
 

 
, revisie C3 

 

 

 

 
Activiteitenplan Haven Wanssum  

 Toelichting aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming  

 Concept 

 Exclusief Project BV 

 Sweco Nederland B.V. 

 Eindhoven, 22 mei 2017 



 

 

, revisie C3 

Pagina 2 van 14 

 

 

Verantwoording 

Titel : Activiteitenplan Haven Wanssum 

   

Subtitel : Toelichting aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming 

   

Projectnummer : 351624 

   

Referentienummer :  

   

Revisie : C3 

   

Datum : 22 mei 2017 

   

Auteur(s) : G.R. Meijer MSc 

   

E-mail adres : gijs.meijer@sweco.nl 

   

Gecontroleerd door : ir. J.A. Ettema 

   

Paraaf gecontroleerd :  

   

Goedgekeurd door : dr. A.M. Mouissie 

   

Paraaf goedgekeurd :  

   

Contact : Sweco Nederland B.V. 

Zernikestraat 17 

5612 HZ  Eindhoven 

Postbus 1265 

5602 BG  Eindhoven 

T +31 88 811 66 00 

F +31 30 310 04 14 

www.sweco.nl 

 



 

 

, revisie C3 

Pagina 3 van 14 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ......................................................................................................................... 4 
1.1 Aanleiding en doel ........................................................................................................ 4 
1.2 Relevante verbodsbepalingen en soorten waar ontheffing voor wordt aangevraagd .. 4 
1.3 Betrokken Deskundigen ................................................................................................ 4 

2 Projectbeschrijving ........................................................................................................ 5 
2.1 Plangebied .................................................................................................................... 5 
2.2 Omschrijving activiteiten en werkzaamheden ............................................................... 5 
2.3 Planning en uitvoering werkzaamheden ....................................................................... 5 
2.4 Wettelijke belangen ....................................................................................................... 6 
2.5 Alternatievenoverweging ............................................................................................... 7 

3 Ecologische onderzoeken ............................................................................................. 8 
3.1 Uitgevoerde ecologische onderzoeken ......................................................................... 8 
3.2 Das ................................................................................................................................ 8 
3.3 Steenuil ......................................................................................................................... 8 
3.4 Vleermuizen .................................................................................................................. 8 

4 Maatregelen .................................................................................................................. 9 
4.1 Inleiding ......................................................................................................................... 9 
4.2 Das ................................................................................................................................ 9 
4.2.1 Compenserende maatregelen ...................................................................................... 9 
4.2.2 Mitigerende maatregelen ............................................................................................ 11 
4.3 Steenuil ....................................................................................................................... 11 
4.3.1 Compenserende maatregelen .................................................................................... 11 
4.3.2 Mitigerende maatregelen ............................................................................................ 12 
4.4 Ecologische begeleiding en werkprotocol ................................................................... 12 
4.5 Staat van instandhouding ........................................................................................... 12 
4.6 Zorgvuldig handelen ................................................................................................... 13 
 

Bijlage 1: Kaartmateriaal 

Bijlage 2: Natuurtoets Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
 

 



 

 

 

, revisie C3 

Pagina 4 van 14 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum betreft een integrale gebiedsontwikkeling met als het op-

lossen van de hoogwaterproblematiek en het mogelijk maken van bepaalde ruimtelijke en eco-

nomische ontwikkelingen in het gebied. De uitbreiding van het haven- en industrieterrein 

Wanssum is één van de onderdelen van deze integrale gebiedsontwikkeling. De firma Maessen 

BV is voornemens om de uitbreiding van het haven- en industrieterrein Wanssum en de verleg-

ging van de Geijsterseweg te realiseren.  

