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Aanleiding 
 
 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State sprak op 9 november 2016 uit dat GS van de 
Provincie Noord-Brabant opnieuw moeten beslissen over het handhavingsverzoek van de Stichting 
Stop Overlast Duinoord d.d. 18 september 2014 m.b.t. naleving van de Natuurbeschermingswet door 
het all-inclusive pretpark Duinoord in Helvoirt. Lees de uitspraak op ECLI:NL:RVS:2016:2956. 
 
Duinoord ligt in beschermd Natura2000-gebied en wordt omgeven door het Nationaal Park Loonse 
en Drunense Duinen en het landgoed De Boschhoeve. Alsnog moet met zekerheid worden uitgeslo-
ten dat bouw en exploitatie van het bedrijf nadelige effecten kunnen hebben voor de natuur, dan wel 
moet er een passende beoordeling van die effecten worden gemaakt.  
 
Als bijdrage aan een adequate uitvoering van de uitspraak bieden wij dit witboek aan. De daarin op-
genomen opsommingen zijn wellicht niet uitputtend, want slechts gebaseerd op openbare bronnen. 
Die bronnen zijn te vinden via de hyperlinks in de digitale versie van dit witboek, zie 
www.stopoverlastduinoord.nl/witboeknatuur.pdf . 
 
Achtereenvolgens behandelen wij de volgende kwesties: 
1. Hoe zijn we hierin terecht gekomen? 
2. Wat bouwde Duinoord vanaf 2013? 
3. Wat doet Duinoord, wat behelst de exploitatie? 
4. Wat zijn de relevante natuurwaarden hier? 
5. Welke verstoringen kunnen optreden? 
6. Welke gevolgen hebben die voor de natuur? 
7. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
Helvoirt, 25 november 2016 
Stichting Stop Overlast Duinoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giersbergsebaan 1 – 5268LN Helvoirt – info@bdrp.nl - www.stopoverlastduinoord.nl  

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89345
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1. Hoe zijn we hierin terecht gekomen? 

Al heel lang staat in de bossen van de buurtschap 'de Achterste Distelberg' in Helvoirt een 
café-restaurant Duinoord met een kleine speeltuin. Tot ca. 2005 kwamen wandelaars, gezin-
nen, ruiters en fietsers hier om iets te drinken of eten. Er waren geen problemen met de 
buurt of de natuur. Integendeel, Duinoord was een potentiële poort naar het Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen. De Vereniging Natuurmonumenten had de hoop dat dit de 
oostpoort van het Nationaal Park zou worden. Maar Duinoord koos een andere koers. 

Na 2005 ging de exploitant van alles bouwen, zonder vergunningen. Dat leidde tot moeiza-
me procedures met de Gemeente, met claims en tegenclaims. Om daaraan een eind te ma-
ken sloten de Gemeente en Duinoord eind 2007 een convenant: in ruil voor concessies van 
Duinoord zou de Gemeente meewerken aan verdere ontwikkeling. Begin 2009 kwam Duin-
oord met een bedrijfsplan, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig was. De Gemeen-
te werkte mee. Het nieuwe Bestemmingsplan Duinoord voorzag in de ontwikkeling van een 
omheind all inclusive pretpark op het hele perceel, dat eerst grotendeel een agrarische/ 
landschappelijke/natuurbestemming had. Op het perceel bleef een deel Natura2000. 

De Provincie werd geraadpleegd over de aanleg van een klein boomkroonpad en enkele uit-
bereidingen. Na summier onderzoek werd besloten dat er geen vergunningplicht was krach-
tens de Nbw. Dat besluit voegde de Gemeente toe als bijlage aan het Bestemmingsplan 
Duinoord. Voor dat bestemmingsplan werd de Provincie echter niet geraadpleegd. Ook de 
effecten van de uitstoot van het toegenomen verkeer werden nooit onderzocht. 

In 2013 ging de bouw van start. Er kwam veel meer dan waar de Provincie eerder over be-
sloot. Onze stichting, die opkomt voor zo’n vijftig verontruste omwonenden en voor de na-
tuur, vroeg de Provincie in 2014 om een herbeoordeling van de ontwikkelingen en handha-
ving Nbw. Tot herbeoordeling werd besloten maar de conclusie daarvan was dat er geen 
vergunningplicht Nbw was. De Raad van State sprak daarna uit dat die conclusie onvoldoen-
de onderbouwd was. De beoordeling moet overgedaan. En daar staan we nu. 
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2. Wat bouwde Duinoord?  
 
Sinds maart 2013 werden op het terrein van Duinoord o.a. gerealiseerd (zie tekening hierna): 
• Uitbreiding van het restaurant: entree, horecastraat, feest- en speelzalen. Het bestemmingsplan 

staat gebouwen toe tot 4000 m2 en 10 m. hoog. 
• Uitbreiding van een frituurinrichting, keukens en opslagruimte. 
• Buitenterras van meer dan 1200 m2 (ca. 3000 m2 is bestemd), deels beton, deels houten vlonder. 
• Verplaatsing van een deel van de midgetgolf.  
• Podiumvlonder met dak. 
• Verwijderen van de skihelling, langlaufbaan en paardenstal in de duinrand. 
• Aanleg van houten trap, paden, kasten, vlonders en afdakjes in het bos. 
• Aanleg van een paardenweide. 
• Paardenstal met paardenbak en mestopslag. 
• Verhard terras rond de paardenstal. 
• Uitbreiding van het speelterrein met ca. 7.000 m2 (ca. 15.000 m2 is bestemd). 
• Aanleg van paden, speelweiden, verhardingen en waterpartij. 
• Bouw van speelattracties: o.a. springkussens en trampolines, ca. 10 meter hoge 133 m. lange tok-

kelbaan/ziplijn, quadcircuit, waterspel, boulebaan, volleybalveld, speelhuisjes, tubingbaan (met 
bestuursdwang deels verwijderd), doolhof, pannaveldjes, zandbak. Het bestemmingsplan laat 
bouwwerken toe tot 10 m. hoog. 

