadat er mitigerende maatregelen zijn getroffen.

4.2 Eindsituatie
De graafwerkzaamheden zijn van tijdelijke aard. Na planrealisatie is de vertroebeling als
gevolg van graafwerk voor de doorbraak en aanbrengen van bodembescherming voorbij en
zal een nieuwe stabiele situatie ontstaan, gelijkwaardig aan de huidige situatie. Daarom
wordt bij de gedetailleerde effectbeschrijving onderscheid gemaakt tussen de
uitvoeringsperiode (tijdelijke effecten) en de eindsituatie (permanente effecten). Het
resultaat van de werkzaamheden is een gewijzigd en vergroot havenprofiel ten opzichte van
de huidige situatie. Als gevolg van de uitbreiding van de haven neemt echter naar
verwachting het aantal scheepvaartbewegingen toe met 17 per week. Dit zorgt voor een
wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Door het aanbrengen van bodembescherming
en omdat de afstand tot de in-/uitvaart circa 400 m bedraagt, zal de toename van de
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transportbewegingen naar verwachting geen extra toename van eventueel zwevend stof
opleveren.

5 Kwantificering effecten ingreep
5.1 Zwevende stof
Er vindt een verdieping en verbreding plaats in het verlengde van de bestaande
insteekhaven. Daar waar graafwerkzaamheden plaatsvinden in het water, zal opwerveling
van bodemmateriaal plaatsvinden wat leidt tot vertroebeling. De grootte van de zwevende
stofemissie hangt vooral af van de werkwijze van graven en de bodem zelf. De werkwijze is
op dit moment nog niet vastgesteld.

Uit onderzoek3 blijkt dat het materiaal in de bodem altijd toepasbaar is zonder dat hiervoor
nader onderzoek wordt uitgevoerd. Door de herprofilering zal de aanwezige
onderwaterecologie, ter plaatse van de verbinding van de nieuwe haven met de
waterbodem van de bestaande insteekhaven, worden verstoord en vergraven. Omdat het
hier een bestaande haven betreft, zal de bodem minimaal door vaaractiviteiten worden
omgewoeld.

Omdat de insteekhaven zich op ruime afstand van het stroomprofiel van de Zandmaas
bevindt, zal opwerveling van bodemmateriaal van de bodem door stroming zeer beperkt
zijn. Om een inschatting te kunnen maken van de stroomsnelheid, ter plaatse van de
insteekhaven, en daarmee de verspreiding van zwevende stof, is het uitwisselingsdebiet
tussen de Industriehaven en de Zandmaas ingeschat op basis van;
a) de standaardgehalten aan zwevende stof op basis van meetpunt Belfeld boven;
b) het gemiddelde debiet op basis van vergelijking van de meetpunten Maaseik en Megen

dorp (gegevens Waterbase);
c) de gemeten waterpeilen bij het bovenstrooms gelegen meetpunt Well dorp;
d) het afvoerdebiet van de Groote Molenbeek.

a) Het gehalte aan zwevende stof in de Zandmaas is bepaald op basis van meetgegevens
van meetpunt Belfeld boven, wat circa 30 km bovenstrooms van het plangebied is gelegen.
Uit maandelijkse metingen over de periode 2005 t/m 2015 is het gemiddelde gehalte aan
zwevende stof bepaald op 8,4 mg/l.

b) Afvoergegevens van de Zandmaas nabij Wanssum zijn niet bekend. Daarom zijn de
afvoergegevens vergeleken van de dichtstbijzijnde debietmeting bovenstrooms (Maaseik)
en benedenstrooms (Megen dorp) over de periode 2014/2015. Hieruit blijkt dat de
gemiddelde afvoer dicht bij elkaar ligt namelijk 215 m3/s. Dit betekent dat de vracht
zwevende stof gemiddeld 1,81 kg ds/s bedraagt.

c) Uit de gemeten waterpeilen (jaar 2016, meetpunt Well dorp), blijkt dat er een peilverschil
is van gemiddeld 0,10 m per dag. Het oppervlak van de Industriehaven is bepaald op 9,8
ha. Het uitwisselingsdebiet tussen de Industriehaven en de Zandmaas is berekend en
bedraagt op basis van de aannames 0,11 m3/s.