 

Het plangebied vormt essentieel foerageergebied voor de op grond van de Wet natuurbescher-

ming beschermde das en steenuil. Met de realisatie van de haven en het bedrijventerrein zal 

functioneel leefgebied van deze soorten aangetast worden. Dit resulteert in de overtreding van 

verbodsbepalingen vanuit de Wet natuurbescherming (artikel 3.1 en artikel 3.10), onderdeel 

soortenbescherming. Hiervoor een ontheffing aangevraagd te worden van verbodsbepalingen 

uit artikel 3.10, lid 1b en artikel 3.1, lid 2 en 4. Het voorliggend activiteitenplan dient ter onder-

bouwing voor de ontheffingsaanvraag. In het plan is onder andere het planvoornemen uitge-

werkt, het maatschappelijk belang van het initiatief gemotiveerd en aangegeven welke maatre-

gelen worden genomen om de gunstige staat van instandhouding van populaties van beide 

soorten te waarborgen. 

  
1.2 Relevante verbodsbepalingen en soorten waar ontheffing voor wordt aange-

vraagd 

De uitbreiding van de haven Wanssum, het omliggende industrieterrein en verlegging van de 

Geijsterseweg, zal leiden tot aantasting van essentieel foerageergebied en daarmee indirecte 

aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen van de das (Andere soorten, artikel 3.10 Wnb) en 

de steenuil (soorten Vogelrichtlijn, artikel 3.1 Wnb). Derhalve wordt ontheffing aangevraagd van 

verbodsbepalingen uit artikel 3.10, lid 1b en artikel 3.1, lid 2 en 4. 

 

Er worden passende maatregelen getroffen om verstoring tot een minimum te beperken en te 

zorgen dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt.  

 
1.3 Betrokken Deskundigen 

Onderhavig activiteitenplan is opgesteld door de heer G.R. Meijer MSc, werkzaam als ter zake 

kundige ecoloog bij Sweco Nederland B.V. De ecologische onderzoeken in het kader van het 

Provinciaal inpassingplan (PIP) liggen ten grondslag aan onderhavig activiteitenplan en zijn uit-

gevoerd door Royal Haskoning DHV.  

 

Sweco Nederland B.V. en Royal Haskoning DHV zijn aangesloten bij het Netwerk Groene Bu-

reaus en werken volgens de door het netwerk voorgestelde gedragscode en protocollen. De be-

treffende medewerkers hebben jaren ervaring met risicoadvisering en veldonderzoek naar be-

schermde soorten. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Plangebied 

Het plangebied omhelst het terrein ter uitbreiding van het haven- en industrieterrein Wanssum 

en het verleggen van de Geijsterseweg. Het plangebied ligt in de gemeente Venray (provincie 

Limburg) en bevindt zich tussen de dropskern Wanssum en de Maas. Het plangebied van circa 

35 hectare bestaat uit landbouwgronden en boerenerven met bebouwing. 

 
2.2 Omschrijving activiteiten en werkzaamheden 

De uitbreiding van het haven- en industrieterrein Wanssum beoogt met name nieuwe waterge-

bonden en watergerelateerde kavels te realiseren. In totaal gaat het in de uitbreiding om circa 

19,2 hectare bruto bedrijventerrein. De toekomstige uitbreiding van de haven is voornamelijk 

gesitueerd aan de westzijde van de huidige haven. De uitbreiding vormt daar een logisch ver-

volg op de bestaande insteekhaven. De meeste watergebonden bedrijvigheid bevindt zich al in 

het westelijk deel van het bedrijventerrein. In de toekomstige situatie wordt, overeenkomstig 

met de havenvisie Wanssum, de havenkom/kade met 400 meter uitgebreid tot een totale lengte 

van ongeveer 600 meter. De diepte van de havenkom wordt vergroot tot 4,5 meter. De lengte 

van de kades en de diepte van de havenuitbreiding is afgestemd op de toekomstige duwvaart in 

de Maas. De totale lengte van 600 meter wordt volledig in gebruik genomen als overslagkade 

en voorzien van een kraanbaan.  

 

Het bedrijventerrein met haven zal inwaarts gezoneerd worden. Dat wil zeggen dat de meest  

belastende bedrijven zo ver mogelijk van de bebouwingsconcentratie worden gesitueerd om  

daarmee het aantal gehinderden maximaal te beperken.  

