






















































Aanvraagnummer: 2055801 
Type: Watervergunning / melding
Referentiecode aanvrager: 2410-50215
Datum indiening: 11-11-2015
Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.









 
Mijn voorstel is om de grepen te verzamelen met een mobiele kraan met een bak van 0,5 m
breed.  In totaal worden het 2 x 6 grepen. De te onderzoeken dijk wordt daartoe in 12 vakken
verdeeld en per vak wordt 1 greep genomen.
 
De grepen worden tot 2 mengmonsters gemengd en daarna gezeefd over een mobiele en kleine
schudzeef (zgn. asbestzeef). De maasgrootte is 16 mm. Slakken die kleiner zijn dan 16 mm
worden handmatig verzameld en bij het uitgezeefde depot slakken gelegd. Hetzelfde gebeurd
met de kleibrokken > 16 mm, ook die worden handmatig verzameld en bij het depot klei
gevoegd.
Het gewicht van de slakken en de klei wordt bepaald en zo kan het % bijmenging worden
vastgesteld.
 
Doordat de grondsoort klei betreft is een zeving over 2 mm  niet uit te voeren. Deze zeef wordt
wel meegenomen maar wij gaan ervan uit dat met bovengenoemde aanpak een betrouwbare
inschatting kan worden gemaakt over het gewichts-% bijmenging slakken.
 

Met vriendelijke groet,

Vestigingen in:
Gouda - Tilburg - Oldenzaal

Meer informatie: geofoxx.nl

Geofoxx is de handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06056452.
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.

disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor @gmb.eu.  Mocht de e-mail niet voor u bestemd zijn
dan verzoeken wij u ons daarvan per direct in kennis te stellen en de informatie uit uw computers te verwijderen. E-mail kan na verzending door
derden worden bewerkt, zodat het niet mogelijk is in te staan voor de inhoud van het bericht. Geofoxx sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk
uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten
worden ontleend.

 
Van:  [mailto @gmb.eu] 
Verzonden: 15 oktober 2015 15:26
Aan: 
Onderwerp: FW: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
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Zie tevens onderstaande.
 
Met vriendelijke groet,
 

Projectmanager
 
 

 
Combinatie Van Oord - GMB
Van Oord – GMB Civiel
Postadres: Postbus 28, 5306 ZG  Brakel
Factuuradres: Postbus 2, 4043 ZG Opheusden
M 

E: @gmb.eu

 
Van:  - ILT [mailto: @ilent.nl] 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 15:25
Aan: 
Onderwerp: FW: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
 
Hallo ,
 
Nog een aanvulling. Als je de definitie van baggerspecie leest moet er een zeef worden gebruikt van 2
millimeter. Of dat in de praktijk ook gaat werken weet ik niet maar geef dit nog
maar even door aan Geofoxx.
 
Definitie:
Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en
dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in
een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;
 
 
Met vriendelijke groet
 

inspecteur

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl
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Van: ) - ILT 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 15:15
Aan: ' '
Onderwerp: RE: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
 
Beste 
 
Ik heb het voorstel aan een ervaren collega doorgegeven en hij kwam met het volgende,
zie hieronder. Laat dit maar even zien aan de medewerker van Geofoxx.
Belangrijk is de opmerking over de greep van 4,5 kg waarbij 1 slak van 1 kg wordt
gegrepen dan zit je al boven de 20% gewichtsprocenten bijmenging. Misschien zijn
er andere betrouwbare optie’s, zoals het voorstel van mijn collega.
Als voor het voorstel van Geofoxx wordt gekozen zou ik graag het voorstel verder
uitgewerkt zien om een beter beeld te krijgen.
Ik wacht de reactie af.
 
Bij het nemen van representatieve monsters is het belangrijk om de juiste bekgrootte te
hanteren.
Standaardformule is dat de boormiddellijn (boordiameter) minimaal 3x de maximale
korrelgrootte heeft.
Dat lijkt mij praktisch onuitvoerbaar want dan kom je snel op naar schatting 20 cm x 3
= 60 cm beekgrootte kan een boormeester volgens mij niet hanteren.
Het lijkt mij daarom beter om met een kraan met een schep van ca 1,0 meter een
aantal representatieve grepen over de gehele partij te nemen. In ogenschouw genomen
dat er geen deelpartijen te benoemen zijn en de partij homogeen is.
 
Een staalslak weegt als snel meer dan 1 kilogram, uiteraard afhankelijk van de
toegepaste sortering. Met andere woorden als je 1 slak in de greep van 4,5 kg hebt ga
je al over de 20% m/m heen. Het is dus essentieel om een juiste greep uit te voeren.
 
Als ik van de ‘standaardpartij protocol 1001’ van 10.000 ton uitga en die combineer met
de strategie van protocol 1003 dan kom ik op 2 mengmonsters van ieder 6 grepen. Van
ieder mengmonster zal dat een totaal van ca. 6 m3 zal zijn.
Die 6 m3 zal moeten worden gewogen en vervolgens moeten worden gezeefd over een
fijne zeef. De 15,6 cm zeef is wel grof want kleinere slakken van bijvoorbeeld de
standaard slakken sortering 40-160 mm kunnen daar doorheen vallen. Ik zou zeggen
max. 4 cm.
 
Vervolgens krijg je twee waarden die niet meer dan 40% uit elkaar mogen liggen
(handhavingsfactor van 1,4) anders moet de bepaling opnieuw.
 
 
Met vriendelijke groet
 

inspecteur

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
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uitvoeren.
 
Kun jij deze aanpak aan  voorleggen?
 
 

Met vriendelijke groet,

Vestigingen in:
Gouda - Tilburg - Oldenzaal

Meer informatie: geofoxx.nl

Geofoxx is de handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06056452.
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.

disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor @gmb.eu, @gmb.eu.  Mocht de e-
mail niet voor u bestemd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan per direct in kennis te stellen en de informatie uit uw computers te verwijderen. E-
mail kan na verzending door derden worden bewerkt, zodat het niet mogelijk is in te staan voor de inhoud van het bericht. Geofoxx sluit het
gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van
medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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projectnummer datum 
20153108/JZOE november 2015  
 

Bijlage 2: Foto’s 
 

foto 1:   foto 2:  

foto 3:  foto 4:   

foto 5:   foto 6:   
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foto 7:   foto 8:  

 
Foto 9:  foto 10:   

foto 11:   foto 12:   

 



 

projectnummer datum 
20153108/JZOE november 2015  
 

 
 
 

 

foto 13:    

  

  







Met vriendelijke groet

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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AGENDA 

Coördinatiewerkgroep Bevoegd Gezag - Munnikenland 

Datum : 20 juni 2016 
Tijd : 13.00 – 15.00 uur 
Plaats : n.t.b.
Uitgenodigd :  (Projectleider, Van Oord-GMB);

 (Vergunnincoördinator, Van Oord-GMB);
 (Handhaving Bodem, Omgevingsdienst Rivierenland);

 (Toezichthouder Milieu, Omgevingsdienst Rivierenland);
 (Handhaving, IL&T);

 (Toekomstig beheerder, RWS ON);
 (Aanspreekpunt gemeente Zaltbommel);

 (Wijkagent, Politie Gelderland Zuid);
 (Thematisch rechercheur, Politie Gelderland Midden);

 (Handhaving Nbw Ow, Provincie Gelderland);
 (Handhaving natuurwetgeving, Ministerie van EZ);

 (Omgevingsmanager, Waterschap Rivierenland);
 (Juridisch adviseur, RWS-PDR);

 (Ecoloog, Royal Haskoning-DHV);
 (Secretaris coördinator, Provincie Gelderland);

 (Coördinator, Provincie Gelderland).

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag overleg d.d. 18-04-2016 (bijlage)

3. Voortgang van het werk en planning

4. Issues

- Nul- en eindoplevering locaties Zalm en Duijzer

- Veeroosters i.r.t. rijtuigen

- Verkeersveiligheid:
o Veeroosters
o Veeoversteekplaatsen
o Overdracht weg

- Eindevaluatie vergunningen Munnikenland

5. Werkafspraken

met aannemer en realisator 

zonder aannemer en realisator (indien gewenst) 

6. Stand van zaken handhaving

- Issues?

7. Werkafspraken

8. Rondvraag en sluiting

2.71a
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De parkeerplaats op de wakkere dijk is aangelegd en de bomen zijn aangeplant. Alleen de infrastructuur 
moet nog aangelegd worden.  
 

4. Issues 
 

Ontgraven Munnikenkom 
Aannemer heeft de melding in kader van de Ontgrondingenwet ingediend bij de Provincie, deze is 
goedgekeurd. Aannemer moet alleen nog een machtiging van grondeigenaar (het Rijk) aanleveren aan 
provincie.  is gemachtigd om namens eigenaar Rijk op te treden. De mail die  eerder 
schreef aan  is voldoende als machtiging.  geeft die machtiging door aan 

  levert deze aan  van de Provincie (acties  
  

 

Nul- en eindoplevering locaties van de Zalm en Duijzer 
Locatie Duijzer 
Bij het eindopleveringsonderzoek op locatie Duijzer is een kleine olieverontreiniging aangetroffen. Op basis 
van het onderzoek kan bediscussieerd worden of het noodzakelijk en zinvol is om het weg te halen  

 neemt hierover contact op met  van ODR (actie ). 

