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Geachte heer Van Zandbrink 
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 17-02-2004 met betrekking tot de naleving van de voorwaarden 
ontheffingen Flora- en faunawet Rijksweg A73-Zuid, bericht ik u als volgt. 
 
Met betrekking tot de verlichting van bouwterreinen in de locatie van het kunstwerk over de Swalm 
geven wij aan dat de aannemer is gesommeerd het werkterrein met onmiddellijke ingang ’s nachts niet 
meer te verlichten. 
 
Door ons is geconstateerd dat ter hoogte van de dassenburcht bij Waterloo (bekend als ‘burcht 110’) 
in het tracédeel Beesel door derden werkzaamheden zijn uitgevoerd, die mogelijk hebben geleid tot 
verstoring van de burcht. Van deze constatering is door ons per omgaande melding gedaan bij de 
Algemene Inspectie Dienst van uw ministerie (november 2003). 
In de zomer van 2004 zal de burchtverplaatsing volgens het oorspronkelijke plan worden uitgevoerd. 
 
Met betrekking tot het ophangen van nestkasten voor vogels bij het tracédeel Swalmen en Beesel 
melden wij u dat wij geruime tijd intensief met dit project bezig zijn. De nestkasten zijn reeds begin 
2003 aangeschaft bij Vogelbescherming Nederland. In 2003 heeft Rijkswaterstaat samenwerking 
gezocht met de Stichting IKL en de Vogelwacht Limburg met als doel het duurzaam onderhoud van de 
kasten. Het ophangen van nestkasten, zonder afspraken te hebben gemaakt over duurzaam 
onderhoud, heeft weinig zin. Het maken van sluitende afspraken met vrijwilligers, die leiden tot 
duurzame instandhouding van de kasten, heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Inmiddels 
zijn deze afspraken gemaakt en zullen de kasten naar verwachting in de loop van 2004 worden 
geplaatst en worden onderhouden door vrijwilligers. 
 
Met betrekking tot het ophangen van kasten voor vleermuizen zijn wij momenteel nog in discussie met 
specialisten over een zinvolle invulling van deze eis. 
 
Met betrekking tot de dassenburcht in Belfeld (bekend als ‘burcht 101’) kunnen wij u melden dat de 
burchtverplaatsing in de zomer van 2004 zal plaatsvinden. Eerder is niet mogelijk gebleken, omdat de 
eigenaar van het betreffende perceel geen betredingstoestemming gaf en zijn perceel niet wilde 
verkopen. De werkzaamheden voor aanleg van de weg vangen niet eerder aan dan dat de burcht is 
verplaatst. 
In april 2004 worden ten zuiden van de burcht leidingen verlegd. De projectverantwoordelijke voor 
deze verlegging is schriftelijk gebonden aan een aantal randvoorwaarden, die zijn gericht op het 
voorkómen van ontoelaatbare verstoring van de burcht. Rijkswaterstaat zal in de eerste helft van 
maart (2004) een daskerend raster plaatsen langs de Kernenverbindingsweg ter plaatse van de 
burcht. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
 
 



Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
namens deze, 
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR 
namens deze, 
De Projectdirecteur Rijksweg 73 / Rijksweg 74 
 
 
 
Ir. P.A.M. van Oostrum  

 