3 Onderzoek bodembeheer in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
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d) Op basis van gegevens van Waterschap Limburg4 bedraagt het gemiddelde afvoerdebiet
van de Groote Molenbeek 1,39 m3/s. Benedenstrooms van het meetpunt waaraan de
gegevens ontleend zijn, voegen de waterlopen Vossevennen en Boddebroek zich bij de
Groote Molenbeek. Van deze waterlopen met een relatief klein stroomgebied zijn geen
afvoergegevens bekend, daarom is bij het afvoerdebiet van de Groote Molenbeek 5 %
opgeteld. Het afvoerdebiet samen met het uitwisselingsdebiet komt daarmee op een
totaaldebiet van 1,58 m3/s door de Industriehaven.

Morsverliezen en exacte samenstelling van een schep waterbodem is afhankelijk van
verschillende factoren en is daarom erg moeilijk in te schatten. Om toch in te kunnen
schatten wat het effect van de graafwerkzaamheden is, is de volgende berekening
uitgevoerd, inclusief bijbehorende aannames:
· soortelijk gewicht bodemmateriaal = 1,6 kg/l;
· morsverlies bij een graafbeweging (één schep) = 5%;
· het op te graven materiaal bestaat voor 20% uit bodemmateriaal en 80% uit water.

Bij de voorgestelde werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een hydraulische kraan
met een bak van 2000 l. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bij een schep 20% van de inhoud
bestaat uit bodemmateriaal wat gelijk is aan 400 l. Er is dus 1600 l water in een schep
aanwezig. 1,6 kg * 400 l is een gewicht van 640 kg bodem op 1600 l water. Dit komt
overeen met een concentratie van 640/1600 = 0,4 kg/l of 400 g/l zwevend stof. Bij een
morsverlies van 5% per schep (2000 * 0,05 = 100 l) is de vracht zwevend stof 40 kg.

Als richtlijn is aangehouden dat er per uur 75 m3 vergraven kan worden. 75 m3 / 2 m3/schep
= 38 scheppen. Per uur levert dit dus in de haven een vracht zwevend stof op van 40 * 38 =
1520 kg op. Op basis van het gemiddelde debiet door de Industriehaven (1,58 m3/s) komt
de vrijkomende vracht daarmee op 0,42 kg ds/s. Ten opzichte van een passerende vracht in
de Zandmaas van 1,81 kg ds/s levert dit tijdelijk een toename van het zwevend stofgehalte
op van 23 %, dit is tijdelijk een forse toename.

Bovenstaande belastingen zeggen iets over de lokale effecten tijdens werkuren bij de
graaflocatie en de effecten op de schaal van de rivier de Maas. Op het moment van graven
zal op de graaflocatie het gehalte aan zwevend stof sterk toenemen. Echter deze toename
is van korte duur, doordat stroming vanuit de Groote Molenbeek en het volume van de
Industriehaven ervoor zorgt dat snel verdunning plaatsvindt. Derhalve is er op een tijdschaal
van een uur gekeken naar de invloed van de graafwerkzaamheden op de zwevend
stofgehalten in de Zandmaas.

Hieruit blijkt dat, bij gemiddelde afvoeren, de invloed van de graafwerkzaamheden beperkt
zijn op de zwevend stofgehalten in de Zandmaas, hoewel de tijdelijke, lokale invloed groot
is. Bij hoge(re) afvoeren stijgt de natuurlijke achtergrondconcentratie zwevend stof in de
Zandmaas veel sterker dan de potentiële toename van emissie van zwevend stof door de
opwerveling vanaf de bodem. Het aandeel van de toename door de graafwerkzaamheden
wordt dan nog kleiner.