 
Aannemer moet nog onderzoek doen naar de kwaliteit van af te voeren funderingsmateriaal (actie 
Aannemer). 

 
Locatie Van der Zalm 
Bij Van der Zalm was nog geen eindonderzoek gedaan. Dat was destijds niet verplicht. Initiatiefnemer vindt 
dat Van der Zalm hier zelf voor verantwoordelijk is. PDR vindt dat aangezien de bedrijven zijn aangekocht 
ten behoeve van het project, dit een belang is van initiatiefnemer.  informeert bij  
wie waarvoor verantwoordelijk is en stuurt het antwoord rond zodra het bekend is (actie ).  

 
Bij van der Zalm is er asbestverontreiniging aangetroffen. IL&T weet hiervan.  
 
Weg over de Maaskade  
Er is onduidelijkheid over de status weg over de Maaskade. De weg is opengesteld en in gebruik genomen, 
maar voor ca 10% nog niet opgeleverd i.v.m. een nog uit te voeren verbreding van de Schouwendijk over 
700m. Voor deze verbreding moeten nog vergunningen en toestemmingen worden verworven. Aannemer 
wil dit werk in juni/juli, vóór de bouwvak vakantie, hebben gerealiseerd. 
 
Gemeente wil de weg over de Maaskade graag z.s.m. overgedragen krijgen, maar Maaskade en 
Schouwendijk zitten in één werkpakket.  heeft met contractmanager overlegd welke 
consequenties er zijn bij een dergelijke snelle overdracht. Er blijkt een meerprijs aan vast te zitten als de 
weg in twee delen wordt opgeleverd. Waterschap heeft daarom besloten om het in één keer over te dragen. 
Aan de gemeente is het voorstel gedaan, dat als ze het eerder opgeleverd willen hebben de meerkosten 
voor hen zijn. 
 
Veeroosters 
In het gebied worden vier veeroosters aangebracht: twee in de Schouwendijk (bij afrit Wakkeredijk en bij 
parkeerplaats Slot Loevestein) en twee in de Maaskade (bij kasteelterp Munnikenhof en bij parkeerplaats 
Slot Loevestein). De Rijtuigenverening heeft bij de gemeente aangegeven dat het gebied Munnikenland 
voor rijtuigen daarmee ontoegankelijk wordt. Gemeente lijkt het geen goed idee om rijtuigen toe te laten, 
omdat aangespannen paarden niet goed samen gaan met wilde paarden. PFB vraagt zich af hoe hij 
juridisch staat om rijtuigen te verbieden.  ,  en gemeente gaan kijken 
of en wat hieraan te doen is.  koppelt hierover terug (actie ). 

 
Snelheid Maaskade 

 geeft aan dat er vaak te hard wordt gereden over de weg over de Maaskade. En hij ontvangt 
regelmatig klachten over de snelheid.  bevestigt dat hij quads ziet en crossmotoren. PFB 
en  gaan in overleg gaan om te kijken of de situatie veiliger kan (actie  

).  
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GMB Services B.V. 
Dalwagenseweg 51 – 4043 MT – OPHEUSDEN
Postbus 2 – 4043 ZG – OPHEUSDEN
T
F

E @gmb.eu
W www.gmb.eu

Van:  
Verzonden: donderdag 20 november 2014 13:45
Aan: @ilent.nl'
CC: vanoord.com'; 

@grontmij.nl)
Onderwerp: Sanering Waarddijk, RE1, Munnikenland
Geachte heer ,
De sanering RE1,Waarddijk Munnikenland zal starten op do 27 november 2014 (duur
werkzaamheden 1 a 2 dagen).
Uitvoerende partij: GMB Services B.V (BRL SIKB 7000, protocol 7003).
Contactpersoon: 
DLP/KVP op locatie: 
Milieukundige begeleiding (processturing en verificatie), Grontmij Nederland B.V. (BRL 6000, protocol 6003)
Contactpersoon
Milieukundig begeleider: Naam nog onbekend
Na afloop van de sanering zal er een evaluatierapport opgesteld worden.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

GMB Services B.V. 
Dalwagenseweg 51 – 4043 MT – OPHEUSDEN
Postbus 2 – 4043 ZG – OPHEUSDEN
T
F

E @gmb.eu
W www.gmb.eu

Verzonden met behulp van OWA voor iPhone

Van:  - ILT @ilent.nl>
Verzonden: donderdag 13 november 2014 15:06:46
Aan: 
Onderwerp: RE: werkplan RvR Munnikenland
Geachte heer 
Dank voor de aanvulling van het werkplan.
De BLBI melding van het ontgraven is akkoord.
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Het verwijderen van het asbest valt niet onder het toezicht van het ILT en daar kan
ik dus geen oordeel over geven. ILT kijkt alleen naar het ontgraven en dat daarbij
netjes wordt gewerkt en dat er geen morsverlies plaatsvindt.
Ik hoor graag wanneer de werkzaamheden worden gestart en dan zal ik een controle uitoefenen.
Met vriendelijke groet,

inspecteur

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Water, Bodem en Bouwen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl

Van:  [mailto @vanoord.com] 
Verzonden: donderdag 13 november 2014 11:06
Aan:  ILT
CC: ; 
Onderwerp: werkplan RvR Munnikenland
Beste 
Zoals net telefonisch besproken, hierbij het aanpaste werkplan.
Bij vragen of onduidelijkheden weet je me te vinden.
Met vriendelijke groet,

 
Vergunningencoördinator
Area Nederland / Offshore Wind Projects

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
Postbus 44137
3006 HC Rotterdam

T 
M
E 
I 

@vanoord.com
www.vanoord.com

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended
for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed,
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you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have
received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of
this message and all copies of any attached files.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. .

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended
for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed,
you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have
received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of
this message and all copies of any attached files. 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

• Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Bijlagen
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3 Lozing bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten

Welke technieken wilt u
toepassen?

-

Welke stoffen wilt u toepassen? -

Welke conserveringsmiddelen wilt
u toepassen?

-

Hoe groot is de hoeveelheid
ontvetters die u wilt toepassen?

-

4 Lozing bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in oppervlaktewater

Wat is de kwaliteit van de
te ontgraven of te baggeren
waterbodem?

waterbodemklasse B

Overschrijdt de kwaliteit
van de waterbodem de
interventiewaarden?

Ja
Nee
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Kruisland, september 2016 

Rapport nummer 2016/03 

 

Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist 

Rolleweg 33 

4751 VA Oud Gastel 

@flora-enfaunawet.nl 

 

 

 
Aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 
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_______________________________________________________________ 

Eind evaluatie natuur Munnikenland 2 

1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Het project RvR Munnikenland loopt ten einde. Vier jaar lang zijn er (forse) 

werkzaamheden verricht in een natuurwetenschappelijk waardevol terrein. Het project was 

goed voorbereid hetgeen uitmondde in vergunningen en ontheffing van de 

Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet, waarin was aangegeven hoe om moest 

worden gegaan met alle beschermde natuurwaarden. In 2012 zijn deze vervat in een 

Ecologisch werkprotocol (Baptist 2012).    

Theorie en praktijk lopen echter niet altijd parallel. Gaande het project moest meemalen 

worden geïmproviseerd.  

In dit verband kun je er niet om heen te melden dat de lokale projectleiding ten volle 

meewerkte aan de bescherming van de natuur binnen het project. Namens de natuur dank 

hiervoor.  

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 is te beschouwen als een formele verantwoording. Hierin is beschreven welke 

de formele voorschriften waren in de vergunningen Natuurbeschermingswet en de 

ontheffing Flora- en faunawet en of en op welke wijze deze voorschriften in de praktijk zijn 

toegepast.   

 

In hoofdstuk 3 is in chronologische volgorde beschreven welke natuur activiteiten zijn 

uitgevoerd en met welke resultaten.  
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2 Vergunningen en ontheffing 

 

2.1.1 Vergunning van provincie Gelderland  
Voor dit project is door het de provincie Gelderland, voor het deel van het project waarvoor 

de provincie bevoegd gezag is, aan het waterschap Rivierenland vergunning verleend 

ingevolge de Natuurbescherminsgwet 1998, waarin een aantal inhoudelijke voorschriften 

zijn opgenomen.  

In de voorschriften is opgenomen dat een werkplan dient te worden gemaakt. Het 

ecologisch werkprotocol ( Baptist 2012 ) is als zodanig bedoeld en combineert de 

uitvoering-voorschriften vanuit de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.  