 

 
Figuur 2.1: uitbreiding van het haven- en industrieterrein Wanssum 

 
2.3 Planning en uitvoering werkzaamheden 

PM  
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2.4 Wettelijke belangen 

In 1993 en 1995 zorgde de Maas voor grote overstromingen in Limburg. Om herhaling te voor-

komen volgden noodmaatregelen, waaronder de aanleg van nooddijken en het afsluiten van de 

Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Hierbij werd het gebied achter de kades aange-

merkt als stroomvoerend- en bergend winterbed van de Maas, waardoor sinds 1996 in het ge-

bied achter de waterkeringen als gevolg van strenge eisen ten aanzien van waterveiligheid 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen zo goed als onmogelijk werden. Dit is ongewenst in 

een gebied met onder meer veel (agrarische) bedrijvigheid en een florerende haven. Dit vormde 

een belangrijke aanleiding om onder de noemer van Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum 

(hierna gebiedsontwikkeling) een integrale gebiedsontwikkeling te starten waarbij rivierverrui-

ming, bescherming tegen hoogwater en ruimtelijke en economische ontwikkelingen in samen-

hang worden bekeken. Zo ontstond meer duidelijkheid over welke ruimte nodig is voor water  

en waar, en onder welke condities, ruimtelijke en economische ontwikkelingen weer kunnen 

plaatsvinden. 

 

Het doel van de integrale gebiedsontwikkeling is het oplossen van de hoogwaterproblematiek 

en het mogelijk maken van bepaalde ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied. 

Voor de gebiedsontwikkeling zijn vijf subdoelen geformuleerd:  

1. Hoogwaterbescherming achter de waterkeringen conform de wettelijke veiligheidsnorm (ge-

middelde overschrijdingskans van 1/250 per jaar,  

uiterlijk in 2020).  

2. Waterstanddaling van ten minste 35 centimeter bij rivierkilometer 123 bij een afvoer van 3275 

m3/s op de Maas.  

3. Ontwikkelen van natuur en landschap.  

4. Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum.  

5. Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.  

 

De doelstellingen zijn uitgewerkt tot een plan voor een integrale gebiedsontwikkeling, dat be-

staat uit de volgende onderdelen:  

 Een gereactiveerde en heringerichte Oude Maasarm;  

 Aanleg van de hoogwatergeulen (hoogwatergeul) Ooijen en Wanssum;  

Aanleg van nieuwe waterkeringen;  

 Een rondweg rond Wanssum;  

 Uitbreiding van het Haven- en Industrieterrein Wanssum 

 Een privaat initiatief dat past in de doelstelling van de gebiedsontwikkeling, te weten uitbrei-

ding van vakantiepark Het Roekenbosch;  

 Realisatie nieuwe natuur en daarmee gepaard gaande functieverandering van landbouw-

grond. 

 

In geval van de uitbreiding van de haven en bijbehorend bedrijventerrein is sprake van dwin-

gende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economi-

sche aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. De uitbreiding van de haven komt im-

mers ten goede aan de economische positie van dit gebied. Bij de uitbreiding van dit initiatief is 

tevens sprake van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling en het algemeen belang. Een verdere onderbouwing van het belang is uitgewerkt 

in het Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De uitbreiding van ha-

ven- en industrieterrein Wanssum betreft daarom een project: 

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en 

met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen 

het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

 in het algemeen belang. 
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2.5 Alternatievenoverweging 

Voor de locatie van de havenuitbreiding zijn verschillende varianten afgewogen in het kader van 

het Milieueffectrapport (MER) voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Voor de uitbrei-

ding van de haven en het bedrijventerrein zijn geen alternatieven voorhanden. In Noord Lim-

burg liggen de binnenhavens van Gennep, Wanssum en Venlo. Zonder uitbreiding van de ha-

ven van Wanssum zou er tussen 2020 en 2030 een capaciteitsprobleem ontstaan voor contai-

ners. Met de uitbreiding van de haven Wanssum is er echter voldoende capaciteit  

voor de toekomst (Havennetwerkvisie Limburg 2030). De containerterminals Wanssum en 