• Boomkroonpad door de bomentoppen van de duinrand, tot 10 m. hoogte is toegestaan. 
• Mini-klimbaan (low-rope-parcours) achter de paardenstal. 
• Voorzieningen voor lasergunspel in het bos (niet vergund). 
• Omroepinstallatie met luidsprekermasten (niet vergund). 
• Terreinverlichting, elektrahuisje. 
• Een half verhard parkeerterrein voor ca. 207 auto’s, asfaltweg. 
• Een entree met slagboom, stoplichten, klikoberging, spandoekmasten, camera’s, reclamebord 

(niet vergund). 
• Verhoging van de omheining met prikkeldraad, tot ca. 2.50 m (niet vergund). 
• Beplanting van de omheining met laurierstruiken. 
• Een toiletgebouw (vergunningvrij verklaard). 
• Een buitenterras met horecatappunt bij de paardenstal (exploitatievergunning betwist). 
• Fietscrossbaan (niet vergund, gebruik verboden door Gemeente). 
• Herplaatste ca. 6 meter hoge tubingbaan (niet vergund). 
• Uitbreiding boomkroonpad tot 8 circuits (vergunning ingetrokken / opnieuw in behandeling). 
• Plm. 50 picknicktafels met banken in de speeltuin (niet vergund/vergunningvrij). 
 
In het kader van het Bestemmingsplan Duinoord werd overeengekomen te realiseren: 
• Restauratie van de duinrand en versterking landschappelijke kwaliteit (niet uitgevoerd). 
• Inrichten van landschappelijke kamers, dassenleefgebied en boscompensatie (niet uitgevoerd). 
• Herstel van de stuifduin op de plaats van de skibaan / later tubingbaan (niet uitgevoerd). 
 
De gerealiseerde bouwsels staan soms in, soms nabij het beschermde natuurgebied. 
NB: relevant voor de beoordeling is wat volgens het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. 

 

http://www.stopoverlastduinoord.nl/vergunningen/index.html
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/bestemmingsplan.pdf
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Situatie in 2016, tekening van Duinoord Helvoirt bv. 
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3. Wat doet Duinoord? 
 
A. Horeca-exploitatie 
Exploitatievergunning maakt mogelijk: café en restaurant in lokaliteiten en terrassen aangegeven op 
tekening. Het gebouw en terras liggen op 38 meter van de grens van het Natura2000-gebied. Het 
bedrijfsparkeerterrein ligt op 1 meter afstand van het Natura2000-gebied. Toegestane openingstij-
den: op het terras van zondag t/m donderdag tot 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur; 
in het horecagebouw van zondag t/m zaterdag tot 02.00 uur. Alle dagen van het jaar. Met deze ver-
gunning wordt tevens het partycentrum – feesten en partijen – geëxploiteerd. N.B. Het Bestem-
mingsplan Duinoord voorzag erin dat op Duinoord alleen ‘dagexploitatie’ zou zijn. Beoordelingen van 
verkeer, milieu, geluidshinder, etc. waren daarop gebaseerd. 
Met gewijzigde exploitatievergunning: een tappunt voor niet-alcoholhoudende drank op het buiten-
terrein van het Klimbos op de locatie zoals aangewezen op tekening, op ca. 10 meter van de grens 
van het Natura2000-gebied. Toegestane openingstijden tappunt bij Klimbos: van 10.00 uur tot 18.00 
uur op dagen dat het klimbos is opengesteld voor bezoekers. NB: De exploitatievergunning is op 23 
november 2016 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, vanwege de 
parkeeroverlast. De openingstijden zijn volgens de Raad van State vergunbaar. De gewijzigde exploi-
tatievergunning werd door de Raad van State teruggestuurd voor een nieuwe bezwaarprocedure. 
 
B. Exploitatie attractiepark 
Het attractiepark was in 2016 opengesteld van 19 maart tot 30 oktober: op alle zaterdagen en zon-
dagen van 11.00 tot 18.00 uur, op alle woensdagen van 13.00 tot 18.00 uur. Extra openingsdagen 
(hele dag): 28/03, 25-29/04, 2-6/05, 16,23,24/05, alle dagen juni, alle dagen juli op 7 dagen na, alle 
dagen augustus, 1,2,8,9, 20,22,27/09, 4,7/10, 24-28/10. Daarnaast was het bedrijf geopend voor 
groepsarrangementen, op een onbekend aantal dagen. Klanten betalen een vast tarief voor parke-
ren, toegang, gebruik van attracties en onbeperkt eten en drinken. Voor alcoholische dranken moet 
extra worden betaald. 
 
C. Personen- en verkeersaantrekking 
Volgens het Bedrijfsplan van mei 2009 worden 3 jaar na de heropening in 2013 in totaal 118.000 
bezoekers verwacht. De exploitant heeft geuit dat de werkelijke aantallen de verwachtingen verre 
overtreffen. De maximale capaciteit van het bedrijf – 365 dagen per jaar, alle dagen druk – is plm. 
500.000 klanten per jaar. We gaan thans uit van minstens 120.000 klanten per seizoen, die komen in 
minstens 30.000 auto’s. 
Zij parkeren op het eigen terrein (207 plaatsen) en langs de Giersbergsebaan en Duinoordseweg, in 
en tegen Natura2000. Uit onze tellingen bleek in 2015 dat rond Duinoord viermaal per maand exces-
sieve parkeerproblemen zijn met meer dan honderd auto’s langs de straten in onze buurt. In 2016 
zijn de aantallen toegenomen. Op 5 mei 2016 stonden er zelfs 338 auto’s in onze buurt en op 25 sep-
tember 2016 waren het er 301. Deze auto’s komen overwegend tussen 11.00 en 12.00 uur, parkeren 
dan, starten vervolgens weer en vertrekken overwegend tussen 17.00 en 19.00 uur. Ze komen en 
gaan over de Distelberg, de Duinoordseweg, de Giersbergsebaan en het Fazantbos, die alle dichtbij of 
binnen de Natura2000-contouren liggen. Zie de kaart op de volgende pagina. 
Daarnaast komen er volgens opgave van de exploitant 3 á 4 keer per week vrachtauto’s voor aanvoer 
en afvoer. Duinoord trekt ook veel autobussen met klanten. Deze staan op of bij Duinoord gepar-
keerd. Bij warm weer laten ze soms de hele dag hun motor draaien voor de airco. 
 

http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/exploitatievergunning.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/exploitatievergunning_tappunt.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89467&summary_only=&q=
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89467&summary_only=&q=
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/bedrijfsplan2009.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/tellingen_parkeren.pdf
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4. Wat is de natuur hier? 
 