 

Voor de uitvoering relevante bepalingen zijn:  

De vergunde activiteiten dienen overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende 

passende beoordeling te worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.  

 De aanwezige Zoetwatermosselen worden teruggezet bij herstel van de Wetering  

 De te realiseren hoogwatervluchtplaats bij de parkeerplek wordt in de eerste fase 

van het project uitgevoerd en direct geschikt gemaakt als overwinteringsplaats voor 

de Kamsalamander, bijvoorbeeld door hout (stammen en takkenrillen) van te 

kappen bomen hier neer te leggen. Er wordt geen werk uitgevoerd in het leefgebied 

van de Kamsalamander om te voorkomen dat ter plaatse overwinterende 

Kamsalamanders aanwezig zijn.  

 Indien het westelijk deel van de transportroute over de Maaskade buiten de 

winterperiode (1 november tot 1 maart) wordt gebruikt dienen tijdig schermen 

geplaatst te worden om verkeersslachtoffers onder de Kamsalamander te 

voorkomen.  

 
PB p.42De Kamsalamander kan mechanisch (geluid, trillingen) verstoord worden 
gedurende de uitvoering. De rijroutes doorkruisen zijn zwerfgebied, maar het 
kerngebied wordt niet verstoord. Zwervende individuen trekken vooral ’s avonds en ‘s 
nachts, en ondervinden zodoende relatief weinig hinder. Hierbij is ervan uitgegaan dat 
er niet ’s nachts wordt gewerkt/ verlicht; dit zal in het werkplan opgenomen worden. 
Naast grondverzet vinden tijdens de herinrichting andere activiteiten 
 

2.1.2 Uitvoering 
 

In 2012 is een Ecologisch werkprotocol vervaardigd (Baptist 2012).  

 
Het voorschrift met betrekking tot de zoetwatermosselen is opgenomen vanwege de functie 

van deze mosselen voor de voortplanting van de beschermde Bittervoorn. Bij alle 

werkzaamheden zijn de grotere zoetwatermosselen steeds teruggezet in het water, dan wel 

wanneer dat water zou verdwijnen, verplaatst naar aanliggende (blijvende) wateren.  

 

Op de hoogwatervluchtplaats bij de parkeerplek zijn een aantal boomstronken half 

ingegraven waardoor schuilplaatsen buiten de vorstzone ontstaan voor ingegraven 

salamanders.  

 

De beoogde schermen langs de Maaskade zijn niet geplaatst. Het blokkeren van de 

trekroute middels schermen zou meer schade aan de populatie toebrengen dan het 

temporeel aanpassen van de werkzaamheden. Bovendien wordt getwijfeld aan de 

effectiviteit van de schermen. Salamander vinden tal van mogelijkheden toch te passeren.   
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De transportroute over de Maaskade is slechts in de winterperiode intensief gebruikt. 

Buiten deze periode is er zorg voor gedragen dat het transportverkeer uitsluitend in de 

daglichtperiode plaatsvond.  

 

 

2.2.1 Vergunning van ministerie EL&I  
Voor dit project is door het ministerie van EL&I (vroeger LNV, nu EZ), voor het deel van 

het project waarvoor het ministerie bevoegd gezag is,  aan het waterschap Rivierenland 

vergunning verleend ingevolge de Natuurbescherminsgwet 1998 waarin een aantal 

inhoudelijke voorschriften zijn opgenomen.  

Het ecologisch  werkprotocol ( Baptist 2012 ) is bedoeld om de uitvoeringsaspecten uit te 

vergunning in een werkplan te integreren en combineert de uitvoering-voorschriften vanuit 

de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.  

 

Met name van belang is voorschrift 9 en 13. 

 

9. Het beheer tijdens de uitvoeringswerkzaamheden voor het herstel van de van de 

bestaande en nieuw aangelegde habitattypes stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en 

zachthout ooibos is nauw overleg met Staatsbosbeheer uitgevoerd ( zie 

notitieStaatsbosbeheer d.d. 21 juli 2016; Notitie t.b.v. NB wet en Flora en Fauna wet ) 

 

13. Inzake de vergraving van de drie buitendijkse voortplantingspoelen van de  

Kamsalamander in het westelijk deel van de Benedenwaarden dient vergunninghouder er 

voor zorg te dragen dat:  

a. De aanleg en inrichting van de drie beoogde nieuwe poelen in het tussendijks gebied is 

afgerond voorafgaand aan de vergraving en deze nieuwe poelen ook geschikt zijn als 

voortplantingsareaal voor de Kamsalamander;  

b. De te vergraven poelen vóór vergraving gecontroleerd worden op de aanwezigheid van 

Kamsalamander larven/eieren. Dit kan plaatsvinden door de drie voortplantingswateren 

voor aanvang van de voortplantingsperiode (augustus-maart) af te zetten met 

amfibieënschermen. Wanneer er individuen worden aangetroffen, dienen zij weggevangen 

en uitgezet te worden in een ondiep bestaand water binnen het bekende 

voortplantingsgebied (niet tijdens vorst);  

c. De vergraving van de drie poelen vervolgens gefaseerd plaatsvindt, zodat er 

uitwijkmogelijkheden bestaan voor niet waargenomen individuen.  

 

 

2.2.2  Uitvoering 
 

In 2012 is een Ecologisch werkprotocol vervaardigd (Baptist 2012).  

 

Ad.13a. In 2013 zijn drie nieuwe poelen gegraven in het tussendijkse gebied ( binnendijks ) 

en middels het verplaatsen van waterplanten ook geschikt gemaakt als voortplantingspoel 

voor de Kamsalamander.  

 

Ad. 13b. Uiteindelijk zijn de drie buitendijkse voortplantingspoelen van de Kamsalamander 

niet vergraven en zijn – onvergraven - integraal onderdeel geworden van het buitendijks 

gebied.  
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Het voorschrift bleek niet of nauwelijks uitvoerbaar. Mede daarom is er voor gekozen de 

poelen ongestoord te laten en pas in 2016 eenzijdig op te nemen in het vergraven 

buitendijks gebied.  

 

In de voortplantingstijd van de Kamsalamander in 2014 en 2015 was de waterstand 

dermate hoog dat de poelen onbenaderbaar waren, laat staan dat er betrouwbaar kon 

worden geinventariseerd. Ook afzetten met amfibieschermen om trek naar deze poelen te 

verhinderen was onmogelijk.  

 

Later in het jaar (april / mei) is diverse malen in de poelen gemonsterd maar zijn geen 

volwassen of larven Kamsalamander aangetroffen. Nog later in het jaar zijn de poelen 

drooggevallen.      

 

Werkzaamheden in de omgeving van deze poelen zijn  gefaseerd uitgevoerd. De verbinding 

met de nieuwe lage buitendijkse gronden met de poelen is in 2015 uitgevoerd terwijl de 

poelen droog stonden.  

 

2.3 Samenvatting Ontheffing Flora- en faunawet. 
 

Voor dit project is aan het waterschap Rivierenland ontheffing van de verbodsbepalingen in 

artikel 11 van de Flora- en faunawet verleend op 28 maart 2012 onder nummer 

FF/75C/2010/0452 voor het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de Waterspitsmuis, Buizerd, 

Heikikker, Kamsalamander, Poelkikker, Bittervoorn, Grote Modderkruiper en de 

Rivierrombout.  

 

Hierna is per soort besproken onder welke voorwaarden de ontheffing is verleend.  

 

2.3.1 Waterspitsmuis 

 
- Het werken wordt afgestemd op de levensloop van de Waterspitsmuis. Dit 

houdt in dat verstoring in de voortplantingstijd, die loopt van april tot en met 

september, en de winterrust van december tot en met februari, moet worden 

voorkomen.   

- Werkzaamheden worden ruimtelijk gefaseerd zodat de exemplaren kunnen 

ontsnappen naar voldoende nabijgelegen leefgebieden.   
 

Uitwerking. 

Bij de diverse temporele planningen heeft de (mogelijke) aanwezigheid van 

Waterspitsmuizen steeds mede een rol gespeeld.   
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2.3.2 Buizerd 
- Het nest in de Brakelse Benedenwaard (niet in kaart) mag worden verstoord. 

Werkzaamheden in de omgeving van beide andere nesten mogen niet in het 

broedseizoen van maart tot en met augustus worden uitgevoerd.  
 

Uitwerking  

De kap heeft plaatsgevonden zoals was voorbereid.  

 

 

2.3.3 Heikikker, Kamsalamander, Poelkikker 
- Werkzaamheden worden afgestemd op de levensloop van de amfibieën: er 

wordt gewerkt buiten het voortplantingsseizoen dat van maart tot en met 

augustus loopt.  

- De werkzaamheden worden ruimtelijk gefaseerd zodat overgebleven 

exemplaren zoveel mogelijk kunnen ontsnappen. 

-  

- Voor de kamsalamander worden drie kleine geïsoleerde wateren gegraven. 

