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Voorwoord
De vereniging High Tech Agro Campus ontwikkelt een windmolenpark ten zuiden van
Reusel. De bouw van het windpark heeft mogelijk negatieve effecten op het
Natuurnetwerk Brabant.
Pondera Consult heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de effecten van
het voorkeursalternatief van het windpark op het Natuurnetwerk Brabant in beeld te
brengen en aan te geven op welke wijze eventuele negatieve effecten kunnen worden
gecompenseerd.
J.D. (Jan Dirk) Buizer
R.P. (Robert) Middelveld

rapportage, projectleiding
GIS-bewerkingen

Vanuit de opdrachtgever werd de opdracht begeleid door Maarten Jaspers Faijer, Paul
Freijling en Hans Kursten. Wij danken hen voor de prettige samenwerking.
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1

Inleiding

De vereniging High Tech Agro Campus is voornemens ten zuiden van de gemeente
Reusel het windmolenpark Agro-Wind te ontwikkelen. Eén van de turbines wordt
geplaatst op een perceel dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
Daarnaast staan enkele van de turbines op zodanig korte afstand van het NNB, dat
verstoring kan optreden.
Het verlies aan areaal door het plaatsen van een turbine in het NNB en het
kwaliteitsverlies als gevolg van verstoring, moeten gecompenseerd worden door
realisatie van nieuwe natuur binnen het NNB. Deze rapportage stelt de mate van
aantasting van het NNB vast en geeft aan hoe en waar dit gecompenseerd wordt.
Dit rapport beschrijft de effecten van de inrichtingsvariant 'Voorkeursalternatief' van
Windpark Agro-Wind, ten zuiden van Reusel. Het betreft de bouw van 11 windturbines
in drie lijnopstellingen
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2 Inrichting windpark en plangebied
Het windpark ligt nabij de Belgische grens ten zuiden van Reusel. Het gebied bestaat
uit een halfopen landschap met akkers, weilanden en bossen. De meest westelijke
lijnopstelling staat ca. 400 m ten westen van de Postelsedijk en staat aan de westrand
van agrarische percelen, nabij een halfopen bosrijk landschap ten westen van deze
percelen. De middelste lijnopstelling staat ca. 400 m ten oosten van de Postelsedijk
aan de oostrand van agrarische percelen, nabij een bosrijk landschap ten oosten van
deze percelen. De meest oostelijke lijnopstelling tenslotte staat aan De Strook, aan de
westrand van agrarische percelen, nabij een bosrijk landschap ten westen van deze
percelen.

Figuur 2.1

Ligging windpark Agro-wind Reusel.

De turbines hebben een ashoogte van minimaal 130 m en maximaal 166 m. De
rotordiameter bedraagt minimaal 140 m en maximaal 160 m. In verband met een in de
omgeving aanwezige radarinstallatie van het ministerie van Defensie zijn er
beperkingen aan de maximale hoogte van de turbines.
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3 Natuur Netwerk Brabant
3.1

Natuur Netwerk en Groenblauwe Mantel
De regels voor en de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de Groen
Blauwe Mantel (GBM) zijn vastgelegd in de Verordening Ruimte Noord-Brabant
(VRNB) en de bijbehorende digitale kaart (zoals geraadpleegd op 11 februari 2019).
De gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden
met deze regels. Deze rapportage betreft alleen een beoordeling van de effecten op
het NNB en de compensatie daarvan. Voor wat betreft de GBM wordt er in deze
rapportage vanuit gegaan dat het windpark voldoet aan de vereisten voor
nieuwvestiging in de GBM (art. 6.18 VTNB). Voor vestiging van een windpark in de
GBM geldt overigens dat omgevingsvergunning kan worden verleend met een
geldigheid van maximaal 25 jaar. Compensatie is in de GBM niet aan de orde.