Venlo zijn complementair. Ze hebben ieder een eigen focus op de rederijen in de mainports 

Rotterdam en Antwerpen (havennetwerkvisie). De herstructurering van de haven Venlo moet op 

de lange termijn 20 hectare nieuw nat bedrijventerrein opleveren binnen het huidige havenge-

bied. De haven van Wanssum is in de regio Noord-Limburg de enige haven waar uitbreiding op 

korte termijn te realiseren is. De toekomstige uitbreiding van de haven is gesitueerd aan de 

westzijde van de huidige haven. De uitbreiding vormt daar een logisch vervolg op de bestaande 

insteekhaven. De meeste watergebonden bedrijvigheid bevindt zich al in het westelijk deel van 

het bedrijventerrein. Hierdoor bestaat er geen beter alternatief, ook niet met het oog op de das 

of steenuil.  

 

Met de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van 

aanwezige beschermde soorten en worden passende maatregelen getroffen om verstoring zo-

veel mogelijk te beperken en te zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten niet in het geding komt.
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3 Ecologische onderzoeken 

3.1 Uitgevoerde ecologische onderzoeken 
In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum heeft Royal HaskoningDHV in 2016 een natuurtoets uitgevoerd om inzichtelijk te ma-
ken welke effecten als gevolg van de ingrepen kunnen optreden en welke maatregelen er vanuit 
het belang van de beschermde natuurwaarden nodig zijn. Deze ecologische onderzoeken vor-
men de uitgangspunten voor de ontheffingsaanvraag en onderhavig activiteitenplan. De rele-
vante resultaten zijn beschreven in volgende paragrafen en het rapport is opgenomen als bij-
lage 2. 

 
3.2 Das 
In het plangebied zijn geen dassenburchten aanwezig, maar uit de directe omgeving zijn een 
vijftal burchten bekend. Hiervan liggen een drietal burchten ten westen en zuiden van het plan-
gebied en twee burchten ten oosten van het plangebied. Het circa 0,35 hectare aan marginaal 
foerageergebied dat ten oosten van haven Wanssum verloren gaat, wordt niet gezien als es-
sentieel voor het behoud van de functionaliteit van de dassenburchten ten oosten van de ha-
ven. Het plangebied ten westen van de haven wordt wel beschouwd als essentieel foerageerge-
bied voor een drietal dassenburchten die ten westen en ten zuiden van het plangebied liggen. 
Hiervan worden de akkers beschouwd als marginaal (secundair) foerageergebied en de gras-
landen als waardevol (optimaal) foerageergebied. Met de voorgenomen ontwikkeling gaat in to-
taal gaat 13,1 hectare aan secundair foerageergebied en 2,7 hectare aan optimaal foerageerge-
bied verloren. Daarmee leidt het ontwikkelen van haven Wanssum en bijbehorend bedrijventer-
rein tot overtreding van verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.10 van de Wet natuurbe-
scherming ten aanzien van de dassenfamilies ten westen van de haven. Door het tijdig nemen 
van passende maatregelen kan de functionaliteit van de dassenburchten behouden blijven en 
de gunstige staat van instandhouding van de soort gewaarborgd blijven. Deze maatregelen zijn 
nader beschreven in hoofdstuk 4. 
 
3.3 Steenuil 
Het plangebied is onderdeel van twee territoria van de steenuil, met jaarrond beschermde nest-
locaties op een boerenerf aan de Sint Leonardsweg ten zuiden van het plangebied (zie figuur 
4.1). De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot het verdwijnen van vaste nest- en verblijfplaat-
sen van de steenuil. Wel is sprake van aantasting van foerageergebied. Gegeven de beperkte 
omvang van een territorium van een steenuil en diens voorkeur in de directe omgeving van de 
nestplaats te foerageren, moet het areaal dat verloren gaat (circa 4,7 hectare) gezien worden 
als essentieel foerageergebied. Hiermee wordt geconcludeerd dat niet gegarandeerd kan wor-
den dat de nestlocaties van de steenuil kan blijven functioneren. Hierdoor is ten aanzien van de 
steenuil sprake van overtreding van verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.1 Wet na-
tuurbescherming. Door het nemen van passende maatregelen kan voorkomen worden dat de 
gunstige staat van instandhouding van de steenuil wordt aangetast. Deze maatregelen zijn na-
der beschreven in hoofdstuk 4. 

