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Geachte leden, dames en heren,
De Milieuvereniging Land van Cuijk en de Dassenwerkgroep Brabant zijn van meet
af aan betrokken geweest bij het project Ruimte voor de Maas, voor wat betreft de
plannen bij Oeffelt ook wel de Flessenhals genoemd. Wij begrijpen dat daar wat
moet gebeuren, maar zien structurele fouten bij de aanpak en processturing. Het
overleg wat wij daar bij herhaling over gehad hebben – ook in het veld – leidt echter
niet tot een andere aanpak. Wij voelen ons genoodzaakt ons nu tot U te wenden.
Natuur vergeten
De pijn zit in het feit dat “natuur” niet van meet af aan is meegenomen bij de
verkenning. De natuur is de drager van de cultuurhistorie en de recreatie aldaar. Het
gaat om de natuur in dat gebied daar maar ook als verbindingszone tussen pakweg
Vierlingsbeek en Grave. Door het belang van de Natuur niet van meet af aan mee te
nemen, ontstaat er naar onze mening een weeffout, waardoor deze natuur in dit zo
belangrijke Maasheggengebied niet de benadering krijgt die het verdient.
De volgende benadering kiest men wel in de afweging: open stroomdal, oversteek
van dijk tot dijk, aaneengesloten maasheggen, cultuurhistorie en recreatie &
toerisme.
Achterstand
Probleem is dat er, voor wat betreft de natuur, begonnen wordt met een
achterstandssituatie. Er is een situatie ontstaan door een combinatie van
peilverhoging en ontgronding ic dus verlaging. Deze twee tegengestelde bewegingen
maken het voor de kenmerkende maasheggen met daaraan verbonden flora en
fauna wel heel lastig om te gedijen. Oftewel: in plaats van een maasheggengebied is
een gebied ontstaan dat vrijwel het gehele jaar onder water staat. Met bijbehorende
“natuur”, die daar niet thuishoort.
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
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Overtredingen
Dassenwerkgroep Brabant heeft meerdere malen bij de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN) melding gemaakt van overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Het betrof hier het ongeschikt maken van functioneel leefgebied en vernielen van
een dassenburcht. Activiteiten die niet toegestaan zijn zonder een ontheffing en
bijbehorende compenserende maatregelen. Zelfs maasheggen die verdwenen zijn,
zijn niet herplant. Het is fout om bij aanvang van deze niet gecompenseerde situatie
uit te gaan. Dus achterstand voor de natuur.
Na wat commotie worden er wel wat beloftes gedaan naar de toekomst toe, om de
natuur voldoende borging te geven in de planuitwerking, maar je begint met een
weeffout, waar beloftes voor terugkomen. Zo zal er gekeken worden v.w.b. de
compensatie naar een groter gebied; en natuur krijgt meer aandacht in het
uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei; en in de omgevingswet is er een goed
flora en faunaonderzoek nodig. Regeren lijkt vooruitschuiven.
Gezien de gelopen koers – waar we telkenmale onze kritiek hebben geuit – willen we
echter ook met een praktisch voorstel komen, waarbij onze zorgen over de achteruit
hollende biodiversiteit leidend zijn.
Voorstel:
Aangezien het dus moeilijk zal zijn om het proces opnieuw te doen, stellen wij een
inhaalslag voor. Je zou de verschillende benaderingen nog eens door de “zeef” van
de natuur kunnen halen, maar wel concreet. Het plussen en minnen moet twee
benaderingswijzen kennen. Wat betekent een ingreep op die plek en wat betekent
die ingreep voor de verbindende functie van het maasheggengebied. En dit aan de
hand van een paar soorten: de das, de veldmuis, de steenuil, de sleedoornpage en
de lumbricus terrestris (een regenwormsoort). De resultaten zullen inzicht geven in
de gevolgen van de ingrepen voor de natuur.
Wij weten dat een en ander in een MER aan de orde zou kunnen komen, maar dat is
niet de koninklijke weg. Daarnaast komt reeds verdwenen, niet gecompenseerde
natuur niet aan de orde.
Wij zien met belangstelling uw reactie op ons voorstel tegemoet,
Met vriendelijke groet
Namens:
Geert Verstegen
Willy Thijssen
Marius Grutters
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