Op 18 en 25 november 2021 is in de werkateliers voor het project “Ruimte voor de Maas bij Oeffelt”
(Flessenhals) ruimschoots aandacht besteed aan behoud en herstel van natuurwaarden in het
gebied. Daarbij is niet alleen gekeken naar het plangebied, maar ook daarbuiten.
Daar waar in het verleden afgravingen hebben plaatsgevonden voor kleiwinning dient het
maasheggengebied hersteld te worden. Dit is opgenomen in de hiervoor verleende vergunning. Het
projectteam ziet dat hieraan medewerking kan worden verleend.
Op de eerste plaats omdat dit kan worden opgenomen in de scope van het project. Immers, er zullen
maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de compensatieverplichting voor het
verdwijnen van dassenleefgebied door het project. Grasland en maasheggen verdwijnen waar
weerdverlaging plaatsvindt. Hiervoor is een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming
vereist. De compensatie moet plaatsvinden in hetzelfde gebied, zodat de gedupeerde dassenfamilies
geen nadeel ondervinden van de ontwikkeling. Bovendien moet de compensatie functioneel zijn op
het moment dat de werkzaamheden aanvangen. Oftewel: gras dat wordt ingezaaid en heggen die
worden herplant moeten bij aanvang van de werkzaamheden voldoende voedsel voor de das
opleveren in de vorm van regenwormen, vruchten, insecten, etc. Naast deze natuurcompensatie ligt
er ook een compensatieverplichting vanuit cultuurhistorisch oogpunt, namelijk voor de maasheggen
die verdwijnen.
Op de tweede plaats omdat hier een “meekoppelkans” ligt. Het afgegraven gebied is overgedragen
aan Staatsbosbeheer. Onderdeel van de overdracht is dat Staatsbosbeheer uiterlijk 2022 voldoet aan
de voorwaarden uit de vergunning en herstel uitvoert in de vorm van herplant van de verdwenen
maasheggen. Door hieraan mee te werken kan door het project “Ruimte voor de Maas bij Oeffelt”
werk met werk worden gemaakt. Omdat volgens de planning de uitvoering van het project op zijn
vroegst in 2023 start en het herstel in 2022 gerealiseerd moet zijn, ligt hier nog een uitdaging.
Vanwege de toenemende recreatie in het gebied is het nodig dat er een zonering komt. Dit om te
voorkomen dat de natuur gaat lijden onder de recreatiedruk. Verder is het zeer wenselijk dat
bekeken wordt of bepaalde wegen en paden (bijvoorbeeld tussen zonsondergang en -opkomst)
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uiteraard met uitzondering van
bestemmings(landbouw)verkeer .
Voor algemene informatie over het project zie: www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl

