
 

 

 
  

 

ONTHEFFINGSAANVRAAG WNB 
VOOR TIJDELIJKE NATUUR 
CLAUSCENTRALE 
RWE 
 

11 JANUARI 2018 

 

 

  



 

 

  
 

ONTHEFFINGSAANVRAAG WNB VOOR TIJDELIJKE NATUUR 

CLAUSCENTRALE 

2 

 

Contactpersoon 
 

  MAX KLASBERG 
Sr. adviseur ecologie en 

natuurwetgeving 

  

     

  T +31(0)884261715 

M +31(0)627060669 

E max.klasberg@arcadis.com 

 Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 1632 

6201 BP Maastricht 

Nederland 

     

     

 

 

 



 

 

  
 

ONTHEFFINGSAANVRAAG WNB VOOR TIJDELIJKE NATUUR 

CLAUSCENTRALE 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING 4 

2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 5 

3 ACTIVITEITEN 8 

3.1 Doel en belang activiteiten 8 

3.2 Planning en onderbouwing activiteiten 8 

3.3 Voornemen tijdelijke inrichting en beheer 8 

4 NATUURWAARDEN GEBIED 9 

4.1 Ligging ten opzichte van natuurgebieden 9 

4.2 Huidige natuurwaarden 10 

4.2.1 Onderzoek (nulmeting) 10 

4.2.2 Huidige beschermde soorten 10 

4.3 Verwachte tijdelijke natuur 10 

4.3.1 Natuurlijke ontwikkeling 10 

4.3.2 Natuurdoeltypen 11 

4.3.3 Beschermde soorten 12 

5 OMGANG MET NATUURWAARDEN 13 

5.1 Monitoring 13 

5.2 Zorgvuldig handelen 13 

 

 

COLOFON 14  

 

  



 

 

  
 

ONTHEFFINGSAANVRAAG WNB VOOR TIJDELIJKE NATUUR 

CLAUSCENTRALE 

4 

1 INLEIDING 

De Clauscentrale in Maasbracht is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Door de braaklegging van dit 

industrieterrein kunnen allerlei beschermde planten en dieren zich vestigen in het gebied waardoor 

toekomstige ingebruikname belemmerd kan worden. De gangbare methode om deze situatie te voorkomen, 

is intensief beheren van het terrein. Dit is echter zeer kostbaar en negatief voor de biodiversiteit. RWE wil 

daarom graag een ontheffing voor beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb) voor de ontwikkeling 

van tijdelijke natuur op de braakliggende terreindelen. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd 

aan de biodiversiteit en blijft de ontwikkelruimte voor de toekomst aanwezig zonder beperkingen vanuit Wnb. 

Onderhavig document beschrijft achtereenvolgens: 

• Beschrijving van het plangebied (hoofdstuk 2); 

• Omschrijving van de activiteiten in het gebied (hoofdstuk 3); 

• Aanwezige en verwachte natuurwaarden en beschermde soorten binnen het plangebied (hoofdstuk 4); 

• Maatregelen in het kader van zorgvuldig handelen (hoofdstuk 5); 
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2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 

De Clauscentrale ligt in de gemeente Maasbracht aan de Maas. In onderstaande figuur is het gebied 

weergegeven dat buiten gebruik is gesteld (zwarte lijn). Het plangebied voor tijdelijke natuur is beperkt tot de 

braakliggende grazige en kale terreindelen zonder hoge natuurwaarden (en beschermde soorten). De 

aanwezige gebouwen, bomen, houtsingels en bosjes vallen buiten de regeling van tijdelijke natuur en 

daarmee buiten het plangebied en de aanvraag voor ontheffing Wnb voor tijdelijke natuur. 

Het plangebied bestaat uit de volgende terreinen, zie onderstaande kaart en foto’s: 

• Kale en grazige vegetatie rondom de opslagtanks (gele omlijning exclusief bouwwerken); 

• Parkeerplaats, bermen en infrastructuur (oranje omlijning exclusief bouwwerken en oud loofbos, zie 

stippellijn); 

• Grazige en verruigde vegetatie van beitsvijver (drooggevallen) en gronddepot (blauwe omlijning exclusief 

oude populieren, zie stippellijn); 

• Kale en grazige vegetatie van laydown-terrein (groene omlijning). 
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Kale en grazige vegetatie rondom de opslagtanks op zand en grind 

 

 

Parkeerplaats (plangebied) met op achtergrond loofbos en bebouwing (buiten plangebied) 
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Kale en grazige vegetatie van laydown-terrein op zandgrond 

 

Grazige en verruigde vegetatie – met beginnende opslag van struiken en bomen - van beitsvijver 

(drooggevallen) en gronddepot 
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3 ACTIVITEITEN 

3.1 Doel en belang activiteiten 

Het doel en belang van de uitbreiding van de elektriciteitscentrale en het in gebruik nemen van het 

bestaande deel is vastgelegd en omschreven in het bestemmingsplan en het MER. De relevante 

tekstpassages en kaarten zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. het plangebied is industrie en behoud de 

bestemming bedrijventerrein (roze op onderstaande kaartuitsnede). 