- Direct met de aanleg van de poelen dient ook geschikt landhabitat te worden 

ontwikkeld. 

-  

- Werkzaamheden aan het landhabitat worden buiten het 

overwinteringseizoen van de heikikker, kamsalamander en de poelkikker 

uitgevoerd. Hiertoe worden in de winter de betreffende struwelen en bomen 

handmatig (niet met groot materieel) net boven de bodem verwijderd. 

Zodoende wordt het gebied onklaar gemaakt voor broedvogels en wordt het 

winterhabitat (ondergronds) niet aangetast. Tijdens het 

voortplantingsseizoen van amfibieën kunnen de resterende delen van de 

struwelen en bomen (stobben) verwijderd worden.  

-  

- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het te verstoren 

overwinteringshabitat van de heikikker, kamsalamander en de poelkikker 

ongeschikt gemaakt te worden in de periode september-oktober. Het 

ongeschikt maken dient plaats te vinden door riet, oevervegetatie, struweel 

en bosvegetatle te maaien.  

-  

- Nadat een terreindeel ongeschikt is gemaakt dient minimaal één week 

gewacht te worden met verdere (plag- graaf- en kap) werkzaamheden om 

aanwezige amfibieën de gelegenheid te geven een andere locatie buiten de 

werkzaamheden op te zoeken. Het ongeschikt maken van de wateroevers 

door het maaien van de vegetatie dient plaats te vinden in de periode 

oktober – november. Vervolgens kan de betreffende watergang gedempt, 

vergraven of gebaggerd worden.   
 

Uitwerking 

De compensatiepoelen zijn aangelegd en functioneren.  
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De werkzaamheden aan landhabitat zijn steeds gefaseerd uitgevoerd in die zin dat een 

landhabitat in stapjes ongeschikt is gemaakt zodat de aanwezige dieren zich konden 

verplaatsen.   

 

Met name bij de werkzaamheden aan de Voorgracht is gewerkt volgens het protocol uit de 

derde en laatste alinea.  

 

Onvermijdelijk was dat lokaal waterhabitat is weggehaald.  De sloten zijn leeggehaald met 

een in hoofdstuk 3 beschreven werkwijze.  

Heikikker en Poelkikker zijn niet aangetroffen in de betreffende sloten (alleen 

Bastaardkikker). Wel zijn hierbij 3 Kamsalanders overgeplaatst naar de compensatiepoelen.   

 

Daarnaast zijn Kleine Watersalamanders, Bastaardkikkers, Bruine kikkers en Gewone Pad 

verplaatst.  

 

2.3.4 Bittervoorn, Grote Modderkruiper 
- Geïsoleerde wateren, in dit geval wateren in en rond de Boezem van Brakel 

worden gevrijwaard van het toelaten van gebiedsvreemd (visrijk) water.  

- Werkzaamheden aan wateren worden bij voorkeur uitgevoerd buiten het 

paaiseizoen van vissen, bij voorkeur in september – november. 

- Ongeveer één week voorafgaand aan de werkzaamheden aan watergangen 

dient de water- en oevervegetatie van de betreffende watergang, met een 

open maaikorf te worden gemaaid. Indien er sprake is van dempen of 

vergraven, dient de betreffende watergang te worden afgedamd. Naast de 

dam moet de watergang in het te dempen deel plaatselijk verdiept worden 

(kuil), zodanig dat vis zich bij waterstandverlaging hierin kan verzamelen. 

Het afgedamde deel dient vervolgens leeggepompt te worden.  
 

Uitwerking 

Werkzaamheden waarbij enkele sloten zijn gedempt zijn uitgevoerd volgens de volgende 

werkwijze.  

Deze werkwijze is er op gericht dat een slootdeel wordt afgedamd en met de kraan wordt 

leeggeschept in een te handhaven sloot. Met dit leegscheppen worden reeds veel dieren 

verplaatst. Scheppen heeft als voordeel dat dieren geen pompen hoeven te passeren.  

In eerste instantie wordt de drooggevallen bodem door de ecoloog geïnspecteerd en worden 

de daarbij zichtbare dieren weggevangen.   

Vervolgens wordt de modder van de bodem door de kraan op de over uitgespreid en door 

de ecoloog gecontroleerd op gewervelde dieren en Zwanenmossels. De sloot wordt daarna 

vanuit de kanten dichtgeschoven en later pas later aangevuld. Door het dichtschuiven (niet 

dicht gooien) worden eventueel niet opgemerkte dieren voor het werk uitgeschoven en 

worden dan alsnog opgemerkt.  

 

Pelagisch levende vissen (zoals Bittervoorn) worden door deze methode voor het werk uit 

gedreven en zullen nauwelijks worden ‘gevangen’.  Zeker is dat 1000’en Bittervoorns op 

deze wijze zijn verplaatst. Het aantal Zwanenmossels is niet geteld maar ook dit waren 

emmers vol.  

Het aantal verplaatste Grote Modderkruipers bedroeg 20. 

 

Los van deze strikt beschermde soorten zijn meer dan 1000 andere vissen overgeplaatst. De 

beschermde Kleine Modderkruiper is deels gevangen en overgeplaatst, maar gedroeg zich 
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als gevolg van de verstoring vaak als een pelagische vis en is derhalve met de kraan 

verplaatst.  

 

2.3.5 Rivierrombout 
- Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden 

met de seizoensactiviteiten van de Rivierrombout, om verstoring in de meest 

kwetsbare periode (voortplanting) te voorkomen. De meest kwetsbare 

periode voor deze soort is (half) juni tot en met augustus.  
 

 

In de aangegeven periode zijn geen werkzaamheden aan de oevers van de rivier uitgevoerd.  
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3 Chronologisch overzicht 

 
2012 

In december 2012 is een ecologisch werkprotocol opgesteld (Baptist 2012).  

In dit ecologisch werkprotocol is de planning van de werkzaamheden getoetst aan de 

voorschriften uit de vergunningen Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en 

faunawet. Uitgewerkt is hoe deze voorschriften ruimtelijk en temporeel uitwerken en welke 

werkwijzen kunnen worden gevolgd om aan de voorschriften te voldoen.  

 

2013 

In februari 2013 vonden kapwerkzaamheden plaats in de Gandelwaard. Normaal gesproken 

zouden deze werkzaamheden plaatsvinden voor aanvang van het broedseizoen (15 maart). 

Tijdens de werkzaamheden werden nesten van de Blauwe reiger ontdekt. Gebleken is dat 

deze nesten reeds eieren bevatten.  

De omvang van de kapwerkzaamheden is aangepast zodat de reigerkolonie kon blijven 

functioneren. De betreffende bomen zijn na het vogelbroedseizoen alsnog gekapt. 

 

In februari 2013 werd een poel ontdekt die niet in de voorbereiding van het project is 

genoemd.  De poel is in fasen leeggevist waarbij twee Kleine Watersalamander en één 

Kamsalamander is overgeplaatst naar de nieuwe poelen.  

 

In april 2013 is geadviseerd over de uitvoering van de hoogwatervluchtplaats bij de 

parkeerplaats.  

 

In april 2013 is een aanvang gemakt met de aanleg van de Wakkere dijk waarbij sloten 

worden gekruist. Er is een werkwijze ontwikkeld om zo goed mogelijk te voldoen aan de 

eisen die de Flora- en faunawet stelt.  

Deze werkwijze is er op gericht dat een slootdeel wordt afgedamd en met de kraan wordt 

leeggeschept in een te handhaven sloot. Met dit leegscheppen worden reeds veel dieren 

verplaatst. Scheppen heeft als voordeel dat dieren geen pompen hoeven te passeren.  

In eerste instantie wordt de drooggevallen bodem door de ecoloog geïnspecteerd en worden 

de daarbij zichtbare dieren weggevangen.   

Vervolgens wordt de modder van de bodem door de kraan op de over uitgespreid en door 

de ecoloog gecontroleerd op gewervelde dieren en Zwanenmossels. De sloot wordt daarna 

vanuit de kanten dichtgeschoven en later pas later aangevuld. Door het dichtschuiven (niet 

dicht gooien) worden eventueel niet opgemerkte dieren voor het werk uitgeschoven en 

worden dan alsnog opgemerkt.  

Pelagisch levende vissen (zoals Bittervoorn) worden door deze methode voor het werk uit 

gedreven en zullen nauwelijks worden ‘gevangen’.   

In drie slootdelen zijn 3 Kamsalamanders, 6 Bastaardkikkers, 1 Gewone Pad, 2 Grote 

Modderkruipers en 11 Driedoornige Stekelbaarzen overgeplaatst.  

 

In mei 2013 zijn de drie compensatie voortplantingspoelen aangelegd. De aanleg is met 

coördinaten en foto’s gerapporteerd. Geconcludeerd is dat aan de opdracht uit de 

vergunning Natuurbeschermingswet is voldaan.  