 
3.4 Vleermuizen 
In het plangebied zijn een aantal gebouwen aanwezig die gesloopt moeten worden om de ont-
wikkeling mogelijk te maken. Meerdere gebouwen zijn geschikt bevonden voor vleermuizen. Zo 
kan de gewone dwergvleermuis hier verwacht worden, maar ook vast rust- en/of verblijfplaatsen 
van andere vleermuissoorten kan niet op voorhand uitgesloten worden. Effecten van de werk-
zaamheden op het perceel zijn niet op voorhand uit te sluiten. In 2017 wordt nader vleermuison-
derzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek worden de nadere noodza-
kelijke procedures bepaald. Indien nodig wordt voor vleermuissoorten separaat een ontheffing 
voor aangevraagd. 
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4 Maatregelen 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 zijn de relevante resultaten van de soortgerichte inventarisaties beschreven en 

zijn deze in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden getoetst aan de Wet natuurbescher-

ming. Hieruit blijkt dat essentieel leefgebied van vaste rust- en verblijfplaatsen van de das en 

steenuil worden aangetast. Om negatieve effecten op beide beschermde soorten zo veel moge-

lijk te beperken en de gunstige staat van instandhouding te kunnen waarborgen, worden pas-

sende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn in onderstaande paragrafen nader uitge-

werkt. Hierbij wordt opgemerkt dat de maatregelen in hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het Land-

schapsplan Provinciale rondweg en uitbreiding havengebied Wanssum Gebiedsontwikkeling 

Ooijen- Wanssum (Projectbureau Ooijen-Wanssum, d.d. 10 februari 2016). De gehele gebieds-

ontwikkeling wordt planologisch vastgesteld in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP 

legt de bestemming binnen de plangrenzen en het gebruik ervan juridisch bindend vast en is 

daarmee vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. 

 
4.2 Das 
4.2.1 Compenserende maatregelen 

Met de voorgenomen ontwikkeling gaat in totaal gaat 13,1 hectare aan secundair foerageerge-

bied en 2,7 hectare aan optimaal foerageergebied verloren. Om dit te compenseren wordt de 

kwaliteit van het bestaande leefgebied verbeterd. De compensatiegronden worden in de directe 

omgeving, maar buiten de invloedsfeer van het plangebied ingericht. Hierbij wordt de huidige 

functie omgezet naar natuur. Uit het rapport van Royal HaskoningDHV wordt uitgegaan van een 

compensatiefactor toegepast van 100% voor waardevol (optimaal) foerageergebied en 50% 

voor marginaal foerageergebied (i.e. secundair foerageergebied). Hierbij is aangehaakt bij de 

Methodiek Natuurcompensatie Limburg (Hoogerwerf & Heijkers 2007) voor compensatie prefe-

rent foerageergebied (100%) en de Soortenstandaard das (RVO, 2014) voor compensatie se-

cundair foerageergebied (50%). Zie voor verdere toelichting paragraaf 3.2, bladzijde 10 van de 

natuurtoets, toegevoegd als bijlage 1.  

 

Om het verlies aan foerageergebied te compenseren als gevolg van de uitbreiding van het ha-

venterrein, dient met de gehanteerde compensatiefactor in totaal 9,3 hectare aan optimaal foe-

rageergebied gerealiseerd te worden. Onder preferent foerageergebied worden gronden ver-

staan bestaande uit vochtig grasland, begraasde weilanden, boomgaarden, hagen, houtwallen, 

struweel, bosjes, oeverzones en gazonnen. 