 

 

 

3.2 Planning en onderbouwing activiteiten 

Het terrein van de elektriciteitscentrale is momenteel al niet meer in gebruik.  

Het plangebied van eenheid D – en dus de grazige vegetatie rondom de opslagtanks - krijgt naar 

verwachting voor de periode tot maximaal 2025 de functie van tijdelijke natuur. Dit betreft een periode van 

minstens een 9 jaar. Het voldoet daarmee aan het criterium voor de minimale periode van één jaar voor 

tijdelijke natuur.  

De beitsvijver en laydown-terrein heeft naar verwachting voor een periode van 10 jaar de functie van 

tijdelijke natuur.  

Het is overigens niet uitgesloten dat het terrein of een gedeelte daarvan voor een langere periode braak ligt. 

Daarom wordt in onderhavige ontheffingsaanvraag uitgegaan tot een mogelijke verlenging van de tijdelijke 

natuurfunctie tot een periode van 5 jaar. De ontheffingsaanvraag gaat in eerste instantie uit van een 

ontheffing voor de maximale periode van 10 jaar.  

3.3 Voornemen tijdelijke inrichting en beheer 

RWE heeft het voornemen het plangebied geheel vrij te laten in de ontwikkeling van natuur. Het eigendom 

van RWE zal met hekwerken worden afgezet om menselijk betreden van het gebied tegen te gaan. 

Daarmee wordt menselijke verstoring voorkomen en de rust voor diersoorten gewaarborgd. Er zullen verder 

geen specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen worden doorgevoerd in het kader van tijdelijke natuur. 
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4 NATUURWAARDEN GEBIED 

4.1 Ligging ten opzichte van natuurgebieden 

In onderstaande figuur staat de locatie van de Clauscentrale in de rode cirkel aangegeven ten opzichte van 

de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, het voormalige EHS) en het Natura 2000-

gebied (Grensmaas) in de omgeving. Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde natuurgebieden 

(NNN en N2000). Bij de ontwikkeling van tijdelijke natuur zal er wel sprake zijn van wisselwerking met 

bestaande natuurgebieden gelet op de nabijheid hiervan. 

 

 

Natuurgebieden in de omgeving van de Clauscentrale. Groen = goudgroene natuurzone, geelgroen =  

zilvergroene natuurzone en grijs = bronsgroene landschapszone van de NNN. Rood gearceerd = Natura 

2000-gebied Grensmaas 
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4.2 Huidige natuurwaarden 

4.2.1 Onderzoek (nulmeting) 

Het terrein van de elektriciteitscentrale bestaat uit de volgende habitats: 

• Gebouwen 

• Wegen en andere verharding 

• Gazons met bomen 

• Houtsingels en bosjes 

• Kale en grazige braakliggende terreinen, al of niet verruigd 

 

Alleen de laatste categorie (kale en grazige terreinen) maken deel uit van de ontheffingsaanvraag en zijn 

onderzocht op het huidige voorkomen van beschermde soorten vanuit Flora- en faunawet en Wet 

natuurbescherming. De ontheffing geldt namelijk niet voor het geval nu al beschermde soorten aanwezig 

zijn, maar uitsluitend voor nieuw te vestigen beschermde soorten als gevolg van het nastreven van tijdelijk 

natuur. 

 

De verwachting was dat de kale en grazige terreindelen van de opslagtanks, beitsvijver/gronddepot en 

laywdownterrein weinig tot geen beschermde soorten zou herbergen. Dit is nader onderzocht door de heer 

Stevens (veldecoloog Arcadis) door de uitvoering van oriënterend ecologisch onderzoek op de volgende 

data: 27 januari 2016, 22 april 2016 en 31 juli 2017. Tijdens dit onderzoek is onderzocht of geschikte 

habitats voorkomen waar specifieke beschermde soorten kunnen voorkomen 

(habitatgeschiktheidsbeoordeling). Daarnaast is zowel in het voorjaar als zomerperiode het plangebied 

onderzocht zodat daadwerkelijk gecheckt is of beschermde planten en dieren aanwezig zijn in de huidige 

situatie. 