3.2

Regels voor kleinschalige ingrepen
Regels VRNB
De provincie Noord-Brabant beoordeelt de bouw van windturbines als een
kleinschalige ingreep. Dit kan als de ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting
van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB in het desbetreffende gebied
(art. 5.5 VRNB). De aantasting moet zodanig worden gemitigeerd en of
gecompenseerd dat het NNB als geheel kwalitatief of kwantitatief wordt versterkt.
Verder moet er sprake zijn van een onderbouwing met een alternatievenafweging en
een goede landschappelijke inpassing. In deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat
de alternatievenafweging in het MER heeft plaatsgevonden en dat de
landschappelijke inpassing in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan
aan de orde komt.
Compensatie kan zowel fysiek als financieel plaatsvinden (art. 5.6 VRNB). Fysieke
compensatie vindt plaats in nog niet gerealiseerde delen van het NNB of in nog niet
gerealiseerde ecologische verbindingszones (art. 5.7 VRNB).
Bij realisatie van compensatienatuur ligt de natuurkwaliteit van de natuur niet direct op
hetzelfde niveau als het deel van het NNB dat is aangetast. Voor sommige
beheertypen zoals bossen wordt een ontwikkelingsduur van natuur met een
vergelijkbare kwaliteit een tiental of meer jaren aangehouden. Voor de aangetaste
oppervlakte beheertypen met een lange ontwikkelduur wordt daarom op de te
compenseren oppervlakte de volgende opslagfactor (art. 5.6 VRNB) toegepast:
• natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag;
e
• tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak;
e
• tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak;
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•
•

bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag in oppervlak en
de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer is maatwerk;
bij verstoring van natuur: maatwerk.

Uit de laatste categorie blijkt dat zowel directe als indirecte effecten (verstoring)
moeten worden gecompenseerd.
Beleid provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant hanteert een vaste werkwijze voor de detailuitvoering van
de regels. Deze werkwijze kan worden beschouwd als beleidsregel. Dit betreft de
volgende onderwerpen:
Financiële compensatie
Het staat initiatiefnemer vrij om via een op maat gemaakt compensatieplan een
onderbouwing te geven voor het bedrag van de financiële compensatie.
Omdat bij een kleine compensatie de kosten voor het opstellen van een
compensatieplan niet in verhouding staan met het uiteindelijke compensatiebedrag,
kan ook gerekend worden met een vast compensatiebedrag/normbedrag van € 10,=
per m2 compensatieverplichting. Dit is de oppervlakte van de aantasting plus de
verhoging met de toeslag ex artikel 5.6 tweede lid.
Directe aantasting 'nog niet gerealiseerd NNB'
Voor financiële compensatie geldt dat de kosten voor aankoop van de te
compenseren oppervlakte moeten worden gecompenseerd. De kosten voor inrichting
en ontwikkelingsbeheer hoeven dus niet te worden gecompenseerd.
Voor fysieke compensatie geldt dat een oppervlakte ter grootte van 75% van het te
compenseren oppervlak dient te worden ingericht. Dit is minder dan het te
compenseren oppervlak, omdat er naast de grondaankoop ook kosten gemaakt
worden voor de inrichting en het beheer gedurende 10 jaar. Er wordt van uitgegaan
dat bij het inrichten van natuur normaal gesproken 75% van de kosten worden
besteed aan de aankoop en de resterende 25% voor inrichting en beheer.
Indirecte aantasting bestaande natuur
Indirecte aantasting kan bestaan uit verstoring en of versnippering. De compensatiefactor hangt af van de mate van verstoring en varieert tussen 0 en 1.
Voor verstoring door geluid hanteert provincie Noord-Brabant de grens van 42 dB(A)
gebruikt voor bos en 47 dB(A) voor open natuurtypen (of 45 dB(A) gemiddeld). Het
betreft hier het 24 uurs equivalente geluidsniveau op 1,5 m hoogte. Deze
geluidsniveaus zijn gebaseerd op het onderzoek van Rijnen en Foppen (1995 en
2006) naar de effecten van wegverkeerslawaai op vogels. Omdat de gangbare
Europese dosisgeluidsmaat Lden is, wordt, in plaats van het 24 uurs equivalente
geluidsniveau van 45 dB(A), gerekend met het vergelijkbare Lden niveau van 52 dB(A).
De oppervlakte NNB die als gevolg van de ingreep te maken krijgt met een
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geluidsbelasting die hoger ligt dan deze normen dient gecompenseerd te worden, met
e
een compensatiefactor van 1/3 .
Indirecte aantasting 'nog niet gerealiseerd NNB'
Voor fysieke compensatie hiervan geldt een combinatie van de hierboven geschetste
e
e
compensatieberekeningen. Van 1/3 van het verstoorde oppervlak dient 3/4 te
e
worden gerealiseerd. Dat betekent in de praktijk dat 1/4 van het verstoorde oppervlak
wordt ingericht als natuur.
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4 Effecten op het NNB
4.1