Duinoord ligt deels in en aan twee van de vier zijden naast Natura2000-gebied: het Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen en het Landgoed De Boschhoeve. Op de kaart op de vol-
gende pagina staan de grenzen van het Natura2000-gebied en de perceelgrens van Duinoord. 
Diverse bouwsels en exploitatie-activiteiten liggen in Natura2000: o.a. laserschieten, klimbos, speel-
plaats met miniklimbos, fietscrossbaan, looppaden. Andere bouwsels en activiteiten liggen alle bin-
nen een afstand van 100 meter tot de grens van het Natura2000-gebied. 
 
A. Algemene kenmerkende natuurwaarden 
Bron: Ontwerpbeheerplan LDD – april 2015 
• Het gebied is een mozaïek van zandverstuivingen, heiden en droge bossen.  
• Uitstuiven van heidebodems waar de oorspronkelijke bodems door het plaggen is verdwenen. 
• Op de droge tot vochtige, lemige gronden komen in de bossen soorten voor als de gele dovenetel, 

boskortsteel en witte klaverzuring. 
• Enkele karakteristieke vlinders zijn de grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder.  
• In het gebied leven rosse vleermuis, grootoorvleermuis, vale vleermuis en dwergvleermuis.  
• Het gebied is rijk aan paddenstoelen. 
• Het gebied dient als broedgebied voor onder meer de nachtzwaluw, roodborsttapuit, houtsnip en 

zwarte specht en uilen.  
• Verder komt de das voor, evenals de levendbarende hagedis, de rugstreeppad, libellen, krekels en 

sprinkhanen.  
• Er blijkt een relatief hoog aantal zeldzame soorten mossen voor te komen. 
• Bijlage 3 van het Ontwerpbeheerplan somt de kenmerkende soorten op voor de verschillende 

habitattypen in het gebied. 
 
Aanvullingen 
In de omgeving van Duinoord zijn meer algemene soorten waargenomen die staan op de lijst van 
beschermde dier- en plantensoorten, zoals:  
• uit Tabel 1 o.a.: egel, bosmuis, spitsmuis, konijn, rode bosmier, ree, vos en haas;  
• uit Tabel 2 o.a. daslook, salomonszegel, orchissen, eekhoorn;  
• uit Tabel 3 o.a. das, eikelmuis, zandhagedis, hazelworm en vleermuis;  
• beschermde vogelsoorten o.a. zwaluwen, uilen, eksters en spechten.  
Wij wijzen op waarnemingen van drs. Ing. (bos- en natuurbeheer) O.L.M. Janssen uit Helvoirt, ver-
meld in onze brief van 8 januari 2015 aan de ODBN (zie pag. 15). Daaruit blijkt dat sinds het de ver-
bouwing van Duinoord de stand van in elk geval dassen, reeën, fazanten, hazen, uilen, zwarte specht 
en groene specht is geschaad.  
De algemene soorten verdienen niet alleen bescherming vanuit de groene wetten maar ook vanwege 
hun functie voor de hierna volgende specifieke prioritaire natuurwaarden vanuit de Natura2000-
aanwijzing. Zo schuilen kamsalamanders bijvoorbeeld in oude konijnen- en muizenholen, staat in de 
standaardbeschrijving van deze soort.  Oude eikenbossen zijn afhankelijk van schimmels, padden-
stoelen, mieren en rups etende zangvogels zoals koolmezen en spechten. 

  

http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=587435
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B. Specifieke prioritaire natuurwaarden (natura2000) 
Bron: Ontwerpbeheerplan LDD – april 2015 
 
Op of in nabijheid van Duinoord: 
Code Nederlandse 

naam 
Huidige staat van 
instandhouding en 
trend 

Doelstelling 

Oppervlak/omvang Kwaliteit Populatie 

H2310 Stuifzandheiden met 
struikheide 
 

Onder druk door 
betreding, verbossing 
en vergrassing. Netto 
perspectief positief. 

Uitbreiding Verbetering N.v.t. 
 

H2330 Zandverstuivingen Bosaanplant en opslag 
heeft grootste deel 
vastgelegd, beperkt 
sprake van 
vergrassing. Netto 
perspectief positief. 

Uitbreiding Verbetering N.v.t. 
 

H9190 Oude eikenbossen Goed, maar kwaliteit 
staat door recreatie 
onder druk. 
Grote delen van dit 
habitattype staan 
onder scherm van 
dennen die afbreuk 
doe aan de vitaliteit 
van de eiken. 

Behoud Behoud N.v.t. 

H1166 Kamsalamander Goed, de populatie 
neemt toe. Door 
inrichtingsmaatregelen 
verbetert oppervlakte 
en kwaliteit leefge-
bied. 

Uitbreiding Verbetering Uitbreiding 

 

 
Voor stuifzandheide, zandverstuiving en kamsalamander is het doel: uitbreiding. Dus als deze typen 
en soorten (nog) niet op of naast Duinoord voorkomen mag er geen hinder zijn voor de uitbreidings-
kansen ervan. 
 
Het staat vast dat in de directe nabijheid en ook op Duinoord naast oude eikenbossen ook zandver-
stuivingen, stuifzandheide en kamsalamanders voorkomen. Zie de kaart hierna. Zandverstuivingen 
zijn er in elk geval voor het perceel en pal ernaast door GS aangewezen. Stuifzandheide is aangewe-
zen op ca. 600 meter vanaf het perceel. Kamsalamanders zijn waargenomen in poelen op ca. 400 
meter van het perceel (Ravonpublicatie 7 - april 2011, p. 10).  
  

http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
http://www.ravon.nl/Portals/0/Pdf/schubbenslijm7.pdf
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Prioritair beschermde typen en soorten  

 
Kamsalamanders: gedocumenteerd         foto op pag. 1 

Kamsalamanders: officieus 

Oude eikenbossen 

Zandverstuivingen 

Stuifzandheide  

Perceelgrens Duinoord 

Natura2000-gebied  
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5. Welke verstoringen kunnen optreden? 

Verstoringsfactoren 
In bijlage 5 van het Ontwerpbeheerplan LDD – april 2015 worden de verstoringsfactoren opgesomd. 
Van deze factoren kan Duinoord bijdragen aan oppervlakteverlies, versnippering, verzuring, veront-
reiniging, geluid, licht, trillingen, optische verstoring en mechanische effecten. De bij Duinoord rele-
vante habitattypen en soorten zijn daar alle min of meer gevoelig voor, blijkt uit de tabel. 