 

4.2.2 Huidige beschermde soorten 

Het kale plangebied is nog uitgesproken soortenarm. Tijdens het ecologisch onderzoek zijn binnen het 

plangebied alleen de volgende beschermde soorten waargenomen: 

• Kleine watersalamander (locatie beitsvijver) 

• Vos (rand locatie opslagtanks); vossenhol in de zuidelijke bosrand 

 

Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van 

algemene zorgplicht zijn deze soorten overigens wel relevant. 

Rondom het plangebied (in het bos, houtsingels en kanaaloever) komen de nodige beschermde soorten 

voor. Dit is echter niet van belang voor onderhavige ontheffingsaanvraag. 

 

4.3 Verwachte tijdelijke natuur 

4.3.1 Natuurlijke ontwikkeling 

De verwachte tijdelijke natuur gaat uit van de nul-situatie en de processen die in de loop van de jaren zullen 

gaan spelen. Aangezien onderhoud tot een minimum wordt beperkt, net als aanwezigheid van mens en 

machine (verstoringsfactoren), krijgt de successie vrij spel. Dit betekent dat:  

• op kale bodem afhankelijk van vochtigheid en voedselrijkdom verschillende stadia worden doorlopen;  

• spontane bosopslag zal verder uitgroeien naar bos met dikkere bomen en ruige ondergroei; 

• voedselrijke graslanden zullen zich via ruigten ontwikkelen tot bos in de loop van ongeveer tien jaar.  
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4.3.2 Natuurdoeltypen 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de huidige en de te verwachten natuurdoeltypen (na 3 en 

10 jaar) binnen het terrein van de Clauscentrale als gevolg van braaklegging: 

• Kale en grazige vegetatie rondom de opslagtanks en laydownterrein; 

• Grazige en verruigde vegetatie van beitsvijver (drooggevallen) en gronddepot; 

 

De natuurdoeltypen verwijzen naar het Handboek streefbeelden voor natuur en water in Limburg (provincie 

Limburg, 2002). Bij de relevante natuurdoeltypen is ook aangegeven in welke mate de vegetatie en 

bijbehorende fauna zich ter plekke zal ontwikkelen (vegetatiesuccessie). Daarbij is rekening gehouden met 

de huidige begroeiing, de korte ontwikkelperiode, de ligging aan de maas en tussen natuurgebieden en de 

abiotische omstandigheden. Daarnaast zijn de braakliggende terrein binnen het gebied van de Clauscentrale 

als referentie gebruikt voor de te verwachten spontane vegetatieontwikkeling. 

 

Huidige en te verwachten natuurdoeltypen binnen het plangebied voor tijdelijke natuur op het terrein van de 

Clauscentrale: terrein opslagtanks en laydownterrein 

Ecotoop Limburgse natuurdoeltypen 
Huidige situatie  

2017 

Na 3 jaar 

 2020 

Na 10 jaar 

2027  

Gras- en akkerland 
Glanshaverhooiland, Kruiden- en faunarijk 

grasland 
+ + +/- 

Pioniervegetatie 
Pioniergemeenschap op voedselarm tot 

matig voedselrijk droog zand 
+ + +/- 

Ruigte Ruigteveld, Rietvegetatie - + ++ 

Struweel en bos 

Houtwal en houtsingel, Eiken- en 

beukenbos, Rivier- en beekbegeleidend 

bos 

- +/- +/- 

 

 

Huidige en te verwachten natuurdoeltypen binnen het plangebied voor tijdelijke natuur op het terrein van de 

Clauscentrale: beitsvijver en gronddepot 

Ecotoop Limburgse natuurdoeltypen 
Huidige situatie 
2017 

Na 3 jaar 

 2020 

Na 10 jaar 

2027  

Gras- en akkerland 
Glanshaverhooiland, Kruiden- en faunarijk 

grasland 
+ +/- - 

Ruigte Ruigteveld, Rietvegetatie ++ ++ + 

Struweel en bos 

Houtwal en houtsingel, Eiken- en 

beukenbos, Rivier- en beekbegeleidend 

bos 

- + ++ 
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4.3.3 Beschermde soorten 