Positie turbines ten opzichte van het NNB
Eén van de turbines (T2.3, zie figuur 3.1 voor de nummers van de turbines) aan de
Strook staat in het NNB. De overige turbines staan in de Groenblauwe Mantel (GMB)
en dicht bij het NNB. Van de turbines T2.1 en T2.2 heeft de wiekoverslag ook een
kleine overlap met het NNN. Voor de berekening van de effecten op het NNB is
uitgegaan van de maximale rotordiameter van 160 m.

Figuur 4.1

4.2

Het NNB en GBM ter hoogte van het plangebied van Windpark Agro-wind Reusel.

Directe aantasting NNB
Turbine T2.3 in het NNB staat in een nog niet gerealiseerd deel van het NNB, met als
beheertype: “N00.01 nog om te vormen landbouwgrond naar natuur”. Ook de
wiekoverslag van deze turbine en de turbines T2.1 en T2.2 ligt boven beheertype
N00.01. Het NNB moet zodanig worden herbegrensd dat de overlap van de turbines
en de wiekoverslag buiten het NNB komen te liggen. Het oppervlak dat uit het NNB
wordt gehaald, moet worden gecompenseerd. Er is geen sprake van een
e
compensatiefactor voor ontwikkelingsduur. Bij fysieke compensatie dient 3/4 van het
te compenseren oppervlak te worden ingericht als natuur.
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De percelen met “N00.01 nog om te vormen landbouwgrond naar natuur" zijn op dit
moment in gebruik als akker. Het beheertype dat volgens de ambitiekaart van het
Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2019 op het perceel gerealiseerd dient te worden is:
“N11.01 droog schraal grasland”.
Het te compenseren oppervlak bestaat uit het oppervlak van de fundering en het
oppervlak van de wiekoverslag. Aangezien de fundering geheel onder de
wiekoverslag ligt, is het oppervlak van de wiekoverslag bepalend.
Tabel 4.1

Te compenseren oppervlak directe aantasting (afmeting in ha)
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Indirecte aantasting (verstoring)
In overleg met provincie Noord-Brabant is de effectafstand van de verstoring door de
windturbines gelegd op de 52 dB(A) Lden-contour. De ligging van deze contour is
berekend door Pondera Consult. De afstand van de 52 dB(A) Lden-contour ligt op
140 m tot maximaal 180 m vanaf het midden vanaf de windturbines.
Tabel 4.2

Te compenseren oppervlak indirecte aantasting (afmeting in ha)
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Behalve verstoring als gevolg van geluid, zou er sprake kunnen zijn van verstoring
door trillingen of door lichtverstoring van de donkerte in en rond het plangebied.
Trillingen
Voor zover er sprake is van waarneembare trillingen als gevolg van de windturbines,
dan reiken deze minder ver dan de 52 dB(A) Lden-contour. De verstoring als gevolg
van trillingen wordt dan ook al voldoende gecompenseerd met de compensatie van de
verstoring door geluid.
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Donkerte
De turbines worden voorzien van knipperende rode signaallichten. Het licht is met
name bedoeld om de turbines zichtbaar te maken voor vliegtuigen. Nachtverlichting
op windturbines heeft in het algemeen slechts een sterkte van 2.000 candela
(topverlichting) of 50 candela (mastverlichting). In het NNB zullen de lichten een
nauwelijks te meten verhoging van het lichtniveau veroorzaken. Er is dan ook geen
(ecologisch) effect van de windturbines te verwachten op de donkerte in het NNB ter
plaatse.