4 Groote Molenbeek, meetpunt Hoekerhof. Periode 1-1-2016 t/m 12-04-2016
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5.2 Chemie
Naast zwevend stof worden potentieel ook extra aan het zwevend stof gebonden
verontreinigingen in de Maas gebracht. Volgens uitgevoerd bodemonderzoek (zie paragraaf
5.1) is de bodem altijd toepasbaar. Het bodemmateriaal zal met zijn beperkte invloed op het
zwevend stof, minimaal beïnvloeding hebben op de milieuhygiënische kwaliteit van de
Zandmaas.

5.3 Ecologie
De lokale (onderwater) ecologie wordt verstoord tijdens de graafwerkzaamheden. Het gaat
hierbij om flora en fauna ter plaatse van de werkzaamheden. De effecten op flora en fauna
in de Zandmaas zijn verwaarloosbaar, vanwege de afstand tussen de werkzaamheden en
de rivier. Vissen in de Zandmaas ondervinden naar verwachting mogelijk hinder van de
werkzaamheden. Eventuele hinder kan ontstaan door vertroebeling van het water.

De graafwerkzaamheden vinden grotendeels buiten het ecologisch relevant areaal plaats.
Het ecologisch relevante areaal bevindt zich vooral langs de oevers van de Zandmaas en
de werkzaamheden vinden plaats in de nieuwe insteekhaven. Hierdoor zijn de effecten op
de KRW-kwaliteitselementen zeer beperkt. Na afronding van de werkzaamheden, zal de
huidige ecologische toestand zich herstellen. Het ecologisch effect van de werkzaamheden
is daarom zeer beperkt qua ruimtelijke omvang en van tijdelijke aard.

6 BPRW-toets
6.1 Deeltoets chemie
In de huidige situatie is de bestaande waterbodem vast en bestaat uit bodembescherming in
de haven waardoor het niet gemakkelijk opwervelt. Bij de voorgenomen
graafwerkzaamheden wordt bodemmateriaal ontgraven tijdens de doorbraak en kunnen
verontreinigingen (vooral gebonden aan zwevend stof), wanneer aanwezig, vrijkomen in de
waterkolom. Hoewel de lokale invloed van zwevend stof groot is bij de graaflocatie, is de
invloed op de Zandmaas klein (zie paragraaf 5.1). In de waterbodem zijn geen
verontreinigingen aanwezig. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat geen
verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. Derhalve vindt geen overschrijding van
interventiewaarden voor stoffen plaats. Derhalve is deze niet opgenomen in de BPRW-
toets. Navolgend is de algemene toets ecologie beschreven.

6.2 Algemene toets ecologie
In de algemene ecologietoets wordt in eerste instantie gekeken naar de ‘globale’ maatregel.
Er wordt gekeken naar de locatie, staat de maatregel op de lijst met maatregelen die geen
significant effect op de ecologische kwaliteit van het systeem hebben of er alleen positieve
effecten zijn of dat de maatregel effect heeft op al geplande of uitgevoerde KRW -
maatregelen.

Het tweede deel van de toets richt zich op de specifieke locatie, het watertype en de
concrete effecten van de maatregelen op de ecologische kwaliteit van het watersysteem.
Beide schema’s, behorende bij de toets, zijn opgenomen in bijlage 2.

Voor deze specifieke ingreep is in de navolgende paragrafen de Algemene toets Ecologie
doorlopen.
Ecologische toets deel 1
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Stap 1: Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of zijn er
potentiële negatieve effecten tot in het waterlichaam?
Resultaat: Ja. De werkzaamheden vinden plaats binnen de natte grenzen van het
waterlichaam Zandmaas. De tijdelijke werkzaamheden (graven) zorgen voor verstoring van
het leefmilieu en zorgen lokaal voor vertroebeling van het water.
Door naar de volgende toets.

Stap 2: Staat de ingreep op de lijst met ingrepen die in principe altijd zijn toegestaan (zie
kader 2 “Activiteiten van ondergeschikt belang”)?
Resultaat: Nee
Door naar de volgende toets.