In de huidige situatie ontbreken zwaarder beschermde soorten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

de te verwachten zwaarder beschermde planten en dieren (habitat- en vogelrichtlijnsoorten Wnb) binnen het 

braakliggende terrein in het gebied van de Clauscentrale. Deze lijst geeft een goed beeld van de 

beschermde soorten die – in theorie – zich kunnen vestigen binnen het plangebied als gevolg van langdurige 

braaklegging. Van deze lijst aan soorten zal naar verwachting een groot aantal soorten zich daadwerkelijk 

vestigen gelet op de huidige en toekomstige natuurdoeltypen, de ontwikkelperiode (twee jaar tot ongeveer 

10 jaar) en de ligging tussen natuurgebieden. Volledigheidshalve wordt in de ontheffingsaanvraag echter 

uitgegaan van de totale lijst aan soorten die bekend en te verwachten zijn rondom de Clauscentrale. Zo dient 

bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met dieren die – al of niet opzettelijk – door menselijk toedoen 

worden uitgezet in het plangebied. 

Om inzicht te geven in het belang van het gebied voor beschermde soorten is in onderstaande tabel de 

huidige en verwachte toekomstige functie van het gebied voor de betreffende soort vermeld. 

 

Te verwachten zwaarder beschermde planten en dieren (beschermde soorten Wnb voor zover geen 

vrijstelling) binnen het plangebied voor tijdelijke natuur op de Clauscentrale na 2 jaar en na 10 jaar. Daarbij 

is ook de functie van het gebied vermeld, voor zover bekend en verwacht: - = afwezig, V = verblijfplaats 

(nest, burcht, kolonie, voortplantingsplaats), X = leefgebied /groeiplaats, F = foerageergebied, (..) = 

voorkomen niet te verwachten, maar ook niet uit te sluiten 

Soortgroep Soort 
Beschermingsregime 
Wet natuurbescherming 

2017 2020 2027 

Zoogdieren Alle vleermuissoorten Soorten Habitatrichtlijn - F F 

 Das Overige soorten - X X 

 Waterspitsmuis Overige soorten - (X) (X) 

 Bever Soorten Habitatrichtlijn - F F 

Vogels met jaarrond 

beschermde nesten 
n.v.t. 

Soorten Vogelrichtlijn 

Nest gehele jaar beschermd 
-  - 

Vogels zonder 

jaarrond beschermde 

nesten 

Akker/weidevogels  

Soorten Vogelrichtlijn 

Alleen beschermd tijdens 

broedseizoen 

- V V 

 Struweelvogels 

Soorten Vogelrichtlijn 

Alleen beschermd tijdens 

broedseizoen 

- V V 

Amfibieën Rugstreeppad Soorten Habitatrichtlijn - X X 

 Alpenwatersalamander  - (V) (V) 

Reptielen Levendbarende hagedis 
Overige soorten 

Vrijstelling onder voorwaarden 
- (X) (X) 

 Hazelworm 
Overige soorten 

Vrijstelling onder voorwaarden 
- (X) (X) 

 Hazelworm 
Overige soorten 

Vrijstelling onder voorwaarden 
- (X) (X) 
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5 OMGANG MET NATUURWAARDEN 

5.1 Monitoring 

Monitoring van zwaarder beschermde planten en dieren (alle soortgroepen) is aan de orde indien het huidige 

terrein – al of niet gedeeltelijk – vanaf heden voor een periode van ten minste drie jaar braak blijft liggen door 

uitgestelde ontwikkelingen. Voor de monitoring wordt aangesloten bij ecologisch monitoringprotocollen van 

de verschillende soortgroepen, zodat een eenduidig beeld wordt verkregen van het actuele voorkomen van 

soorten en de mogelijke functie van de betreffende terreinen (plangebied tijdelijke natuur) op de 

Clauscentrale. 

 

5.2 Zorgvuldig handelen 

Met een ontheffing Wnb voor tijdelijke natuur blijft de verplichting bestaan om zorgvuldig om te gaan met de 

aanwezige beschermde soorten. Voorafgaand aan het ‘natuurvrij maken’ van het terrein zal een ecologische 

werkprotocol worden opgesteld die – qua opzet en inhoud – voldoet aan goedgekeurde gedragscodes 

aangevuld met judgement. Het gaat daarbij om de volgende protocollen: 

• Verwijderen bosopslag en begroeiing; 

• Broedvogels; 

• Vleermuizen; 

• Zoogdieren; 

• Amfibieën; 

• Algemene fauna (zorgplicht);  

• Planten. 

• Tijdelijke verstorende werkzaamheden; 

 

Met dit pakket aan mitigerende maatregelen wordt concreet invulling gegeven aan het principe ‘zorgvuldig 

handelen’. 
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