4.3

Totaal compensatie
Uit de beide voorgaande paragrafen blijkt dat de totaal te realiseren oppervlakte
natuur, afhankelijk van de uiteindelijke rotordiameter, de volgende oppervlakte
bedraagt:
Tabel 4.3

Te compenseren oppervlak NNB WP Reusel totaal (afmeting in ha)
   

    
     
    



 

Afbeelding 4.2 Kaart directe aantasting en verstoring NNB (groter opgenomen in bijlage 1).
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5 Compensatievoorstel
5.1

Fysieke en financiële compensatie
Ingebrachte percelen voor fysieke compensatie
Voor de compensatieverplichting van 6,2731 ha stelt Agrowind B.V. een aantal
percelen beschikbaar met een totale oppervlakte van 6,2637 ha. Deze percelen liggen
binnen het NNB nabij windturbine T2.3. Deze percelen zullen worden ingericht als
natuur, waarmee het NNB ter plaatse van de percelen wordt gerealiseerd.

Figuur 5.1
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Ligging compensatiepercelen.

Financiële compensatie restopgave
2

Met deze oppervlakte wordt er 94 m te weinig gecompenseerd. Omdat het praktisch
2
gezien niet mogelijk is om 94 m extra aan te kopen, wordt dit deel financieel
2
gecompenseerd. Hiertoe wordt het normbedrag van € 10,- per m gehanteerd,
waarmee de financiële compensatie € 940,- bedraagt.

5.2

Beschrijving compensatiepercelen

Figuur 5.2

Het noordelijke compensatieperceel

Bodem en grondwater
De bodem van de percelen bestaat uit een veldpodzolgrond van matig fijn kalkloos en
humusarm zand (Hn21) (bron: Bodematlas Provincie Noord-Brabant). Het betreft
leemarm fijn zand met lagen grof zand of grind in de ondergrond (beginnend op een
diepte tussen 40 en 120 cm) (bron: bodemdata.nl). Veldpodzolgronden zijn veelal te
vinden in jonge heideontginningen, gebieden die tot eind de 19e - begin 20e eeuw met
heide waren bedekt. Uit de historische topografische atlas blijkt dat hier inderdaad
heide heeft gelegen. De gronden zijn ongeveer 50 jaar geleden in gebruik genomen
als akker. Veldpodzolgronden ontstaan bij hoge grondwaterstanden. De huidige
grondwaterstand op de percelen is echter zeer laag, met een gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand tussen de 1,20 en 2,00 m beneden maaiveld (bron:
Bodematlas Provincie Noord-Brabant). De percelen liggen in een infiltratiegebied. Er
treedt geen kwel op. Wel treedt kwel op vanuit de percelen in de rand van het
nabijgelegen Kroonven.
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De compensatiepercelen is momenteel in gebruik als akker. De fosfaat- en
nitraatgehaltes van de bovengrond zijn daardoor hoog. De diepte tot waar het
fosfaatverzadigde deel van de bovengrond reikt, is niet bekend. Op zandgronden reikt
de fosfaatverzadiging echter doorgaans tot ruim onder de teeltlaag. Van de
compensatiepercelen is de teeltlaag dik, zo’n 50 à 60 cm. De verwachting is dan ook
dat de fosfaatverzadiging tot ruim 70 cm diep zal reiken.
Doelstelling NNB
Het huidige beheertype voor het perceel is N00.01 nog om te vormen landbouwgrond
naar natuur. Volgens de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2019
is de ambitie voor de percelen N11.01 Droog schraalgrasland. In het zandlandschap
1
van Zuid en Oost Nederland gaat het daarbij om droog heischraal grasland . Door
ontginning, verzuring en bemesting is droog schraalland in Nederland vrijwel
verdwenen en het voorkomen van de vele karakteristieke soorten is ernstig bedreigd.
De belangrijkste bedreiging voor de restanten van droog schraalland is vermesting in
de vorm van stikstofdepositie waardoor de soorten van het schraalland worden
verdrongen door algemene grassen. (bron: BIJ12.nl). De twee associaties van droog
heischraal grasland, de associatie van liggend walstro en schapengras en de
associatie van klokjesgentiaan en borstelgras zijn gebonden aan leemhoudende
zandgrond en of sterk humeuze bodems. (Ministerie van LNV, 2008 & 2019).
De associatie van Heischraal grasland heeft enige mate van buffering nodig tegen
verzuring, die geboden wordt door de lemige fractie in de zandgrond. De meeste
bodems in natuurgebieden zijn tegenwoordig al te ver verzuurd om heischraal
grasland te ontwikkelen of te herstellen. Daarom wordt geprobeerd nieuw droog
heischraal grasland te ontwikkelen op voormalige akkers. Daarvoor is het onder meer
noodzakelijk om de fosfaatverrijkte bovengrond af te graven, zodat de nog niet
verzuurde ondergrond aan de oppervlakte komt te liggen.
Potenties
Het plangebied ligt buiten het oorspronklijke verspreidingsgebied van droog heischraal
grasland (Ministerie van LNV, 2008). De plaatselijke zandfractie is leemarm. In de
ondergrond is eveneens leemarm grof zand aanwezig. Een natuurlijke zaadbank is
naar verwachting niet aanwezig. Bijzondere, aan droog heischraal gebonden,
plantensoorten, zoals valkruid, rozenkransje en welriekende nachtorchis zullen zich
dan ook niet spontaan vestigen.
Zoals hierboven onder ‘bodem en grondwater’ is aangegeven, is de fosfaatverrijkte
bovenlaag op de ingebrachte percelen naar verwachting dik, tot ruim 70 cm. Met het
afgraven wordt de humeuze bovengrond afgevoerd en komt de humusarme,
eveneens leemarme ondergrond aan de oppervlakte te liggen. De potenties voor
droog heischraal grasland zijn hier dan ook niet hoog.