 
 
De hier relevante gevoeligheden zijn (‘gevoelig’ en ‘zeer gevoelig’ voor…) dus de volgende. 
• Kamsalamander: oppervlakteverlies, versnippering, verzuring, verontreiniging, verdroging, veran-

dering soorten- en populatiesamenstelling, vermesting, mechanische verstoring. 
• Oude eikenbossen: oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, optische verstoring, veran-

dering soorten- en populatiesamenstelling, vermesting, mechanische verstoring, vernatting. 
• Zandverstuivingen: oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, optische verstoring, veran-

dering soorten- en populatiesamenstelling, vermesting, mechanische verstoring, vernatting. 
• Stuifzandheide: oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, optische verstoring, verande-

ring soorten- en populatiesamenstelling, vermesting, mechanische verstoring, vernatting. 
NB: het Ontwerpbeheerplan LDD stelt dat afzonderlijke storingsfactoren in bepaalde situaties niet tot 
effecten hoeven te leiden, maar gecumuleerd met andere storingsfactoren wel. 
 
1. Oppervlakteverlies 
In het Natura2000-deel van Duinoord is ca. 1200 m2 kaalgeslagen voor de aanleg van een mini klim-
bos / low-rope-parcours met zitbankjes. Ook is ca. 1000 m2 vergraven voor de aanleg van een cross-
baan in het bos. Voor de z.g. tubingaan is in het bos een houten platform gebouwd van ca. 40 m2.  

http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
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Buiten het eigen terrein veroorzaken bezoekers van Duinoord oppervlakteverlies doordat ze parke-
ren langs de Giersbergsebaan en daar de natuurlijke uitlopers van het bos platrijden. Het gaat daar 
om een rij geparkeerde auto’s van 1000 m die 2 meter natuur vernielt = 2000 m2.  
In het aanwijzingsbesluit van de Provincie Noord-Brabant m.b.t. het Bestemmingsplan Duinoord d.d. 
12 juli 2011 is bepaald dat een perceel van ca. 1500 m2 waar een nieuwe woning was bestemd uitge-
sloten werd van het bestemmingplan Duinoord. Daar geldt daarom het Bestemmingsplan Buitenge-
bied en de bestemming ‘bos’. Het bos hier is door de exploitant echter kaalgeslagen en er is een par-
keerterrein gekomen. Al eerder verwijderde de exploitant alle bomen uit een bosperceel voor de 
aanleg van parkeerplaatsen aan weerszijden van de oprit. Dit besloeg ca. 1300 m2. 
Duinoord levert met dat al ruim 6800 m2 oppervlakteverlies voor natuur op. 
 
2. Mechanische verstoringen 
De bouw van het boomkroonpad en de aanleg van het pretpark zijn destijds niet geïnspecteerd, zo-
dat thans niet is vast te stellen of bij de bouw mechanische verstoring is opgetreden. Het boom-
kroonpad is op hoogte bevestigd aan bomen in de oude eikenbossen. Klemconstructies kunnen de 
boombast verstoren. Kabels, klemmen en metaal kunnen in de bomen dringen of groeien. De trek-
kracht van de kabels kan de groei verstoren. Breuk van takken kan schadelijk zijn voor een boom.  
De start- en eindpunten van de klimboscircuits liggen deels in het eikenbos. Hier wordt de bodem 
verstoord. In het klimbos kunnen kinderen met laserguns op elkaar jagen. Er zijn regelmatig spellen 
en zoektochten in het eikenbos van Duinoord. Deze massale betreding van de strooisellaag bos lei-
den tot verstoring van het bodemleven.  
Ter plekke van voorheen de tubingbaan (aan drie zijden grenzend aan Natura2000) is een zandver-
stuiving, maar is het stuifzand afgedekt met zwarte aarde, afkomstig van terreinafgraving elders op 
Duinoord. Het stuifzand is hierdoor verdwenen en er is hier niet passende vegetatie gekomen. Dit 
stuifzand kan zich daarom niet meer uitbreiden, zoals de Natura2000-doelstelling voor dit type luidt.  
Parkeerders langs de Giersbergsebaan staan op de bermen en in het bos. Daar wordt vegetatie plat-
gereden en mogelijk oud eikenbos geschaad. Hier groei(d)en ook beschermde plantensoorten als 
daslook, salomonszegel en orchissen. 
 
3. Versnippering 
Het Ontwerpbeheerplan zegt dat van versnippering sprake is bij het uiteenvallen van het leefgebied 
van soorten door bv. infrastructuur en overige vormen van gebruik. Versnippering is relevant voor 
oude eikenbossen, zandverstuivingen en kamsalamanders en voor de algemeen beschermde soor-
ten. Duinoord had tot 2011 grotendeels de bestemming ‘agrarisch met landschappelijke waarden 2 / 
dassenleefgebied en cultureel waardevol’, in het Bestemmingsplan Buitengebied. Na introductie van 
het Bestemmingsplan Duinoord in 2011 veranderde de bestemming naar ‘gemengd’ en was hier o.a. 
horeca en speeltuin mogelijk. Deze ontwikkeling levert een versnippering op van de omringende 
natuur. Duinoord wordt geheel omgeven door een ondoordringbaar hek van ca. 2.50 m. hoog. Fauna 
kan niet meer over het perceel naar aanliggende natuurterreinen. Ook dat leidt tot versnippering. 
 
4. Geluid 
Het Ontwerpbeheerplan zegt dat planten en amfibieën (vrijwel) ongevoelig zijn voor geluid. Versto-
ring treedt daar niet op. “Met name de (broed)vogelsoorten zijn wel gevoelig voor geluid: boom-
leeuwerik, roodborsttapuit, watersnip en wespendief. Geluid geeft vaak effecten in combinatie met 
optische verstoring. Hiermee is geluid een relevante parameter voor de beoordeling van huidige 
activiteit.” 