Stap 3: Heeft de ingreep enkel positieve effecten op de ecologische kwaliteit?
Resultaat: Nee, de tijdelijke werkzaamheden (met name het graven) zorgen voor verstoring
van het leefmilieu en zorgen lokaal voor vertroebeling van het water. Er zijn geen blijvende
effecten.
Door naar de volgende toets.

Stap 4: Heeft de ingreep een negatief effect op de omvang van een geplande of al
uitgevoerde KRW-maatregel?
Resultaat: Nee, de werkzaamheden hebben vooral een tijdelijk en zeer lokaal effect. Na
beëindiging van de werkzaamheden wordt er geen blijvend effect verwacht. Eventuele
KRW-maatregelen, stroomafwaarts, worden naar verwachting niet beïnvloed. (Aanleg
hoogwatergeul Well-Aaijen, gereed 2024 en projecten Ruim baan voor vis, reeds
uitgevoerd).

Conclusie uit Deel 1 ‘Toetsingskader algemeen’: Voor het doorlopen van dit
toetsingskader is het watertype relevant. Ga hiervoor naar Deel 2 van de toets.
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6.2.1 Ecologische toets deel 2
Stap 1: Vindt de ingreep plaats binnen de invloedssfeer van elementen van de maatlatten?
Of zijn er uitstralende effecten richting deze zone?
Resultaat: Ja. De werkzaamheden vinden deels plaats in het natte deel van de haven die in
open verbinding staat met de Zandmaas. Tijdens graafwerkzaamheden vindt tijdelijk
verspreiding van zwevende stof plaats richting de Zandmaas. Hier zijn elementen van
verschillende maatlatten aanwezig, zie figuur 2.

Figuur 2 Ecologisch relevant arealen (bron: Waterdienst Rijkswaterstaat).

Stap 2a: Beslaat de ingreep ≥1% van het ecologisch relevante areaal?
Nee; Binnen de plangrenzen waar de ingrepen plaatsvinden bevindt zich geen ecologisch
relevant areaal, zie figuur 2.

Stap 2b: Heeft de ingreep effect op ≥1% van het ecologisch relevant areaal?
Nee; In tabel 1 is inzichtelijk gemaakt hoe groot het ecologisch relevante areaal is wat door
het plan beïnvloed wordt. De werkzaamheden vinden plaats in de insteekhaven op geruime
afstand van de Zandmaas. In het areaal van de Zandmaas vinden geen
graafwerkzaamheden plaats. Er is wel sprake van een indirect effect, doordat in beperkte
mate vertroebeling optreedt in de waterkolom en zwevend stof uitwaaiert in de Zandmaas.



10 (18)

Tabel 1: Ecologisch relevant areaal Zandmaas (NL91ZM)
Relevant areaal Zandmaas

[ha]
Beïnvloed
[ha]

Plan t.o.v. Zandmaas
[%]

Waterplanten 152,78 0,47 0,31
Vis 234,29 0,47 0,20
Oeverplanten 324,22 0,47 0,14
Macrofauna 235,18 0,47 0,20

Uit tabel 1 is af te lezen dat het beïnvloed ecologisch relevante oppervlak kleiner is dan 1%
van het totaal van de Zandmaas. Binnen dit areaal wordt de ecologische toestand tijdelijk
minder geschikt door vertroebeling. De effecten zullen naar verwachting beperkt blijven tot
het ecologisch relevante areaal voor vis. Het oppervlak dat beïnvloed wordt bevindt zich
nabij de verbinding tussen de Industriehaven en de Zandmaas en alleen tijdelijk tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden, het areaal bedraagt 0,47 ha. In het areaal van de Zandmaas
vinden geen graafwerkzaamheden plaats.