1

De andere habitattypen die onder droog schraalgrasland vallen zijn stroomdalgraslanden, zinkweiden en
kalkgraslanden. Deze komen alleen voor in het rivierengebied en Zuid Limburg.
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Daarnaast heeft het diep afgraven van dit gebied hoogstwaarschijnlijk ook negatieve
invloed op de kweldruk in het naastgelegen Kroonven. Deze kwel vormt een van de
belangrijke natuurwaarden van het Kroonven. Maatregelen die een negatieve invloed
hebben op de kwelstroom zijn dan ook niet gewenst.
Voorstel wijziging te realiseren beheertypen
Aangezien diep afgraven een zeer dure maatregel is, negatieve consequenties kan
hebben op het naastgelegen Kroonven en er op deze locatie bovendien weinig kans is
op het realiseren van een goed ontwikkeld droog schraalgrasland, wordt aanbevolen
om een ander beheertype te realiseren.
Provincie Noord-Brabant heeft een doelstelling om meer bos te realiseren in de
provincie. Door de dikke teeltlaag is de bodem van het plangebied zeer geschikt voor
de ontwikkeling van bos. Op de westelijke percelen wordt daarom bos ontwikkeld. Het
betreft het beheertype N15.02, Dennen-, eiken- en beukenbos.
Op het meest westelijke perceel, dat ligt in de gemeente Bladel, is bosontwikkeling
vanuit landschappelijk oogpunt minder gewenst. Op dit perceel, van 1,17 ha, zal
bloemrijk grasland worden ontwikkeld (beheertype N12.02).
Extra compensatie
Omdat een minder ambitieus beheertype wordt gerealiseerd dan droog
schraalgrasland, vraagt provincie Noord-Brabant om een extra inspanning. Daarnaast
dient de ingreep (windpark en compensatie) volgens de VRNB te leiden “tot een
kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken
van het Natuur Netwerk Brabant als geheel”. Agrowind B.V. realiseert dit op de
volgende wijze:
• De wiekoverslag van turbine T2.3 wordt ingericht als natuur. Dit valt niet
binnen het NNB, maar kan wel worden vastgelegd in het bestemmingsplan.
2
Dit levert een extra oppervlakte natuur op van 15.385 m natuur. Deze
inrichting komt voor rekening van Agrowind B.V.
• Een extra perceel dat zal worden ingericht met het beheertype N15.02 en dat
2
wordt toegevoegd aan het NNB. Dit betreft een oppervlakte van 18.990 m .
Financiering van deze inrichting wordt geregeld in de Anterieure
Overeenkomst.
• Een inspanningsverplichting om in het deel van de Strook in de gemeente
Reusel-De Mierden, ter hoogte van de turbines T2.1, T2.2 en T2.3 te komen
tot een extensivering van de landbouw, bijvoorbeeld door het toepassen van
de zogenaamde “strokenteelt”, een vorm van geïntegreerde landbouw waarbij
in tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere gewassen in
stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit aan gewassen gaat hiermee
omhoog, wat bijdraagt aan een toename in onder- en bovengrondse diversiteit
aan gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in gewassoorten,
kunnen ziekten en plagen zich bovendien minder snel verspreiden, waardoor
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er minder gewas-beschermende middelen nodig zijn. In de invulling hiervan
zal ook nadere afstemming met de gemeente Bladel worden gezocht, lettende
op de plannen die zij hier realiseren in het kader van de NNB-herbegrenzing
voor het Windpark De Pals.