In juli 2013 is advies gegeven over het beheer van deze poelen, onder andere over het 

schonen van deze poelen. 

 

Eind augustus 2013 zijn weer drie slootdelen in het trace van de Wakkere Dijk  gedempt. 

De werkwijze is hiervoor beschreven. Gevangen en verplaatst zijn 53 Kleine 



  

_______________________________________________________________ 

Eind evaluatie natuur Munnikenland 10 

Modderkruipers, 6 Grote Modderkruipers, 12 Snoeken, 1 Baars, 4 Zeelten, 16 Kleine 

Watersalamanders en 80 Bastaardkikkers. Het aantal stekelbaarzen is niet geteld (veel). 

Veel kikkers zijn voor de werkzaamheden op eigen houtje weggevlucht. 

 

Ook in oktober zijn weer twee sloten deels gedempt. Hierbij zijn 6 Snoeken, 1 Kleine 

Watersalamander, 18 Bastaardkikkers  en 1 bruine Kikker overgeplaatst.  

 

Het aantal verplaatste Bittervoorns (en andere pelagische vissen) is door de werkwijze niet 

te achterhalen. Schepnet bemonstering maakt duidelijk dat het wel om honderden gaat. 

 

2014 

In februari 2014 heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van aanpak van de drie 

buitendijkse voortplantingsplaatsen voor de Kamsalamander.   

Vastgesteld is dat de vervangende poelen aanwezig zijn en (kunnen) functioneren als 

voortplantingsplaats. 

Zo gauw de waterstand het mogelijk maakt de poelen te lokaliseren en benaderen zal de 

omgeving van de poelen worden gemaaid en geschoond om leegvissen mogelijk te maken. 

Het plaatsen van amfibieschermen is fysiek onmogelijk.  Ook leegvissen bleek fysiek 

onmogelijk.   

 

De boerderij aan de zuidkant is geïnspecteerd op beschermde natuurwaarden. Deze zijn niet 

aanwezig in de gebouwen. De begroeiing zal voor aanvang van het vogelbroedseizoen 

worden verwijderd.    

 

In maart en april 2014 zijn weer sloten gedempt. Een onbekend aantal dieren is door de 

kraan tot een volgend slootdeel en uiteindelijk in de blijvende sloot geschept. Dit bleek 

mede uit het feit dat voor een kleine duiker, die een barriere vormde voor de doorstroming, 

zich pelagische dieren ophielden. De meest voorkomende soorten hierbij waren Bittervoorn 

en Kleine Modderkruiper. De modderkruipers gedroegen zich pelagisch.  

De soorten en aantallen dieren die zijn overgeplaatst zijn ; Kleine Modderkruiper 334 

Grote Modderkruiper  11, Bittervoorn  116, Driedoornige Stekelbaars 27, Tiendoornige 

Stekelbaars  15, Zeelt   9,  Rietvoorn 1,  Blankvoorn 1,  Snoek  5,  Baars 1, Marmergrondel 

2, Kleine Watersalamander 30, Bastaardkikker 16, Meerkikker 1 en Gewone Pad 13.  

 

Op 29 juli 2014 is op de Gandelwaard bezien of de werkzaamheden het gewenst resultaat 

hebben opgeleverd. De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de reigerkolonie nog 

steeds levensvatbaar is. De oevers van de geul zijn vrij vlak afgewerkt en beginnen al weer 

begroeid te raken met een rietstrook.  

 

Op 9 september heeft voortgangsoverleg plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen gegeven, 

vooral temporele, om het werken in de Voorgracht mogelijk te maken. Werkzaamheden 

aan de hoogwatervluchtplaats zijn gepland.  

Omdat de werkzaamheden aan de buitendijkse poelen niet volgens voorschrift uitvoerbaar 

waren is een alternatief plan ontwikkeld. Bij ontgraving van de Brakelse Benedenwaarden 

blijft een smalle dam staan tot de voortplantingsplaatsen. Deze dam kan dan onder gunstige 

omstandigheden worden geslecht waardoor dieren rechtstreeks naar de Benedenwaarden 

worden verplaatst.     

 

In oktober 2014 zijn alle zaken die betrekking hebben op het beheer van de 

glanshaverhooilanden gebundeld (Beheer van glanshaverhooilanden Munnikenland  

2014/12). De werkzaamheden zijn conform het ontwerp uitgevoerd. Voor de verdere 
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ontwikkeling is regulier overleg met Staatsbosbeheer, de gebieden dienen jaarlijks te 

worden gemaaid. Juist de oligotrofe toestand van het gebied is een uitstekend uitgangspunt 

maar betekent wel een langzame groei waardoor voor de verdere ontwikkeling van het 

vegetatietype tijd nodig is.  

 

2015 

In maart 2015 zijn adviezen gegeven voor het beheer van de grasmat van dijken, het 

voorkomen van vleermuizen en hoe om te gaan met de Rivierrombout. 

 

In juni 2015 is weer een stuk sloot gedempt.  Het aantal vissen was soms dermate groot dat 

prioriteit is gegeven aan het snel overzetten waardoor de aantallen soms meer zijn geschat 

dan dat er daadwerkelijk is geteld. De soorten en aantallen dieren die zijn: Kleine 

Modderkruiper 350, Grote Modderkruiper 1, Bittervoorn 50, Blankvoorn 10, Baars 4,  

Driedoornige Stekelbaars c. 10.000 (meest zeer jonge dieren), Zeelt   20 , waaronder 

exemplaren van c. 30 cm, Kroeskarper 1 (30 cm), Snoek 12, waaronder enkele van c. 80 

cm, Marmergrondel 6, Kleine Watersalamander 12, Bastaardkikker 2.  

 

In juli is geadviseerd over de kap van bomen aan de Maaskade. Geadviseerd is bomen die 

tot hoog groeien te kappen (verkeersveiligheid) en de kleinere bomen en struwelen 

vanwege de natuurwaarden te handhaven.  

 

In juli 2015 is geadviseerd over de afbraak van een woning. Vleermuizen bleken niet 

aanwezig.  

 

In december 2015 is geadviseerd over de natuuraspecten van de Munnikenlandse Kom 

omdat het projectplan was gewijzigd. Bezien was of er aanvullende vergunningen of 

ontheffingen noodzakelijk waren.  

De werkwijzen zijn zodanig gekozen dat geen verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 

worden overtreden. De zorgplicht wordt in acht genomen. 

 

2016 

In mei 2016 is het functioneren van de drie gegraven poelen geëvalueerd. Het is evident dat 

beide zuidelijke poelen uitstekend functioneren als voortplantingsbiotoop voor de ter 

plaatse voorkomende amfibieën, waaronder de Kamsalamander.  

In de noordelijke poel is (door derden) een Oeverzwaluw wand geplaatst en de omgeving 

wordt sterk begraasd door ganzen en koeien. Deze poel is minder geschikt voor amfibieën. 

 

In mei zijn aanvullende aanwijzingen gegeven voor het verbeteren van de 

hoogwatervluchtplaats als overwinteringsgebied voor amfibieën.   

 

In mei zijn adviezen gegeven hoe in het kader van de Flora- en faunawet verder te gaan met 

de Wetering en met de sloop van een huis.  

 

De werkzaamheden aan de kom naderen een eindfase. De werkzaamheden zijn zodanig 

uitgevoerd dat de aanwezige natuurwaarden niet zijn aangetast, maar juist een startpunt 

vormen voor de natuurontwikkeling na verhogen van de waterstand.    

 

In mei is de ontwikkeling van de Brakelse Benedenwaarden wederom bezien. Juist het 

voedselarme uitgangspunt werkt hier uitstekend. De vegetatie ontwikkelt zich langzaam 

maar wel in de goede richting. Overigens zijn de ornithologische ontwikkelingen van het 

gebied zeer positief. Het is te hopen dat de rivierdynamiek leidt tot blijvende niet of schaars 
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begroeide gronden in het gebied. Er broeden nu minimaal 16 paren Kluten, Visdieven, 

Kleine Plevieren en Oeverzwaluwen.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Het project Munnikenland loopt ten einde. Vier jaar lang zijn er (forse) werkzaamheden 

verricht in een natuurwetenschappelijk waardevol terrein. Het project was goed voorbereid 

hetgeen uitmondde in vergunningen en ontheffing van de Natuurbeschermingswet en de 

Flora- en faunawet, waarin was aangegeven hoe om moest worden gegaan met alle 

beschermde natuurwaarden. In 2012 zijn deze vervat in een Ecologisch werkprotocol 

(Baptist 2012).    

Theorie en praktijk lopen echter niet altijd parallel. Gaande het project moest meemalen 

worden geïmproviseerd.  

In dit verband kun je er niet om heen te melden dat de lokale projectleiding ten volle 

meewerkte aan de bescherming van de natuur binnen het project. Namens de natuur dank 

hiervoor.  