 

In het kader van de uitbreiding van het haventerrein, wordt in totaal ruim 9,7 hectare aan prefe-

rent foerageergebied voor de das gerealiseerd. Voor de compensatiegebieden geldt dat ze in 

de huidige situatie een agrarische functie hebben. Deze worden omgevormd tot preferent leef-

gebied van de das. Compensatie van dassenfoerageergebied is gericht op het creëren van de 

juiste omstandigheden voor het vinden van voedsel. Hierbij wordt het grootste gedeelte ge-

vormd door het uitbreiden van het areaal (begraasd) grasland wat een ideaal leefgebied is voor 

regenwormen. Een andere maatregel is het aanbrengen van landschapselementen zoals bos-

zomen, houtwallen en boomgaard met een gevarieerde begroeiing aan noten- en vruchten dra-

gende bomen en struiken. In tabel 4.1 is een overzicht van het type en de oppervlakte van de 

preferente foerageergebied die gerealiseerd gaan worden. In figuur 4.1 is ter indicatie de ligging 

van de compensatiegronden ten opzichte van het plangebied en de betreffende dassenburch-

ten weergegeven. Een gedetailleerde tekening met compensatiegronden is opgenomen in bij-

lage 1. 

 



Bijlage 1 :  
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Tabel 4.1: Toekomstige inrichting en oppervlaktes compensatiegebieden das (PM: oppervlaktes 

checken) 

Type foerageergebied Oppervlakte (ha) 

Bosje 0,39 

Boszoom 0,13 

Boomgaard 0,19 

Grasland 6,40 

Groene buitenrand haven-

gebied (dijk) 

1,63 

Hakhout/houtwal 1,00 

laanbeplanting 0,16 

Totaal 9,3 

 

 
Figuur 4.1: Ter indicatie ligging compensatiegronden, dassenburchten, huidige en potentiele nieuwe nest-

locaties steenuil ten opzichte van het plangebied (wit kader).  

 

De huidige agrarische gronden worden omgevormd tot graslanden. De graslanden zullen mid-

dels de onderstaande richtlijnen ingericht en beheerd worden: 

 De gronden waar nodig ingezaaid met een kruidenrijk graslandmengsel met klaver; 

   Grasland 

        Groene buitenrand (dijk) 

 Bosje 

 Boomgaard 

 Hakhout/houtwal 

 Laanbeplanting 

 Dassenburcht 

 Nestlocatie steenuil 

 Potentiele locatie   

 nieuwe steenuilkasten 
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 Bemesting met ruige stalmest of kalkrijke compost (champignonmest), dit geeft de beste ga-

rantie op een goede wormenstand; 

 Beheer middels seizoenbegrazing met een niet te hoge dichtheid dieren en/of middels 

maaien en/of bloten. Met dit beheer wordt zorg gedragen dat minimaal 50 procent van het 

totaal aan grasland niet hoger zal zijn dan 5 centimeter zijn, zodat de dassen voldoende re-

genwormen kunnen vangen; 

 Ruigtevorming wordt voorkomen; 

 Bemesting met drijfmest, snijden, scheuren en ploegen van het grasland zal niet worden 

toegepast; 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/gewasbescher-

mingsmiddelen, kunstmest en grondontsmettingsmiddelen (pleksgewijs bestrijden van ak-

kerdistel is toegestaan). 

 

Aan de buitenzijde van de om te leggen Geijsterseweg zal een dijklichaam aangebracht wor-

den. De buitendijkse zone zal ingericht worden als preferent foerageergebied voor de das. De 

dijk zal ingezaaid worden met een kruidenrijk grasmengsel en op de kop van de dijk vindt aan-

plant van struweel plaats. Het te verleggen deel van de Geijsterseweg zal afgerasterd worden.  