Figuur 5.3

5.3

Overzicht fysieke compensatie, inclusief extra compensatie en nabijgelegen
compensatie windpark De Pals.

Inrichtingsvoorstel
Het inrichtingsvoorstel betreft de wettelijke compensatiepercelen, de wiekoverslag en
het extra aan het NNB toe te voegen perceel. Voor de inrichting van het
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extensiveringsgebied wordt een integraal plan opgesteld, waar ook de percelen in de
gemeente Bladel deel van uitmaken.

Figuur 5.4

Gerealiseerde beheertypen “wettelijke” compensatiepercelen.

De compensatiepercelen aan De Strook worden ingericht met bos. Vanwege de dikke
teeltlaag, bieden de percelen potentie voor het ontwikkelen van een rijker bostype dan
de naastgelegen percelen. De voormalige akkers zijn geschikt voor het aanplanten
van boomsoorten die striktere bodemeisen stellen, zoals linde en esdoorn. Deze
soorten hebben een beter verterend bladstrooisel, waardoor minder snel verzuring
van de bosbodem optreedt en zich in het bos een rijkere bodemvegetatie en fauna
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kan ontwikkelen (De Keersemaeker et al., 2016, Hommel et al., 2007). Het beheertype
is N15.02.
Langs de bosranden worden zogenaamde zoom-mantelvegetaties gerealiseerd,
randen die van ruigte, via struweel, geleidelijk overgaan in bos. Dergelijke vegetaties
zijn zeer rijk aan soorten flora en fauna. Daarnaast zorgen zij er aan de noordrand
voor dat de verbindingsstrook tussen de hei op de Grote Cirkel met het Kroonven
voldoende open en zonnig blijft.
Het oostelijke perceel, dat ligt in de gemeente Bladel, wordt, zoals in een vorige
paragraaf al aangegeven, ingericht met bloemrijk grasland. Het beheertype is N12.02.
Langs de noordrand wordt een houtsingel van inheemse heesters aangelegd.
Ook de wiekoverslag in het noordelijke perceel wordt ingericht met bloemrijk grasland,
volgens beheertype N12.02. Langs de randen rond de wiekoverslag wordt eveneens
een zoom-mantelvegetatie gerealiseerd.
Tabel 5.1