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 is te beschouwen als een formele verantwoording. Hierin is beschreven welke 

de formele voorschriften waren in de vergunningen Natuurbeschermingswet en de 

ontheffing Flora- en faunawet en of en op welke wijze deze voorschriften in de praktijk zijn 

toegepast.   

 

In hoofdstuk 3 is in chronologische volgorde beschreven welke natuur activiteiten zijn 

uitgevoerd en met welke resultaten.  
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2 Vergunningen en ontheffing

2.1.1 Vergunning van provincie Gelderland (binnendijks) 

Voor dit project is door het de provincie Gelderland, voor het deel van het project waarvoor 

de provincie bevoegd gezag is, aan het waterschap Rivierenland vergunning verleend 

ingevolge de Natuurbescherminsgwet 1998, waarin een aantal inhoudelijke voorschriften 

zijn opgenomen.  

In de voorschriften is opgenomen dat een werkplan dient te worden gemaakt. Dit 

werkprotocol is als zodanig bedoeld en combineert de uitvoering-voorschriften vanuit de 

Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.  

Voor de uitvoering relevante bepalingen zijn:  

De vergunde activiteiten dienen overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende 

passende beoordeling te worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.  

 De aanwezige Zoetwatermosselen worden teruggezet bij herstel van de Wetering

 De te realiseren hoogwatervluchtplaats bij de parkeerplek wordt in de eerste fase

van het project uitgevoerd en direct geschikt gemaakt als overwinteringsplaats voor

de Kamsalamander, bijvoorbeeld door hout (stammen en takkenrillen) van te

kappen bomen hier neer te leggen. Er wordt geen werk uitgevoerd in het leefgebied

van de Kamsalamander om te voorkomen dat ter plaatse overwinterende

Kamsalamanders aanwezig zijn.

 Indien het westelijk deel van de transportroute over de Maaskade buiten de

winterperiode (1 november tot 1 maart) wordt gebruikt dienen tijdig schermen

geplaatst te worden om verkeersslachtoffers onder de Kamsalamander te

voorkomen.

2.1.2 Uitvoering 

In 2012 is een Ecologisch werkprotocol vervaardigd (Baptist 2012). 

Het voorschrift met betrekking tot de zoetwatermosselen is opgenomen vanwege de functie 

van deze mosselen voor de voortplanting van de beschermde Bittervoorn. Bij alle 

werkzaamheden zijn de grotere zoetwatermosselen steeds teruggezet in het water, dan wel 

wanneer dat water zou verdwijnen, verplaatst naar aanliggende (blijvende) wateren.  

Op de hoogwatervluchtplaats bij de parkeerplek zijn een aantal boomstronken half 

ingegraven waardoor schuilplaatsen buiten de vorstzone ontstaan voor ingegraven 

salamanders.  

De beoogde schermen langs de Maaskade zijn niet geplaatst. Het blokkeren van de 

trekroute middels schermen zou meer schade aan de populatie toebrengen dan het 

temporeel aanpassen van de werkzaamheden. Bovendien wordt getwijfeld aan de 

effectiviteit van de schermen. Salamander vinden tal van mogelijkheden toch te passeren.  

De transportroute over de Maaskade is slechts in de winterperiode intensief gebruikt. 

Buiten deze periode is er zorg voor gedragen dat het transportverkeer uitsluitend in de 

daglichtperiode plaatsvond.  
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2.2.1 Vergunning van ministerie EL&I (buitendijks) 
 

Voor dit project is door het ministerie van EL&I (vroeger LNV, nu EZ), voor het deel van 

het project waarvoor het ministerie bevoegd gezag is,  aan het waterschap Rivierenland 

vergunning verleend ingevolge de Natuurbescherminsgwet 1998 waarin een aantal 

inhoudelijke voorschriften zijn opgenomen.  

Dit werkprotocol is bedoeld om de uitvoeringsaspecten uit te vergunning in een werkplan 

te integreren en combineert de uitvoering-voorschriften vanuit de Natuurbeschermingswet 

en de Flora- en faunawet.  

 

Met name van belang is voorschrift 9 en 13. 

Ad. 9. In de vergunning is bepaald dat een beheer- en onderhoudsplan dient te 

worden gemaakt. 
Ad. 13.  

Inzake de vergraving van de drie buitendijkse voortplantingspoelen van de  

Kamsalamander in het westelijk deel van de Benedenwaarden dient vergunninghouder er 

voor zorg te dragen dat:  

a. De aanleg en inrichting van de drie beoogde nieuwe poelen in het tussendijks gebied is 

afgerond voorafgaand aan de vergraving en deze nieuwe poelen ook geschikt zijn als 

voortplantingsareaal voor de Kamsalamander;  

b. De te vergraven poelen vóór vergraving gecontroleerd worden op de aanwezigheid van 

Kamsalamander larven/eieren. Dit kan plaatsvinden door de drie voortplantingswateren 

voor aanvang van de voortplantingsperiode (augustus-maart) af te zetten met 

amfibieënschermen. Wanneer er individuen worden aangetroffen, dienen zij weggevangen 

en uitgezet te worden in een ondiep bestaand water binnen het bekende 

voortplantingsgebied (niet tijdens vorst);  

c. De vergraving van de drie poelen vervolgens gefaseerd plaatsvindt, zodat er 

uitwijkmogelijkheden bestaan voor niet waargenomen individuen.  

 

 

2.2.2  Uitvoering 
 

Ad. 9. Het beheer- en onderhoudsplan, gedateerd 22 februari 2012, was reeds bij de start 

van het project aanwezig. Een monitoringplan is onderdeel van het beheer en 

onderhoudsplan.  

Het beheer tijdens de uitvoeringswerkzaamheden voor het herstel van de bestaande en 

nieuw aangelegde habitattypes stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en zachthout ooibos 

is in nauw overleg met Staatsbosbeheer uitgevoerd ( zie notitie Staatsbosbeheer d.d. 21 juli 

2016; notitie t.b.v. NB wet en Flora en Fauna wet ) 

 

In 2012 is een Ecologisch werkprotocol vervaardigd (Baptist 2012).  

 

Ad.13a. In 2013 zijn drie nieuwe poelen gegraven en middels het verplaatsen van 

waterplanten ook geschikt gemaakt als voortplantingspoel voor de Kamsalamander.  

 

Ad. 13b. Uiteindelijk zijn de drie buitendijkse voortplantingspoelen van de Kamsalamander 

niet vergraven en zijn – onvergraven - integraal onderdeel geworden van het buitendijks 

gebied.  
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Het voorschrift bleek niet of nauwelijks uitvoerbaar. Mede daarom is er voor gekozen de 

poelen ongestoord te laten en pas in 2016 eenzijdig op te nemen in het vergraven 

buitendijks gebied.  

 

In de voortplantingstijd van de Kamsalamander in 2014 en 2015 was de waterstand 

dermate hoog dat de poelen onbenaderbaar waren, laat staan dat er betrouwbaar kon 

worden geinventariseerd. Ook afzetten met amfibieschermen om trek naar deze poelen te 

verhinderen was onmogelijk.  

 

Later in het jaar (april / mei) is diverse malen in de poelen gemonsterd maar zijn geen 

volwassen of larven Kamsalamander aangetroffen. Nog later in het jaar zijn de poelen 

drooggevallen.      

 

Werkzaamheden in de omgeving van deze poelen zijn  gefaseerd uitgevoerd. De verbinding 

met de nieuwe lage buitendijkse gronden met de poelen is in 2015 uitgevoerd terwijl de 

poelen droog stonden.  

 

Uiteindelijk is de conclusie dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, in de 

buitendijkse poelen, geen voortplanting van Kamsalamanders heeft plaatsgevonden.  

 

De vraag of deze oorspronkelijke poelen nog voortplantingsgelegenheid in de toekomst 

bieden kan niet worden beantwoord. De omgeving is dermate veranderd dat er ruim 

voortplantingsplaatsen bij zijn gekomen. Middels incidentele waarnemingen is wel 

duidelijk dat er een populatie aanwezig is die zowel binnen- als buitendijks leeft.    

 

2.3 Samenvatting Ontheffing Flora- en faunawet. 
 

Voor dit project is aan het waterschap Rivierenland ontheffing van de verbodsbepalingen in 

artikel 11 van de Flora- en faunawet verleend op 28 maart 2012 onder nummer 

FF/75C/2010/0452 voor het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de Waterspitsmuis, Buizerd, 

Heikikker, Kamsalamander, Poelkikker, Bittervoorn, Grote Modderkruiper en de 

Rivierrombout.  

 

Hierna is per soort besproken onder welke voorwaarden de ontheffing is verleend.  

 

2.3.1 Waterspitsmuis 

 
- Het werken wordt afgestemd op de levensloop van de Waterspitsmuis. Dit 

houdt in dat verstoring in de voortplantingstijd, die loopt van april tot en met 

september, en de winterrust van december tot en met februari, moet worden 

voorkomen.   