http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
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Voor de geluidsemissie van Duinoord heeft de Gemeente Haaren als maatgevend aangewezen de 
akoestisch rapporten van db/a-Consultants van 16-02-2010 voor het ‘ruimtelijk spoor’ en van 02-06-
2014 voor het ‘milieuspoor’. Onze stichting heeft een rapport ingebracht van de Nederlandse Stich-
ting Geluidshinder d.d. 30 augustus 2016. Alle rapporten gaan over de geluidsbelasting van omlig-
gende woningen. Over de effecten op de natuur worden daarin geen uitspraken gedaan. 
De NSG wijst erop dat de bedrijfsactiviteiten van Duinoord – die volgens de Regels van het Bestem-
mingsplan in milieucategorie 1 of 2 moeten vallen – hier kunnen vallen in milieucategorie 4.1 (van de 
modelbedrijvenlijst van de VNG) waarvoor een minimaal vereiste afstand van de bedrijfsperceelgrens 
tot dichtstbijzijnde woningen is voorgeschreven van 300 meter. (Woningen liggen hier op slechts 5 
meter afstand van de bedrijfsperceelgrens; daarover loopt een andere procedure.) Wij achten het 
aannemelijk dat dit milieuvereiste voor omwonenden ook te hanteren is voor de fauna in de natuur. 
Dat betekent dat dieren met vergelijkbare gehoorfrequenties als mensen – zoals dassen, knaagdie-
ren, vossen en reeën – in een straal van 300 meter rond Duinoord hinder zullen hebben van het ge-
luid van het bedrijf. Hoe hoger de geluidsbron, hoe groter het bereik. Op Duinoord zijn bouwwerken 
toegestaan tot een hoogte van 10 meter. 
Er bestaat nog weinig wetenschappelijke zekerheid over de effecten van geluid op fauna. Dit blijkt uit 
een onderzoek van Alterra van 2008. Niet is aangetoond dat geluid géén schadelijk effect kan heb-
ben. Naar het effect op vogels is onderzoek gedaan, zoals door de Commissie voor de M.E.R. Deze 
adviseert dat een drukke verkeersweg op minimaal ca. 1000 meter van een Natura2000-gebied moet 
liggen om geen nadelig effect op daar levende vogels te sorteren. In het algemeen wordt een geluid 
vanaf 42 dbA als schadelijk voor vogels beschouwd. Dit is vergelijkbaar met de norm die rond Duin-
oord geldt voor de woonomgeving. Deze waarden worden in en rondom Duinoord overschreden.  
 
5. Optische verstoring 
Dit betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen of voorwerpen die niet 
thuishoren in het natuurlijke systeem. Optische verstoring treedt vaak samen op met verstoring door 
geluid of trilling en licht en leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. In de broed- of zoogtijd zijn soor-
ten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring. Het klimbos van Duin-
oord, de entree, de omheining, sommige attracties, de geparkeerde auto’s vallen alle onder de defi-
nitie van optische verstoring. Een eerdere inspectie van de ODBN bevestigde optische verstoring 
door het klimbos, maar gaf niet aan in hoeverre hiervan effect optreedt. Geïsoleerd is dat o.i. nauwe-
lijks te analyseren. Uit de veldbiologische waarnemingen (zie pag. 15) mogen we afleiden dat opti-
sche verstoring in combinatie met andere verstoringen een bijdrage heeft geleverd aan de teruggang 
van waargenomen soorten. 
 
6. Licht 
Licht is blijkens het Ontwerpbeheerplan waarschijnlijk geen relevante storingsfactor, omdat verlich-
ting in de LDD nauwelijks voorkomt. Echter, de exploitatievergunning van Duinoord laat openingstij-
den tot 02.00 uur toe. Dit kan gepaard gaan met verlichting van het gebouw, het terras, het parkeer-
terrein en delen van het park. Het bestemmingsplan verbiedt verlichting van het bos. Bij de ingang 
van het terrein staat een slagboom met een permanent stoplicht, dat ook buiten openingstijden 24/7 
fel rood licht uitstraalt. Bekend is dat insecten, vogels, vleermuizen en landdieren gevoelig zijn voor 
nachtelijke verlichting.  
 
 
 

http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/akoestisch_rapport_16-02-10.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/akoestisch_rapport_02-06-14.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/akoestisch_rapport_02-06-14.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/nsg-rapport.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externe-veiligheid/bedrijven-en-milieuzonering
http://edepot.wur.nl/15791
http://www.commissiemer.nl/docs/cms/natuur/Webtekst%20bij%20factsheet%2020.pdf
http://www.natura2000.nl/files/ontwerp-beheerplan-loonse-en-drunense-duinen-23-9-web.pdf
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7. Verandering soorten- en populatiesamenstelling 
Deze kan optreden door introductie van nieuwe soorten of door het verwijderen van oude soorten. 
Op en naast het terrein van Duinoord is dit niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat m.n. in het eikenbos 
soorten zijn verdreven door de bedrijvigheid. Verder heeft de exploitant op het hele terrein en ook in 
het eikenbos sierplanten gezet, zoals laurierhaag, die van nature hier niet voorkomen. De vraag is of 
daar een verstorend effect van uit kan gaan. Dit is o.i. op voorhand niet uit te sluiten. 
 
8. Vermesting en verzuring 
Voor de vermesting is de stikstofdepositie relevant. In de hier geldende PAS analyse van 2015 werd 
gerapporteerd dat dit een ernstig probleem is voor hele gebied en vooral voor het oostelijk deel waar 
(ook) Duinoord ligt. De overbelasting betreft alle afzonderlijke oorzaken en bronnen van stikstof. 
Daarom spreek Nbw19kh-7 ook over emissiebronnen “in cumulatie”.  
In de PAS-analyse worden ‘oude eikenbossen’ genoemd als stikstofgevoelig habitattype, net als het 
nabijgelegen type stuifzandheide en zandverstuiving. Heide en vennen zijn er niet op het terrein van 
Duinoord, maar wel in het naastgelegen gebied. De auto’s met klanten van Duinoord rijden of staan 
niet alleen op het eigen terrein maar komen en staan door het hele gebied. De CO2-uitstoot als ge-
volg van de verkeersaantrekkende werking van Duinoord schaadt dus een groter gebied dan alleen 
het bedrijfsperceel.  
In het Alterra-rapport 2397 van 2012 staan de kritische depositiewaarden voor beschermde habitat-
typen. De hier m.n. relevante typen H2330 zandverstuivingen en H9190 oude eikenbossen worden 
aangemerkt als “zeer gevoelig” voor stikstof, met kritische depositiewaarden van slechts 10 kg stik-
stof per hectare per jaar voor zandverstuivingen en 15 kg N/ha/j voor oude eikenbossen.  
In een Ravon-studie voor het Ministerie van LNV staan de verstoringsfactoren voor o.a. de kamsala-
mander en de levendbarende hagedis (die hier ook voorkomt). Hieruit blijkt dat beide soorten zeer 
gevoelig zijn voor verdroging en gevoelig zijn voor afname en versnippering van leefgebied. De kam-
salamander is gevoelig voor vermesting en verzuring en de hagedis voor verruiging en verbossing van 
zandvlaktes als gevolg van vermesting. 
Een berekening met de Aerius-calculator van het Ministerie van EZ levert op dat 207 + 215 auto’s per 
dag hier een jaarlijkse uitstoot opleveren van (minstens) 548 kg NOx en 59 kg NH3. Daarbij is rekening 
gehouden met het feit dat koud startende auto’s (na een dag parkeren) 9 keer zoveel  NOx uitstoten 
dan warm draaiende auto’s en er is per auto gerekend met twee bewegingen: aankomend en ver-
trekkend. Als het aantal auto’s 207 per dag zou zijn die alleen parkeren op het eigen parkeerterrein 
zou dat 94 kg NOx en 6 kg NH3 opleveren. 
De huidige situatie met parkeercapaciteit voor 422 auto’s heeft tot gevolg dat voor de oude eiken-
bossen, de zandverstuivingen en de heide de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Zelfs 
voor een ander nabijgelegen Natura2000-gebied Vlijmens Ven geeft het verkeer voor Duinoord over-
schrijdingen van de KDW. Volgens Aerius is voor het eikenbos en de zandverstuivingen geen ontwik-
kelingsruimte beschikbaar voor deze overschrijdingen. Als i.p.v. 422 slechts 207 auto’s zouden kun-
nen parkeren op alleen het eigen terrein worden nog steeds depositiegrenzen overschreden waar-
voor geen ontwikkelingsruimte is. 
 