Bij de inrichting van de bosjes, boszoom, boomgaard, hakhout/houtwal en laanbeplanting wor-

den inheemse soorten bomen, heesters en/of struiken aangeplant. Hierbij worden tevens di-

verse bes, noot- en/of fruitdragende soorten aangeplant. In de boomgaard zullen hoogstamfruit- 

en/of notenbomen aangeplant worden. De bestaande laanbeplanting die loodrecht staat op de 

Geijsterseweg wordt doorgetrokken, waardoor vier parallel lopende bomenrij ontstaat met daar-

onder een extensief beheerd grasland. Tevens wordt langs de Geijsterseweg deels nieuwe 

laanbeplanting aangebracht. 

 
4.2.2 Mitigerende maatregelen 

Het plangebied ligt op een minimale afstand van circa 150 meter van de dichtstbijzijnde dassen-

burcht ten zuiden van de nabijgelegen dassenburchten. Conform de soortenstandaard van de 

das kunnen activiteiten binnen een straal van 200 meter van een burcht effect hebben op de 

functionaliteit van deze burcht, indien deze worden uitgevoerd tussen zonsopgang en zonson-

dergang (of later dan 19:00 als de zon later ondergaat). Derhalve wordt de volgende maatrege-

len getroffen: 

 Werkzaamheden worden pas gestart nadat de compensatiegronden (grotendeels) zijn inge-

richt;  

 Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk overdag uitgevoerd; 

 Werkzaamheden binnen een afstand van 200 meter van de burcht worden enkel uitgevoerd 

tussen zonsopkomst en zonsondergang (of voor 19:00 als de zon later ondergaat); 

 Uitstraling van licht richting de omgeving wordt zoveel mogelijk voorkomen; 

 
4.3 Steenuil 
4.3.1 Compenserende maatregelen 

Als gevolg van de uitbreiding van haven- en industrieterrein Wanssum kan de functionaliteit van 

de twee verblijfplaatsen van de steenuil aan de Sint Leonardsweg niet gegarandeerd kan wor-

den. Om te waarborgen dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, wor-

den nieuwe nestplekken in nieuwe leefgebieden aangeboden. In twee verschillende locaties 

worden ieder twee nestkasten 

 

Hierbij wordt aansluiting gevonden bij bestaande boerenerven die samen met de directe omge-

ving geschikt leefgebied vormt met een jaarrond voedselaanbod voor de steenuil. Hierbij wordt 

in eerste instantie gedacht aan de boerenerven aan de Geijsterseweg en de Wansumseweg ten 

noorden van het plangebied en boerenerven ten zuiden van het plangebied (zie figuur 4.1). In-

dien nodig worden de nieuwe leefgebieden aantrekkelijk gemaakt. Hierbij geldt voor de boeren-

erven aan de Geijsterseweg en Wansumseweg dat in de directe omgeving gronden worden in-

gericht als preferent foerageergebied voor de das. Dit zal tevens de kwaliteit van het leefgebied 

van steenuil verbeteren, omdat de soort ook gebaat is bij de realisatie van bosjes, graslanden, 

boomgaard, houtwallen en laanbeplanting. Er zullen twee verschillende locaties geselecteerd 

worden, waarbij een deskundige op het gebied van de steenuil geraadpleegd wordt. Op beide 
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locaties worden twee nestvoorzieningen in de vorm van steenuilkasten aangebracht. De nieuwe 

nestvoorzieningen worden conform de richtlijnen van de soortenstandaard: 

 in een gebied geplaatst waar nu geen steenuilen een territorium hebben; 

 in de omgeving van de oorspronkelijke verblijfplaats en buiten de invloedsfeer van de werk-

zaamheden geplaatst; 

 op een voor de steenuil geschikte wijze en plek opgehangen; 

 geplaatst op een locatie waar voldoende dekking aanwezig is en voldoende voedsel (continu) 

beschikbaar; 

 op een locatie geplaatst die door steenuilen vanuit bewoonde territoria te bereiken is (binnen 

een straal van maximaal 1,5 kilometer); 

 tijdig geplaatst om de vogels te laten wennen aan de nieuwe voorzieningen. Dat wil zeggen 

minimaal drie maanden voor de start van verstorende werkzaamheden. 