- Werkzaamheden worden ruimtelijk gefaseerd zodat de exemplaren kunnen 

ontsnappen naar voldoende nabijgelegen leefgebieden.   
 

Uitwerking. 

Bij de diverse temporele planningen heeft de (mogelijke) aanwezigheid van 

Waterspitsmuizen steeds mede een rol gespeeld.   
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2.3.2 Buizerd 
- Het nest in de Brakelse Benedenwaard (niet in kaart) mag worden verstoord. 

Werkzaamheden in de omgeving van beide andere nesten mogen niet in het 

broedseizoen van maart tot en met augustus worden uitgevoerd.  
 

Uitwerking  

De kap heeft plaatsgevonden zoals was voorbereid.  

 

 

2.3.3 Heikikker, Kamsalamander, Poelkikker 
- Werkzaamheden worden afgestemd op de levensloop van de amfibieën: er 

wordt gewerkt buiten het voortplantingsseizoen dat van maart tot en met 

augustus loopt.  

- De werkzaamheden worden ruimtelijk gefaseerd zodat overgebleven 

exemplaren zoveel mogelijk kunnen ontsnappen. 

-  

- Voor de kamsalamander worden drie kleine geïsoleerde wateren gegraven. 

- Direct met de aanleg van de poelen dient ook geschikt landhabitat te worden 

ontwikkeld. 

-  

- Werkzaamheden aan het landhabitat worden buiten het 

overwinteringseizoen van de heikikker, kamsalamander en de poelkikker 

uitgevoerd. Hiertoe worden in de winter de betreffende struwelen en bomen 

handmatig (niet met groot materieel) net boven de bodem verwijderd. 

Zodoende wordt het gebied onklaar gemaakt voor broedvogels en wordt het 

winterhabitat (ondergronds) niet aangetast. Tijdens het 

voortplantingsseizoen van amfibieën kunnen de resterende delen van de 

struwelen en bomen (stobben) verwijderd worden.  

-  

- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het te verstoren 

overwinteringshabitat van de heikikker, kamsalamander en de poelkikker 

ongeschikt gemaakt te worden in de periode september-oktober. Het 

ongeschikt maken dient plaats te vinden door riet, oevervegetatie, struweel 

en bosvegetatle te maaien.  

-  

- Nadat een terreindeel ongeschikt is gemaakt dient minimaal één week 

gewacht te worden met verdere (plag- graaf- en kap) werkzaamheden om 

aanwezige amfibieën de gelegenheid te geven een andere locatie buiten de 

werkzaamheden op te zoeken. Het ongeschikt maken van de wateroevers 

door het maaien van de vegetatie dient plaats te vinden in de periode 

oktober – november. Vervolgens kan de betreffende watergang gedempt, 

vergraven of gebaggerd worden.   
 

Uitwerking 

De compensatiepoelen zijn aangelegd en functioneren.  
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De werkzaamheden aan landhabitat zijn steeds gefaseerd uitgevoerd in die zin dat een 

landhabitat in stapjes ongeschikt is gemaakt zodat de aanwezige dieren zich konden 

verplaatsen.   

 

Met name bij de werkzaamheden aan de Voorgracht is gewerkt volgens het protocol uit de 

derde en laatste alinea.  

 

Onvermijdelijk was dat lokaal waterhabitat is weggehaald.  De sloten zijn leeggehaald met 

een in hoofdstuk 3 beschreven werkwijze.  

Heikikker en Poelkikker zijn niet aangetroffen in de betreffende sloten (alleen 

Bastaardkikker). Wel zijn hierbij 3 Kamsalanders overgeplaatst naar de compensatiepoelen.   

 

Daarnaast zijn Kleine Watersalamanders, Bastaardkikkers, Bruine kikkers en Gewone Pad 

verplaatst.  

 

2.3.4 Bittervoorn, Grote Modderkruiper 
- Geïsoleerde wateren, in dit geval wateren in en rond de Boezem van Brakel 

worden gevrijwaard van het toelaten van gebiedsvreemd (visrijk) water.  

- Werkzaamheden aan wateren worden bij voorkeur uitgevoerd buiten het 

paaiseizoen van vissen, bij voorkeur in september – november. 

- Ongeveer één week voorafgaand aan de werkzaamheden aan watergangen 

dient de water- en oevervegetatie van de betreffende watergang, met een 

open maaikorf te worden gemaaid. Indien er sprake is van dempen of 

vergraven, dient de betreffende watergang te worden afgedamd. Naast de 

dam moet de watergang in het te dempen deel plaatselijk verdiept worden 

(kuil), zodanig dat vis zich bij waterstandverlaging hierin kan verzamelen. 

Het afgedamde deel dient vervolgens leeggepompt te worden.  
 

Uitwerking 

Werkzaamheden waarbij enkele sloten zijn gedempt zijn uitgevoerd volgens de volgende 

werkwijze.  

Deze werkwijze is er op gericht dat een slootdeel wordt afgedamd en met de kraan wordt 

leeggeschept in een te handhaven sloot. Met dit leegscheppen worden reeds veel dieren 

verplaatst. Scheppen heeft als voordeel dat dieren geen pompen hoeven te passeren.  

In eerste instantie wordt de drooggevallen bodem door de ecoloog geïnspecteerd en worden 

de daarbij zichtbare dieren weggevangen.   

Vervolgens wordt de modder van de bodem door de kraan op de over uitgespreid en door 

de ecoloog gecontroleerd op gewervelde dieren en Zwanenmossels. De sloot wordt daarna 

vanuit de kanten dichtgeschoven en later pas later aangevuld. Door het dichtschuiven (niet 

dicht gooien) worden eventueel niet opgemerkte dieren voor het werk uitgeschoven en 

worden dan alsnog opgemerkt.  

 

Pelagisch levende vissen (zoals Bittervoorn) worden door deze methode voor het werk uit 

gedreven en zullen nauwelijks worden ‘gevangen’.  Zeker is dat 1000’en Bittervoorns op 

deze wijze zijn verplaatst. Het aantal Zwanenmossels is niet geteld maar ook dit waren 

emmers vol.  

Het aantal verplaatste Grote Modderkruipers bedroeg 20. 

 

Los van deze strikt beschermde soorten zijn meer dan 1000 andere vissen overgeplaatst. De 

beschermde Kleine Modderkruiper is deels gevangen en overgeplaatst, maar gedroeg zich 
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als gevolg van de verstoring vaak als een pelagische vis en is derhalve met de kraan 

verplaatst.  

 

2.3.5 Rivierrombout 
- Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden 

met de seizoensactiviteiten van de Rivierrombout, om verstoring in de meest 

kwetsbare periode (voortplanting) te voorkomen. De meest kwetsbare 

periode voor deze soort is (half) juni tot en met augustus.  
 

 

In de aangegeven periode zijn geen werkzaamheden aan de oevers van de rivier uitgevoerd.  
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3 Chronologisch overzicht 

 
2012 

In december 2012 is een ecologisch werkprotocol opgesteld (Baptist 2012).  

In dit ecologisch werkprotocol is de planning van de werkzaamheden getoetst aan de 

voorschriften uit de vergunningen Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en 

faunawet. Uitgewerkt is hoe deze voorschriften ruimtelijk en temporeel uitwerken en welke 

werkwijzen kunnen worden gevolgd om aan de voorschriften te voldoen.  

 

2013 

In februari 2013 vonden kapwerkzaamheden plaats in de Gandelwaard. Normaal gesproken 

zouden deze werkzaamheden plaatsvinden voor aanvang van het broedseizoen (15 maart). 

Tijdens de werkzaamheden werden nesten van de Blauwe reiger ontdekt. Gebleken is dat 

deze nesten reeds eieren bevatten.  

De omvang van de kapwerkzaamheden is aangepast zodat de reigerkolonie kon blijven 

functioneren. De betreffende bomen zijn na het vogelbroedseizoen alsnog gekapt. 

 

In februari 2013 werd een poel ontdekt die niet in de voorbereiding van het project is 

genoemd.  De poel is in fasen leeggevist waarbij twee Kleine Watersalamander en één 

Kamsalamander zijn overgeplaatst naar de nieuwe poelen.  

 

In april 2013 is geadviseerd over de uitvoering van de hoogwatervluchtplaats bij de 

parkeerplaats.  

 

In april 2013 is een aanvang gemakt met de aanleg van de Wakkere dijk waarbij sloten 

worden gekruist. Er is een werkwijze ontwikkeld om zo goed mogelijk te voldoen aan de 

eisen die de Flora- en faunawet stelt.  

Deze werkwijze is er op gericht dat een slootdeel wordt afgedamd en met de kraan wordt 

leeggeschept in een te handhaven sloot. Met dit leegscheppen worden reeds veel dieren 

verplaatst. Scheppen heeft als voordeel dat dieren geen pompen hoeven te passeren.  

In eerste instantie wordt de drooggevallen bodem door de ecoloog geïnspecteerd en worden 

de daarbij zichtbare dieren weggevangen.   