Inrichtingselementen met hun oppervlakte

Inrichtingselement
Bos (incl. zoom-mantel)
Grasland
Houtsingel

Afmetingen
2
72.547 m
2
2.7179 m
130 m

Bos
Het bos wordt ingeplant met een mix van bomen en struikvormers, in een dichtheid
van 3333 stuks per ha (plantafstand 2 m binnen de rijen, 1,5 m tussen de rijen). Langs
de randen waar een zoom-mantel wordt gerealiseerd, wordt de buitenste rand (5 m)
niet ingeplant en daarnaast worden in een strook van 10 m alleen struikvormers
ingeplant. Hiermee wordt voorkomen dat de boomvormers de zoom-mantel
overgroeien. Het overige deel wordt ingeplant met 30 % boomvormers en 70 %
struikvormers. Als het bos volwassen is geworden, kunnen de struikvormers zich in
een struiklaag onder de bomen handhaven. Waar het te donker is, zullen de struiken
op termijn verdwijnen.
Het bos wordt in een individuele menging ingeplant met de volgende soorten:
Tabel 5.2

Soortensamenstelling bos

Bomen
Winterlinde
Wintereik
Gewone esdoorn
Zomereik
Ratelpopulier
Zoete kers
Boswilg
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Aandeel (30%)
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%

Struiken
Eenstijlige meidoorn
Wilde lijsterbes
Hazelaar
Sporkehout
Gewone vlier
Hondsroos
Wilde kamperfoelie

Aandeel (70%)
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%

Bomen
Ruwe berk

Aandeel (30%)
10%

Struiken
Aandeel (70%)
Taxus
5%
Hulst
5%
Gedurende de eerste drie jaar vindt jaarlijks controle plaats van de beplanting en
wordt uitgevallen plantmateriaal vervangen door nieuwe (inboet). Bij droogte indien
noodzakelijk water geven. Bij verdringing van het plantmateriaal door ruigtekruiden
(zoals distels), worden de ruigtekruiden afgemaaid.
Na 5 - 8 jaar wordt beoordeeld of een eerste dunning nodig is. Met name dient
gekeken te worden of de boomvormers niet verdrongen worden door snelgroeiende
struikvormers zoals hazelaar. In dat geval worden de boomvormers vrijgezet.
Grasland

Op de percelen wordt er een zaadmengsel gezaaid of tijdelijk hooi uitgespreid van een
bloemrijk grasland van vergelijkbare omstandigheden in de omgeving van het
plangebied. Daarna wordt overgegaan op een regulier beheer van maaien en
afvoeren. Dit houdt in dat tweemaal per jaar de vegetatie wordt gemaaid en het
maaisel afgevoerd. Per maaibeurt blijft 10 % van de vegetatie staan (gefaseerd
beheer).
Zoom-mantel en houtsingel
Een zoom-mantelvegetatie bestaat uit een rand met struweel (struiken) tegen de
bosrand aan en daarlangs een rand met ruigtekruiden. Hiermee ontstaat een
geleidelijk aflopende rand langs het bos. Ook de houtsingel bestaat uit een strook met
struweel met een rand van ruigtekruiden erlangs. De houtsingel staat als afscheiding
tussen twee graslanden.
Het deel met struiken (de mantel) wordt ingeplant met de volgende soorten:
Tabel 5.3

Soortensamenstelling mantelvegetatie

Soort
Eenstijlige meidoorn
Wilde lijsterbes
Hazelaar
Gewone vlier
Sporkehout
Hondsroos
Wilde kamperfoelie

Aandeel
20%
15%
15%
15%
15%
10%
10%

De mantel wordt de eerste twee jaar jaarlijks nagelopen op ontkiemen van
boomvormers. Deze worden met de hand verwijderd. Daarna wordt de mantel
eenmaal per 5 jaar gecontroleerd op boomvormers, waarna deze worden verwijderd.
De zoom wordt ingezaaid met hetzelfde mengsel als het grasland, en de eerste 10
jaar meegenomen in het beheer van maaien en afvoeren. Na deze periode wordt elk
jaar de helft van de zoom 1x gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
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Een mogelijke alternatieve vorm van beheer voor het gehele grasland inclusief de
zoom is sinusbeheer (zie de Handleiding Sinusbeheer, van Jurgen Couckuyt).

Figuur 5.5
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Referentiebeeld Kruiden- en faunarijk grasland met zoom-mantelvegetatie langs
bosrand.