Stap 3: Heeft de ingreep effect op de (watertype afhankelijke) stuurvariabelen en
maatlatten?
Er is vooral sprake van het vrijkomen van bodemmateriaal op het watersysteem. Dit heeft
effect op de stuurvariabelen doorzicht en de concentratie zwevend stof. (Zie hiervoor de
toelichting in paragraaf 5.1, pagina 4). De verandering van de stuurvariabelen is echter
beperkt en van korte duur (zie stap 2a). Daarom zullen zij weinig tot geen effect hebben op
de ecologie in de Zandmaas, omdat dit in de insteekhaven manifesteert en bovendien van
tijdelijke aard is.

Stap 4: Wordt het negatieve effect van de ingreep voldoende gecompenseerd of
gemitigeerd door maatregelen? (Tevens conclusie)
Het tijdelijk negatieve effect van de graafwerkzaamheden is een gevolg van de opwerveling
en het morsverlies dat leidt tot effect op doorzicht en zwevend stofgehalte in het
watersysteem. Omdat de omvang van het project in verhouding tot het toetsareaal gering is
(circa 2,6 ha), is het effect van de werkzaamheden klein en daarnaast korter van tijd (circa 8
weken) en lokaal van aard. Het toegepaste instrument voor de graafwerkzaamheden
bepaalt de grootte van het effect. Bij de uitvoering wordt uitgegaan van een aanpak, waarbij
opwerveling en morsverlies tot een minimum worden beperkt. Nadat de
graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd komt bodembescherming terug op de waterbodem.
Hierdoor valt voor de eindfase geen verhoogd risico op opwerveling te verwachten, als
schepen passeren en bij grotere afvoeren (groter uitwisselingsdebiet) op de rivier, wat
kan leiden tot een toename van het gehalte zwevend stof in de waterkolom.

Voor de ecologie geldt dat de flora en fauna voor zover aanwezig in de insteekhaven
(doorbraaklocatie) wordt verjaagd/verwijderd en dat biotopen worden vernield. Fauna kan
zich na verjaging verplaatsen naar andere locaties en kan na afronding van de
werkzaamheden weer terugkeren naar de ‘oude’ biotoop.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Uit de uitgevoerde BPRW-toets blijkt dat, als gevolg van de
graaf/herprofileringswerkzaamheden, geen risico’s ontstaan ten aanzien van vrijkomende
stoffen/emissies. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in de bodem geen
verontreinigingen voorkomen.

Ecologisch gezien zullen de voorgenomen werkzaamheden een tijdelijk en lokaal negatief
effect hebben op het watersysteem. Na volledig uitgraven van de nieuwe haven, zonder
verbinding met de Zandmaas, wordt de bestaande oever doorgebroken om de verbinding
met de nieuwe haven te realiseren. Daarnaast wordt de bodem van de nieuwe haven
geprofileerd en voorzien van bodembescherming waardoor tijdelijk een zeer klein deel (0,20
%) van het totaal relevante areaal vis in de Zandmaas verstoord wordt. Omdat in de
eindsituatie de bodem grotendeels voorzien is van bodembescherming zal geen blijvend
effect op de ecologische toestand bestaan.

Tijdens de uitvoering zal opwerveling plaatsvinden van bodemmateriaal. De toename aan
zwevend stofgehalte ten opzichte van de normaalsituatie bedraagt 23 %, hetgeen lokaal
een forse toename is. Doordat de werkzaamheden plaatsvinden aan de westzijde van de
insteekhaven, op geruime afstand van de verbinding, zijn de effecten op de Zandmaas zeer
beperkt.

Afgezien van de tijdelijke hinder en verstoring van de leefmilieus in de deelgebieden, is de
verwachting dat de ecologie zich weer herstelt tot het niveau van voor de werkzaamheden.
Er is dus geen sprake van een blijvend negatief effect op de ecologie als gevolg van de
voorgenomen werkzaamheden. In de toekomstige situatie wordt meer havenareaal
gecreëerd op grotere afstand van de verbinding met de Zandmaas. Tevens wordt de haven
voorzien van bodembescherming. De toename van het aantal scheepvaartbewegingen
heeft hierdoor geen blijvend effect op de ecologische toestand van de Zandmaas.
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