Vervolgens wordt de modder van de bodem door de kraan op de over uitgespreid en door 

de ecoloog gecontroleerd op gewervelde dieren en Zwanenmossels. De sloot wordt daarna 

vanuit de kanten dichtgeschoven en later pas later aangevuld. Door het dichtschuiven (niet 

dicht gooien) worden eventueel niet opgemerkte dieren voor het werk uitgeschoven en 

worden dan alsnog opgemerkt.  

Pelagisch levende vissen (zoals Bittervoorn) worden door deze methode voor het werk uit 

gedreven en zullen nauwelijks worden ‘gevangen’.   

In drie slootdelen zijn 3 Kamsalamanders, 6 Bastaardkikkers, 1 Gewone Pad, 2 Grote 

Modderkruipers en 11 Driedoornige Stekelbaarzen overgeplaatst.  

 

In mei 2013 zijn de drie compensatie voortplantingspoelen aangelegd. De aanleg is met 

coördinaten en foto’s gerapporteerd. Geconcludeerd is dat aan de opdracht uit de 

vergunning Natuurbeschermingswet is voldaan.  

In juli 2013 is advies gegeven over het beheer van deze poelen, onder andere over het 

schonen van deze poelen. 

 

Eind augustus 2013 zijn weer drie slootdelen in het trace van de Wakkere Dijk  gedempt. 

De werkwijze is hiervoor beschreven. Gevangen en verplaatst zijn 53 Kleine 
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Modderkruipers, 6 Grote Modderkruipers, 12 Snoeken, 1 Baars, 4 Zeelten, 16 Kleine 

Watersalamanders en 80 Bastaardkikkers. Het aantal stekelbaarzen is niet geteld (veel). 

Veel kikkers zijn voor de werkzaamheden op eigen houtje weggevlucht. 

Ook in oktober zijn weer twee sloten deels gedempt. Hierbij zijn 6 Snoeken, 1 Kleine 

Watersalamander, 18 Bastaardkikkers  en 1 bruine Kikker overgeplaatst.  

Het aantal verplaatste Bittervoorns (en andere pelagische vissen) is door de werkwijze niet 

te achterhalen. Schepnet bemonstering maakt duidelijk dat het wel om honderden gaat. 

2014 

In februari 2014 heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van aanpak van de drie 

buitendijkse voortplantingsplaatsen voor de Kamsalamander.   

Vastgesteld is dat de vervangende poelen aanwezig zijn en (kunnen) functioneren als 

voortplantingsplaats. 

Zo gauw de waterstand het mogelijk maakt de poelen te lokaliseren en benaderen zal de 

omgeving van de poelen worden gemaaid en geschoond om leegvissen mogelijk te maken. 

Het plaatsen van amfibieschermen is fysiek onmogelijk.  Ook leegvissen bleek fysiek 

onmogelijk.   

De boerderij aan de zuidkant is geïnspecteerd op beschermde natuurwaarden. Deze zijn niet 

aanwezig in de gebouwen. De begroeiing zal voor aanvang van het vogelbroedseizoen 

worden verwijderd.    

In maart en april 2014 zijn weer sloten gedempt. Een onbekend aantal dieren is door de 

kraan tot een volgend slootdeel en uiteindelijk in de blijvende sloot geschept. Dit bleek 

mede uit het feit dat voor een kleine duiker, die een barriere vormde voor de doorstroming, 

zich pelagische dieren ophielden. De meest voorkomende soorten hierbij waren Bittervoorn 

en Kleine Modderkruiper. De modderkruipers gedroegen zich pelagisch.  

De soorten en aantallen dieren die zijn overgeplaatst zijn ; Kleine Modderkruiper 334 

Grote Modderkruiper  11, Bittervoorn  116, Driedoornige Stekelbaars 27, Tiendoornige 

Stekelbaars  15, Zeelt   9,  Rietvoorn 1,  Blankvoorn 1,  Snoek  5,  Baars 1, Marmergrondel 

2, Kleine Watersalamander 30, Bastaardkikker 16, Meerkikker 1 en Gewone Pad 13.  

Op 29 juli 2014 is op de Gandelwaard bezien of de werkzaamheden het gewenst resultaat 

hebben opgeleverd. De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de reigerkolonie nog 

steeds levensvatbaar is. De oevers van de geul zijn vrij vlak afgewerkt en beginnen al weer 

begroeid te raken met een rietstrook.  

Op 9 september heeft voortgangsoverleg plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen gegeven, 

vooral temporele, om het werken in de Voorgracht mogelijk te maken. Werkzaamheden 

aan de hoogwatervluchtplaats zijn gepland.  

Omdat de werkzaamheden aan de buitendijkse poelen niet volgens voorschrift uitvoerbaar 

waren is een alternatief plan ontwikkeld. Bij ontgraving van de Brakelse Benedenwaarden 

blijft een smalle dam staan tot de voortplantingsplaatsen. Deze dam kan dan onder gunstige 

omstandigheden worden geslecht waardoor dieren rechtstreeks naar de Benedenwaarden 

worden verplaatst.     

In oktober 2014 zijn alle zaken die betrekking hebben op het beheer van de 

glanshaverhooilanden gebundeld. De werkzaamheden zijn conform het ontwerp uitgevoerd. 

Voor de verdere ontwikkeling dienen de gebieden te worden gemaaid. Juist de oligotrofe 
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toestand van het gebied is een uitstekend uitgangspunt maar betekent wel een langzame 

groei waardoor voor de verdere ontwikkeling van het vegetatietype tijd nodig is.  

 

2015 

In maart 2015 zijn adviezen gegeven voor het beheer van de grasmat van dijken, het 

voorkomen van vleermuizen en hoe om te gaan met de Rivierrombout. 

 

In juni 2015 is weer een stuk sloot gedempt.  Het aantal vissen was soms dermate groot dat 

prioriteit is gegeven aan het snel overzetten waardoor de aantallen soms meer zijn geschat 

dan dat er daadwerkelijk is geteld. De soorten en aantallen dieren die zijn: Kleine 

Modderkruiper 350, Grote Modderkruiper 1, Bittervoorn 50, Blankvoorn 10, Baars 4,  

Driedoornige Stekelbaars c. 10.000 (meest zeer jonge dieren), Zeelt   20 , waaronder 

exemplaren van c. 30 cm, Kroeskarper 1 (30 cm), Snoek 12, waaronder enkele van c. 80 

cm, Marmergrondel 6, Kleine Watersalamander 12, Bastaardkikker 2.  

 

In juli is geadviseerd over de kap van bomen aan de Maaskade. Geadviseerd is bomen die 

tot hoog groeien te kappen (verkeersveiligheid) en de kleinere bomen en struwelen 

vanwege de natuurwaarden te handhaven.  

 

In juli 2015 is geadviseerd over de afbraak van een woning. Vleermuizen bleken niet 

aanwezig.  

 

In december 2015 is geadviseerd over de natuuraspecten van de Munnikenlandse Kom 

omdat het projectplan was gewijzigd. Bezien was of er aanvullende vergunningen of 

ontheffingen noodzakelijk waren.  

De werkwijzen zijn zodanig gekozen dat geen verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 

worden overtreden. De zorgplicht wordt in acht genomen. 

 

2016 

In mei 2016 is het functioneren van de drie gegraven poelen geëvalueerd. Het is evident dat 

beide zuidelijke poelen uitstekend functioneren als voortplantingsbiotoop voor de ter 

plaatse voorkomende amfibieën, waaronder de Kamsalamander.  

In de noordelijke poel is (door derden) een Oeverzwaluw wand geplaatst en de omgeving 

wordt sterk begraasd door ganzen en koeien. Deze poel is minder geschikt voor amfibieën. 

 

In mei zijn aanvullende aanwijzingen gegeven voor het verbeteren van de 

hoogwatervluchtplaats als overwinteringsgebied voor amfibieën.   

 

In mei zijn adviezen gegeven hoe in het kader van de Flora- en faunawet verder te gaan met 

de Wetering en met de sloop van een huis.  

 

De werkzaamheden aan de kom naderen een eindfase. De werkzaamheden zijn zodanig 

uitgevoerd dat de aanwezige natuurwaarden niet zijn aangetast, maar juist een startpunt 

vormen voor de natuurontwikkeling na verhogen van de waterstand.    

 

In mei is de ontwikkeling van de Brakelse Benedenwaarden wederom bezien. Juist het 

voedselarme uitgangspunt werkt hier uitstekend. De vegetatie ontwikkelt zich langzaam 

maar wel in de goede richting. Overigens zijn de ornithologische ontwikkelingen van het 

gebied zeer positief. Het is te hopen dat de rivierdynamiek leidt tot blijvende niet of schaars 

begroeide gronden in het gebied. Er broeden nu minimaal 16 paren Kluten, Visdieven, 

Kleine Plevieren en Oeverzwaluwen.  
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