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Biologische waarderingskaart (BWK)
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Vereenvoudigde ecotopenkaart
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Europese habitatkaart versie 5.2
°

^ Depositieberekening

Habitatrichtlijngebied

Vogelrichtlijngebied
Europese habitats

Psammofiele heide met Calluna en Genista
Open grasland met Corynephorus- en
Agrostis-soorten op landduinen
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren

Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica
tetralix
Droge Europese heide
Soortenrijke heischrale graslanden op arme
bodems
Voedselrijke zoomvormende ruigten
Laaggelegen schraal hooiland:
glanshaververbond
Overgangs- en trilveen
Slenken in veengronden met vegetatie
behorend tot het Rhynchosporion
Atlantische zuurminnende beukenbossen
met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei
Sub-Atlantische en midden-Europese
wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen

!

!

!

!

!

! Oude zuurminnende eikenbossen op
zandvlakten met Quercus robur
Bossen op alluviale grond met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

regionaal belangrijk biotoop
dotterbloemgrasland
regionaal belangrijk biotoop
moerasspirearuigte met graslandkenmerken

regionaal belangrijk biotoop grote
zeggenvegetaties
regionaal belangrijk biotoop rietland en
andere Phragmition-vegetaties
regionaal belangrijk biotoop kleine
zeggenvegetaties (BWK ms) niet vervat in
overgangsveen (7140)
regionaal belangrijk biotoop moerasbos van
breedbladige wilgen
brem- en gaspeldoornstruwelen
regionaal belangrijk biotoop gagelstruweel,
niet vervat in habitattypen t.g.v. hun
ondergroei
regionaal belangrijk biotoop vochtig
wilgenstruweel op venige en zure grond
regionaal belangrijk biotoop doornstruwelen
van leemhoudende gronden
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Benaderende ligging van de (na te streven) 
ecologische verbindingen tussen de 
belangrijkste natuurkerngebieden

°





opdrachthouders

kaart 14.1-5

project: 10154   planMER   document: 10154_krt_049A   

0 670335 M

Leefgebieden avifauna
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Leefgebieden amfibieën
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Natura2000 habitats ter hoogte van het 
omleidingstracé

°Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

!

!

!

!
!

!

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Voedselrijke zoomvormende ruigten

Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties
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Natura2000 habitats ter hoogte van het 
omleidingstracé

°
Habitatrichtlijngebied

Vogelrichtlijngebied
regionaal belangrijk biotoop vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond 
Psammofiele heide met Calluna en Genista

Voedselrijke zoomvormende ruigten
regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

!

!

!

!

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
regionaal belangrijk biotoop moerasbos van breedbladige wilgen 
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor de 
referentiesituatie

°
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moeras

open

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor de 
referentiesituatie
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Kwetsbaarheidskaart voor
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niet tot weinig kwetsbaar met
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niet tot weinig kwetsbaar met
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niet kwetsbaar

kwetsbaar

zeer kwetsbaar

weinig kwetsbaar

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor het
doortochtscenario

°
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open

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor het
doortochttracé

°
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niet kwetsbaar

kwetsbaar

zeer kwetsbaar

weinig kwetsbaar

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor het
omleidingstracé

°
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bos
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moeras

open

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Geluidscontouren (LAeq, 24h berekend met 
toekomstige verkeersintensiteiten) voor het
omleidingstracé
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Kwetsbaarheidskaart voor
geluidsverstoring
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elementen
niet tot weinig kwetsbaar met
kwetsbare elementen
niet tot weinig kwetsbaar met
zeer kwetsbare elementen
niet kwetsbaar

kwetsbaar

zeer kwetsbaar

weinig kwetsbaar

De afgebeelde contouren zijn het resulaat 
van modelberekeningen; Deze mogen niet 
als exacte grenzen worden beschouwd. 
Voor een bespreking van de beperkingen 
van het model wordt verwezen naar de 
tekst van het plan-MER
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Kwetsbaarheidskaart voor verzuring
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