6 Effecten inrichtingsplan op NNB
6.1

Kwantitatieve effecten
Volgens de compensatieregels van de provincie Noord-Brabant, dient er 6,41 ha
nieuwe natuur te worden gerealiseerd, binnen het nog niet gerealiseerde deel van het
NNB. Met dit inrichtingsplan worden de volgende oppervlaktes nieuwe natuur
gerealiseerd:
•
•

•

2

6.2637 m nieuwe natuur binnen het nog niet gerealiseerde deel van het NNB,
om de wettelijke compensatieopgave in te vullen
2
1.8990 m extra nieuwe natuur binnen het nog niet gerealiseerde deel van het
NNB, om de realisatie van een minder ambitieus beheertype dan gewenst
door de provincie te compenseren.
2
1.9399 m extra nieuwe natuur buiten het NNB onder de wiekoverslag

In totaal wordt er bijna 10 ha extra natuur gerealiseerd, uitgevoerd en gefinancierd
vanuit Agro-wind BV. Daarnaast neemt de BV de inspanningsverplichting op zich om
in de overige percelen van het NNB nabij de turbines T2.1, T2.2 en T2.3 in de
gemeente Reusel-de Mierden te komen tot extensivering van de akkerbouw, in
samenwerking met de initiatiefnemers van windpark De Pals, die het deel in de
gemeente Bladel voor hun rekening nemen. Deze extensivering kan bijvoorbeeld gaan
om het overgaan van reguliere landbouw op strokenteelt.
In de gemeente Reusel-de Mierden betreft het een oppervlakte van ongeveer 18 ha.

6.2

Kwalitatieve effecten
Het realiseren van natuur binnen het buiten het NNB en het extensiveren van de
akkerbouw in het gebied heeft diverse positieve effecten op de kwaliteit in en rond het
plangebied.
Nieuw leefgebied
Door de realisatie van bos en bloemrijk gras, met natuurlijke overgangen daartussen,
ontstaat nieuw leefgebied. Het grasland fungeert als open plekken in het bos, die de
waarde van het bos verder verhogen. De natuurlijke randen behoren tot de rijkste
biotopen voor onder meer geleedpotigen, zoogdieren en vogels.
Toename robuustheid en samenhang NNB
De natuurontwikkeling draagt bij aan een toename van de robuustheid en samenhang
van het NNB ter plaatse, doordat de landbouwenclave substantieel wordt verkleind.
Met name het smalle deel van de landbouwenclave langs De Strook ter hoogte van
het Kroonven wordt substantieel verkleind.
Als de extensivering is gerealiseerd, vormen ook de nog aanwezige akkers een
leefgebied voor tal van organismen, waarmee het gebied bijdraagt aan de kwaliteit
van het NNB, in plaats van dat het een barrière vormt tussen de delen van het NNB.
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Afname stikstof- en fosfaatbelasting
De natuurontwikkeling en extensivering zorgen voor een afname van de fosfaat- en
nitraatbelasting op het bestaande NNB rondom het gebied. Het bos ligt in de nabijheid
van het Kroonven en wordt helemaal niet meer bemest. Door de diep wortelende
bomen worden fosfaat en nitraat uit de bodem opgenomen, waardoor minder snel
uitspoeling en transport van nitraat met de kwelstroom richting Kroonven plaatsvindt.
Zo lang de akkers nog regulier worden gebruikt, vormt het bos een buffer tussen het
Kroonven en de heidecorridor tussen de Grote Cirkel en het Kroonven enerzijds en de
akkergronden anderzijds. Op termijn is deze bufferfunctie niet meer nodig en vormen
de akkers niet of nauwelijks nog een bron van stikstof- en fosfaatbelasting van de
omgeving.

6.3

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat, door de ontwikkeling van 10 ha nieuwe natuur binnen en
aansluitend aan het NNB en de inspanningsverplichting 18 ha akkers te extensiveren,
het NNB als geheel kwalitatief of kwantitatief wordt versterkt. Door de toevoeging van
een extra perceel aan het NNB en de inspanningsverplichting tot extensivering, geldt
dit eveneens indien het beheertype N11.01 Droog schraalgrasland wordt gewijzigd in
N15.02 Dennen- eiken- en beukenbos en N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.
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