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Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u onze reactie op de Uitgangspuntennotitie Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. 

We vinden het belangrijk om op de eerste plaats te vermelden dat de natuur in dit gebied de 

belangrijkste drager is. De Unesco-status ‘Man and the Biosphere’ is hieraan te danken:  

“Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenleven”. 

Zonder de oorspronkelijke natuur in dit gebied, die evenwel onlosmakelijk samenhangt met 

het cultuurlandschap, zouden de overige functies niet kunnen bestaan. Daarom is het van 

belang om de karakteristieke gebiedseigen soorten, zoals das, steenuil en grote aantallen 

zangvogels te beschermen. Ook de regenworm speelt hierin een grote rol als belangrijke 

voedselbron. 

De afgelopen tientallen jaren is in het gebied veel leefgebied van deze soorten verloren 

gegaan door kleiwinning. Leefgebied dat niet hersteld is, wat nog wel moet gebeuren. Daarom 

juichen we het toe dat Ruimte voor de Maas compensatie wil realiseren voor maasheggen die 

verdwenen zijn. Zoals aangegeven in de Uitgangspuntennotitie komt daar nog bij de 

compensatie voor de heggen die door uitvoering van het project gaan verdwijnen. We willen 

daar graag aan toevoegen dat ook voor het verdwijnen van dassenleefgebied vanuit een 

wettelijke verplichting compensatie moet worden gerealiseerd. In de Wet Natuurbescherming 

(art 3.10) zijn vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de das beschermd. In het 

Kennisdocument Das is dit nader gespecificeerd. Hier wordt vermeld dat alles wat 

onlosmakelijk deel uitmaakt van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de das 

om deze als zodanig te laten functioneren dezelfde bescherming geniet. Daarom zal ook het te 

vernietigen foerageergebied van de das gecompenseerd moeten worden. Immers, – om in 
menselijke termen te spreken – je kunt wel mooi wonen, maar als je niets te eten hebt, dan 

heb je niks. Deze compensatie dient bij voorkeur plaats te vinden  in het leefgebied van de 

dassenfamilie die op deze vaste voortplantingsplaats of rustplaats (burcht) verblijft. Dus zo 

dicht mogelijk bij de burcht. Uiteraard dient nader onderzoek hiernaar deel uit te maken van 

de MER. De das leeft voornamelijk van regenwormen (lumbricus terrestris) die omhoog en 

omlaag  “pendelen” in de grond. Bij vorst en droogte moet deze regenworm zich terug kunnen 

trekken, zodat ca. 80 cm. grond beschikbaar moet zijn vanaf het maaiveld tot het grondwater 

(bij Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand). Bovenstaande betekent dat in het 
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beoordelingskader MER het effect op beschermde en bijzondere flora en fauna óók 

kwalitatief moet worden beoordeeld. 

Om voor aanvullende voedselbronnen te zorgen dienen de maasheggen uit te groeien tot hoge 

en brede struweelheggen. Aan de heggen groeien vruchten en eronder leven gebiedseigen 

soorten als slakken, muizen, marterachtigen, insecten, etc. die tevens voor een grotere 

biodiversiteit zorgen. 

Verder dient zoveel mogelijk ruimte voor de gebiedseigen natuur behouden te blijven. We 

realiseren ons dat weerdverlaging onontkoombaar is en dat bijkomend voordeel is dat 

daardoor nieuwe natuur ontstaat. Echter daar is de gebiedseigen natuur niet bij gebaat en er 

groeien geen maasheggen. Daarom heeft de variant waarbij zo veel mogelijk van het Duits 

Lijntje behouden blijft de voorkeur. Dit is ook aangegeven in het kader Duits Lijntje in de 

notitie. 

Tenslotte willen we graag aandacht vragen voor het (verharde) fietspad dat aan de zuidzijde 

langs het Duits Lijntje loopt. Mede doordat andere fietspaden verdwijnen zal dit fietspad 

steeds drukker worden. Met de nodige overlast voor de natuur op het Duits Lijntje. Er bevindt 

zich hier onder meer een actieve dassenburcht. Daarom pleiten wij voor het verleggen van dit 

fietspad, zodat dit gaat lopen vanaf de nieuwe onderdoorgang onder de brug door het te 

herstellen kleiwinningsgebied, waar het vervolgens aansluit op de Kruisstraat. Dit heeft niet 

alleen ecologische meerwaarde, maar zorgt ook voor een verhoogde natuurbeleving én is een 

oplossing voor de huidige gevaarlijke verkeerssituatie met gemotoriseerd verkeer (auto’s, 

tractoren) bij de onderdoorgang in het Duits Lijntje. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor vragen zijn wij bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Milieuvereniging Land van Cuijk 

Geert Verstegen 

06 30511874 

 

 

 