9. Stank 
In een verslag van de opleveringscontrole van Duinoord door de ODBN d.d. 19 december 2013 staat 
een constatering over stankoverlast door de frituur. De afvoerpijp was ongeveer 1,5 meter en moest 
ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn komen, óf geleid worden door een doelmatige ontgeu-
ringsinstallatie. Ons is niet bekend wat hiermee gedaan is. Het gaat om overlast voor mensen. Dieren 

http://pas.natura2000.nl/files/131_loonse-en-drunense-duinen-en-leemkuilen_gebiedsanalyse_04-09-15_nb.pdf
http://www.commissiemer.nl/docs/cms/alterra_rapport_kritische_depositiewaarden_2012.pdf
http://www.ravon.nl/LinkClick.aspx?fileticket=aqzxUlumqFk%3d&tabid=233
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/aerius-calculatie.pdf
https://www.ecn.nl/docs/library/report/1990/i90047.pdf
http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/milieurapport_obdn.pdf
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hebben doorgaans een veel betere reukzin. Feit is dat mensen tijdens openingsdagen in het omlig-
gende bos zeer duidelijk de frituurdamp ruiken; de mate waarin hangt af van de wind. Een effect op 
dieren is aannemelijk. 
 
10. Afval /hemelwater 
Duinoord serveert alle dranken en spijzen op kunststof disposables. De vraag is of effectief wordt 
voorkomen dat deze in de natuur terechtkomen. Omwonenden ruimen regelmatig disposables op 
van Duinoord uit de berm of uit het bos.  
De hemelwaterafvoer van het half verharde parkeerterrein is ontoereikend gebleken bij hevige re-
genval. Bewoners aan de Duinoordseweg merken dat hun straat dan blank staat door okergekleurd 
water, afkomstig van het parkeerterrein. De vraag is welke schade de natuur hiervan mogelijk onder-
vindt. 
 
11. Verkeerd beheer 
In de Toelichting van het Bestemmingsplan Duinoord werd aangekondigd dat de exploitant voor het 
beheer van het natuurgedeelte advies zou vragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. Dit is nooit 
gebeurd. De exploitant gaat er prat op dat hij zijn bos regelmatig snoeit en schoonmaakt, terwijl het 
– in zijn woorden – “in het nationaal park een bende is”. Echter, gezond bos bevat voor ca. een derde 
dood hout. Door het verkeerde beheer verdwijnt noodzakelijk bodemleven en is er kans dat het bos 
verarmt of zelfs afsterft. In de exploitatieovereenkomst bij het bestemmingsplan verplichtte de ex-
ploitant zich tot aanleg van 1700 m2 struinnatuur en 3880 m2 nieuw aanplant als boscompensatie. 
Dit is niet gebeurd. 
 
12. Brand 
In het nationaal park en in een wijde omtrek daarvan is roken en open vuur verboden. Op Duinoord 
geldt geen rookverbod, met uitzondering van het gangbare rookverbod voor horecagelegenheden. Er 
wordt op het terras, in de speeltuin en in en bij het bos volop gerookt. Bij het bos is ook drankentap-
punt; bij een drankje nemen klanten vaak een rokertje. Dit levert verhoogd brandgevaar op. Brand 
hier zou desastreus zijn voor de natuur. 
 
Waarnemingen in het veld 
Drs. ing. (bos- en natuurbeheer) O.L.M. Janssen, Valkenierstraat 17, 5268DJ Helvoirt, medebeheerder 
van het Landgoed De Boschhoeve, stuurde ons in januari 2014 de volgende bevindingen. 
De toenemende activiteit en geluidsoverlast van Duinoord heeft een op nog geen 100 meter afstand 
(aan de zuidkant van de Duinoord-bebouwing) huizende dassenfamilie ernstig verstoord. De dassen-
familie is kort na aanvang van de bouwactiviteiten van Duinoord in 2013 verdwenen. Nog verschil-
lende keren zijn de dassen na 2013 teruggekeerd, maar nooit is er meer permanente bewoning van 
de burcht geweest. Omdat de biotoop zeer geschikt is voor dassen komen deze de burcht nog regel-
matig bezoeken, maar door de overexploitatie van Duinoord is er van permanente bewoning geen 
sprake meer. In een straal van ruim 600 meter rond Duinoord is geen bewoonde dassenburcht meer 
te vinden, terwijl er voorheen meerdere waren.  
Ook het natuurlijke rustgebied voor reeën, direct grenzend aan de locatie waar het klimbos van 
Duinoord verrees, werd ernstig verstoord. Dit rustgebied was de enige plek in het gebied waar een 
populatie van 5-11 reeën vrijwel dagelijks verbleef. De reeën zijn na 2013 niet meer rustend in het 
gebied waargenomen. Tevens is het absolute aantal waarnemingen in de directe omgeving van 
Duinoord sterk afgenomen. Op het Landgoed De Boschhoeve hadden we voorheen drie waarnemin-