 
4.3.2 Mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregelen zijn bedoeld om verstoring van de steenuilen te beperken. Onder ver-

storende werkzaamheden wordt bedoeld, werkzaamheden die geluid, licht en/of trillingen ver-

oorzaken en uitgevoerd worden binnen een straal van circa 100 meter van de nestlocaties. 

 De verstorende werkzaamheden in het plangebied: 

 worden pas uitgevoerd minimaal drie maanden nadat de nieuwe nestvoorzieningen zijn 

gerealiseerd, om de vogels de mogelijkheid hebben om de nieuwe voorzieningen te ver-

kennen.  

 Vangen aan voor de start van de kwetsbare voortplantingsperiode van de steenuil. Hier-

mee wordt voorkomen dat Deze periode loopt globaal van februari tot en met juli. Deze 

periode kan per jaar en per broedpaar eerder en/of later beginnen en eindigen. Een 

steenuildeskundige zal de exacte periode aangeven; 

 
4.4 Ecologische begeleiding en werkprotocol 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door en/of onder begeleiding van een ter zake kundige 
ecoloog1. Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin de maatregelen worden vast-
gelegd. 

 
4.5 Staat van instandhouding 

Het voorkomen van de das in Limburg is goed onderzocht (Achterberg & Bekker 2010); 94% 

procent van het potentieel leefgebied was eind 2009 al geïnventariseerd op het voorkomen van 

de das. Uit de inventarisaties blijkt dat de populatie van de das zéér sterk gegroeid is, namelijk 

met globaal 25%.per 5 jaar (Hollander & La Haye 2013). Zo is alle geschikt leefgebied in Zuid-

Limburg reeds bezet. Kortom: het gaat goed met de das, hetgeen voornamelijk het gevolg is 

van veranderende beeldvorming en beschermingsmaatregelen (Runhaar et al. 2015); zo goed 

zelfs dat de das een veel bredere ecologische niche laat zien dan verwacht (Zekhuis & Gerrits 

2015). Het verloren gaan van foerageergebied verbonden aan een drietal burchten heeft 

daarom geen negatief effect op de staat van instandhouding van de das, zeker niet omdat de 

burchten zelf behouden blijven, het verloren gegane areaal gecompenseerd wordt en in de di-

recte omgeving geschikt foerageergebied wordt gerealiseerd. 

 

De steenuil kent sinds 2000 landelijk een stabiele trend (SOVON 2016), terwijl in Limburg 

sprake is van een licht positieve trend sinds 1990 (Provincie Limburg). Verder laten de provinci-

ale gegevens zien dat gedurende de verschillende karteringen (4 in totaal) de steenuilen van 

                                                                 
1 Onder een ecologisch deskundige wordt een persoon verstaan die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het ge-

bied van soortspecifieke ecologie doordat deze: 

 op HBO- of universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie, en/of; 

 als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 
en/of werkzaam is voor een terreinbeherende organisatie, en/of; 

 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 
daarvoor in Nederland bestaande organisaties en/of; 

 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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kilometerhok kunnen wisselen (Provincie Limburg), hetgeen laat zien dat nog niet alle beschik-

bare gebieden zijn ingenomen. Met de voorgestelde maatregelen worden nieuwe nestvoorzie-

ningen in nog niet bezet, geschikt leefgebied gecreëerd. Hiermee staat vast dat ondanks het 

gegeven dat verstoring van een tweetal verblijfplaatsen van de steenuil aan de orde blijft, geen 

negatieve invloed op de staat van instandhouding aan de orde is. 

 
4.6 Zorgvuldig handelen 

Bij de werkzaamheden wordt gelet op de aanwezigheid van algemeen voorkomende soorten. 

Als bij de werkzaamheden soorten worden aangetroffen, dan wordt deze de gelegenheid gebo-

den om aan de werkzaamheden te kunnen ontsnappen. Bij eventueel aantreffen van be-

schermde soorten uit een zwaarder beschermingsregime zal in samenspraak met een ter zake 

deskundige worden gekeken naar een passende oplossing. 
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