http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/exploitatieovereenkomst.pdf
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gen met twee fauna-observatiecamera’s per week, buiten de voorheen dagelijkse waarnemingen in 
het eerder genoemde rustgebied; dit is afgenomen tot slechts drie tot vier waarnemingen per 
maand.  
Overigens is het aantal waarnemingen van vossen die vermoedelijk op weg zijn naar Duinoord om te 
foerageren op afval bijna verdubbeld. De toename van het aantal vossen in het gebied door een ver-
hoogd, alternatief voedselaanbod, kan de oorzaak zijn van de afname van de populaties fazanten en 
hazen. Daarnaast is de vos voedselconcurrent van dassen en uilen en andere predatievogels. De toe-
name van het aantal vossen is dan ook waarschijnlijk mede van de oorzaak van de decimering van 
deze populaties in de directe omgeving van Duinoord.  
Tevens kent dit gebied ten zuiden van de bebouwing van Duinoord een rijke populatie uilen, vleer-
muizen en alle inheemse spechtensoorten (incl. de zwarte specht). Zonder grondige studie is het 
onmogelijke in te schatten wat het effect is geweest van de herinrichting van Duinoord. Zo’n studie 
om de gevolgen voor de vleermuispopulatie te bepalen is, zover mij bekend, nooit gedaan. Zelfs is er 
geen nulmeting door middel van een “bat-detector” gedaan, daarom is het onmogelijk om de gevol-
gen achteraf te bepalen.  
De zwarte specht is niet meer waargenomen sinds 2013. Ook de groene specht is verdwenen uit het 
gebied. De enig overgebleven uil in de omgeving huist in de laatste schuur links van de Hoender-
straat, gezien vanaf de kruising met ’t Hoog, richting westen, op ruim 600 meter afstand van Duin-
oord. Voorheen huisden er meerdere uilen binnen een straal van 300 meter rondom Duinoord.  
Het klimbos van Duinoord is verrezen in en nabij (< 50 meter) een zuurminnend eikenbos. Dergelijke 
bossen bestaan bij de gratie van een gevoelig ecosysteem. Insecten (waaronder unieke mierensoor-
ten), vogels en vleermuizen leven daar samen in een delicaat evenwicht. Verstoring van één van deze 
pijlers (bijvoorbeeld verstoring van vogels tijdens het broedseizoen) heeft grote gevolgen voor dit 
evenwicht. Bovendien hebben studies aangetoond dat verstoring van de strooisellaag, maar erger 
nog verdichting van de bodem door intensievere betreding, sterke achteruitgang van dergelijke bos-
sen tot gevolg heeft. De verstoring van een delicaat ecosysteem is vaak pas na langere tijd waar-
neembaar. De achteruitgang is echter wel na enkele jaren waarneembaar. Duidelijk is dat diverse 
eiken in het hierboven bedoelde bos, stressverschijnselen vertonen (water en noodlot).  
Over verstoring van de insecten- en broedvogelpopulatie kan ik geen uitspraak doen. De vergunning-
verlener heeft verzaakt de nul-situatie te onderzoeken en daarom is het achteraf lastig te bepalen 
welk verstorend effect er door de bouw en exploitatie heeft plaatsgevonden. Echter, gezien de toe-
genomen belasting van de bodem, het terrein en het gebied, direct gelegen aan dit zuurminnend 
eikenbos, lijkt het me evident dat die verstoring heeft plaatsgevonden. Daarnaast is mij tijdens de 
herinrichting van Duinoord duidelijk geworden hoe weinig respect er bij de exploitant is voor dit 
soort delicate ecosystemen. Niet alleen is de gevoelige strooisellaag diverse malen ernstig verstoord 
door rijdend materieel, ook zijn enkele eiken, zelfs eiken die niet op het grondgebied van Duinoord 
stonden maar op het terrein van De Boschhoeve en Natuurmonumenten, als ankerpunt gebruikt 
voor kabels in het klimbos. De eiken zijn daarbij soms midden door de stam doorboord, door dit gat 
is een kabel getrokken, met een ankerplaat aan de achterkant; of er is een strop van staaldraad om 
de eiken gespannen, zonder voorzieningen om de druk van de strop over een groter oppervlak te 
verdelen.” 
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6. Welke gevolgen heeft Duinoord voor de natuur? 
 
Wettelijk toetsingskader 
Om te beoordelen of Duinoord kans op negatief effect op beschermde natuurwaarden heeft moet 
o.i. gekeken worden naar zowel de algemene natuurwaarden als de specifieke prioritaire natuurdoe-
len i.h.k. van Natura2000-aanwijzing. 
Algemene natuurwaarden: (mogelijke) schade voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappe-
lijke betekenis van het gebied of voor dieren of planten in het gebied. (art. 16) 
Specifieke natuurwaarden cf. Natura2000-aanwijzing: alles wat de instandhoudingsdoelstelling, de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen; de natuurlijke kenmerken van het gebied. 
Art. 19ia Nbw: Bij de instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000 is artikel 16 van overeenkomstige 
toepassing op handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurweten-
schappelijke betekenis van het Natura 2000-gebied. 
Art. 19kh lid 7: Stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitats in het Natura 2000-gebied mag in cumu-
latie met andere projecten niet hoger zijn dan het vastgesteld maximum. 
 
Voor een eventuele vergunningplicht Natuurbeschermingswet dient o.a. te worden gekeken naar: 
• De effecten van de bouw en aanleg van alles, inclusief parkeerterrein, verlichting en park. 
• De effecten van wat blijkens bestemmingsplan hier toelaatbaar is. 
• Het voorgeschreven verplaatsingsplan van het klimbos. 
• De voorgeschreven verbetering van de natuur. 
• De hemelwaterafvoer van het verharde parkeerterrein. 
• De vergunde exploitatie van het restaurant, het feestzalencomplex, de terrassen, de keukens. 
• De vergunde exploitatie van het terras bij de paardenstal als horecaruimte. 
• De werkelijke en mogelijke exploitatie van het attractiepark en het klimbos. 
• De werkelijke en mogelijke speelactiviteiten in het bos (o.a. klimbos, laserschieten, speurtochten). 
• De vergunde openingstijden tot 02.00 uur ’s nachts.  
• Het toegenomen autoverkeer en parkeren van en naar Duinoord: geluid, afval, brandgevaar. 
• Het voor deze exploitatie mogelijke autoverkeer en parkeren. 
• De toename van de stikstofdepositie door het werkelijke en mogelijke verkeer. 
• De opruim- en schoonmaakwerkzaamheden met machines, buiten de openingstijden. 
• Het werkelijke en mogelijke gebruik van muziekinstallatie en oproep. 
• Het gebruik van de frituurinrichting, afvoerkanalen. 
• Het mogelijke rookgedrag van klanten op het terrein. 
• Het afvalmanagement. 
 
NB: De Raad van State heeft het eerdere onderzoek naar de effecten van Duinoord op de natuur 
gediskwalificeerd als onvoldoende onderbouwing voor besluitvorming.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 
1. De bouw en aanleg van het pretpark Duinoord per 2013 leidde tot oppervlakteverlies van be-
schermde habitattypen. Klanten van Duinoord vernietigen langs de Giersbergsebaan natuuropper-
vlakte.  
 
2. Niet is uitgesloten dat bij de bouw van het boomkroonpad mechanische verstoring plaats vond. De 
bodem van het eikenbos wordt mechanisch verstoord door massaal gebruik door klanten. De aanleg 
van een crossbaan in het bos verstoorde de bodem. Het stuifzand van de voormalige skibaan is afge-
dekt wat de uitbreidingskans hiervan schaadt. 
 
3. Het Bestemmingsplan Duinoord en de herinrichting van het bedrijf hebben geleid tot (verdere) 
versnippering van de natuur in en rond het Natura2000-gebied.  
 
4. Aannemelijk / niet uit te sluiten is dat binnen een straal van 300 meter rond Duinoord prioritair en 
algemeen beschermde fauna verstoord wordt door geluid, optische verstoring, verlichting, stank, 
afval, brandgevaar, hemelwater en verkeerd beheer van Duinoord. 
 
5. Verkeer en parkeren voor Duinoord leiden tot overschrijding van kritische depositiewaarden in de 
oude eikenbossen en zandverstuivingen, waarvoor geen ontwikkelingsruimte is. 
 
6. Er moet o.i. op grond van volledig nieuw onderzoek een passende beoordeling komen van de ef-
fecten van Duinoord. Als deze oplevert dat negatieve effecten niet zijn uitgesloten, dan is o.i. een 
vergunningprocedure vereist, met mitigerende voorwaarden, c.q. alternatieven, compensatie of ver-
bod van bouwwerken en/of activiteiten. 
 
7. Indien en voor zover bouw, aanleg en exploitatie van Duinoord vergunbaar zijn, kan dat o.i. in geen 
geval zonder de volgende dwingende voorwaarden: 
• parkeerverbod voor de omgeving van Duinoord, conform het voornemen daartoe van de Ge-

meente Haaren, met adequate waarborgen voor naleving; 
• teniet doen van overschrijding van de uitstoot door verkeer en parkeren op eigen terrein; 
• verbod voor autobussen nabij en op Duinoord; 
• een algeheel rookverbod voor het gehele bedrijfsperceel; 
• weigering van een vergunning / verklaring geen bezwaar voor het hele boomkroonpad; 
• geluid beperkende maatregelen waardoor het daartoe bevoegde gezag de bedrijfsactiviteiten 

gelijk kan stellen aan milieucategorie 1 of 2 middels een gelijkstellingsbesluit; 
• verbod van terreinverlichting en verlichting van de slagboom; 
• afsluiting van het bos voor spellen en afscherming van het bos voor massale betreding; 
• beheerplan voor het bos conform in te winnen advies van Natuurmonumenten; 
• voldoende doorgangen in de omheining voor kleine bodemfauna zoals dassen; 
• volledige restauratie van de stuifduin; 
• naleving van de afspraken voor natuurherstel conform de exploitatieovereenkomst; 
• verbod op gebruik van de omroepinstallatie anders dan bij nood en eenmaal bij sluitingstijd; 
• plaatsing van een adequate stankfilter op de dampafvoer van de frituur; 
• verbetering van de hemelwaterafvoer van het parkeerterrein. 

http://www.stopoverlastduinoord.nl/documenten/parkeerverbod-voornemen.pdf
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Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen
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Calculatie voor stikstofdepositie parkeren op en rond Duinoord1. Parkeren op beschikbare plekken op en rond Duinoord:per dag 207 + 215 = 422 auto's aankomend;(vanwege koude start:) 9 x 422 = 3798 auto's vertrekkend;Totaal: 4220 auto-equivalenten.2. Parkeren op beschikbare plekken alleen op eigen terrein:per dag 207 auto's aankomend;(vanwege koude start:) 9 x 207 = 1863 auto's vertrekkend;Totaal: 2070 auto-equivaltenten
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- Duinoordseweg 8,  Helvoirt

Activiteit Omschrijving

-

Datum berekening Rekenjaar

26 november 2016, 07:19 2016

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie Situatie 1

NOx 548,34 kg/j

NH3 59,48 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Noord-Brabant

Situatie 1

65,49

Toelichting

RVPnSohpzVMF (26 november 2016)Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 142196, 407710
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 548,34 kg/j
NH3 59,48 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.210,0 NOx
NH3

548,34 kg/j
59,48 kg/j

RVPnSohpzVMF (26 november 2016)Berekening voor eigen
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage (Loonse
en Drunense Duinen &
Leemkuilen)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RVPnSohpzVMF (26 november 2016)Berekening voor eigen
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 65,49 65,49

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,07 0,07

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RVPnSohpzVMF (26 november 2016)Berekening voor eigen
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Depositie per
habitattype

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H2330 Zandverstuivingen 65,49 65,49

H9190 Oude eikenbossen 63,21 63,21

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1,30 1,30

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,07 0,07

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -

Activiteit Omschrijving

-

Datum berekening Rekenjaar

26 november 2016, 07:35 2016

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie Situatie 1

NOx 94,24 kg/j

NH3 6,30 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Noord-Brabant

Situatie 1

21,12

Toelichting

RRaFHfgDyqwE (26 november 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam eigen terrein per dag
Locatie (X,Y) 142640, 407724
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 94,24 kg/j
NH3 6,30 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.070,0 NOx
NH3

94,24 kg/j
6,30 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage (Loonse
en Drunense Duinen &
Leemkuilen)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 21,12 21,12

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H9190 Oude eikenbossen 21,12 21,12

H2330 Zandverstuivingen 14,72 14,72

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 >0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161124_119fbc85fd

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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