Bescherming van unieke
biodiversiteit door deskundig
beheer mergelwanden

Mergelrotsen: een bijzonder biotoop
Mergelwanden vormen een uniek onderdeel van het Zuid-

dieren beschermd moeten worden. We zorgen voor een

Limburgse landschap. De kale droge kalkrotsen en steile

goed afgestemde communicatie onderling en naar even-

wanden bieden een leefomgeving aan bijzondere soorten

tuele stakeholders zoals omwonenden. In het gebied waar

flora en fauna die binnen Nederland alleen op deze plekken

de werkzaamheden plaatsvinden, wordt een veilige zone

voorkomen. Zonder weloverwogen natuurbeheer overgroei-

afgeschermd en wordt middels borden gewaarschuwd voor

en de mergelwanden met bomen en struweel. Door begroei-

vallend hout en stukken rots, mochten deze onverhoopt los

ing van de rotswanden te verwijderen, ontstaat afwisseling

komen. Bij werkzaamheden houden we rekening met de om-

in dichte en open stukken waar de zon de kalkrotsen kan ver-

geving om geluidsoverlast en verstoring van diersoorten te

warmen. Hierdoor vormt zich meer variatie in plantengroei,

beperken.

wat weer leefruimte biedt aan allerlei verschillende diersoorten. Wortels van bomen en struikgewas maken het gesteente bovendien kwetsbaar, omdat zij wortelen in spleten
en steeds groter wordende scheuren in de mergel veroorzaken. Dit vormt een risico, omdat mergelwanden hierdoor versneld eroderen en mogelijk delen rotswand kunnen afbreken.

RANOX combineert
specifieke kennis van
natuur en ecologie
met praktische
uitvoering.
Het vrijstellen van Mergelhoof
De aanpak van de voormalige groeve Mergelhoof bij de Sint
Pietersberg is een goed voorbeeld van hoe RANOX natuuraannemer te werk gaat. De rotswand aan de noordzijde van
de Mergelhoof heeft een sterke bezonning en in de loop
der jaren is de kale wand begroeid geraakt met struweel
en bomen. RANOX natuuraannemer werd gevraagd de steile

De werkwijze van RANOX natuuraannemer

kalkrotsen vrij te maken van de houtige begroeiing. Vanwege

RANOX natuuraannemer heeft zich gespecialiseerd in het

de nabijgelegen natuurspeeltuin zijn de werkzaamheden

vrijstellen van mergelwanden, met speciale aandacht voor

afgestemd op de aanwezigheid van kinderen. Een deel van

de inheemse flora en fauna. Alle betrokken projectmede-

de gekapte bomen zijn in de natuurspeeltuin verwerkt tot

werkers zijn geïnstrueerd om de kans op schade aan de

speeltoestellen. Alle beheermaatregelen waren gericht op

kalkwanden tot een minimum te beperken. Ze zijn goed

het vergroten van de biodiversiteit. Tijdens de werkzaam-

onderlegd in de voorkomende soorten flora en fauna en

heden werd een dassenburcht aangetroffen. Rondom de

kunnen daarmee zelf goed inschatten welke planten en

burcht werd het struweel behouden om als dekking te di-

enen. In het kader van de zorgplicht is soortenkennis en op-

Soorten flora en fauna

merkzaamheid in het veld noodzakelijk voor een praktische

Tot het Zuid-Limburgse habitattype horen karakteristieke

uitvoering van beheermaatregelen. De in het gebied aan-

soorten als kalketrip, malrove, steenhoornbloem en tengere

wezige wijngaardslakken werden zo veel mogelijk in veilig-

veldmuur. Berggamander, geel zonneroosje en zeldzame

heid gebracht en buiten het werkvlak weer uitgezet. In het

soorten korstmossen zoals ruïnekorst, tufkrijtkorst, valse

kader van de zorgplicht is soortenkennis en opmerkzaam-

muurschotelkorst en mergelkorst zijn soorten die exclusief

heid in het veld noodzakelijk voor een praktische uitvoering

voorkomen op kalkrijke rotswanden. Faunasoorten zoals de

van beheermaatregelen.

cylindrische korfslak leeft voornamelijk tussen de wortels
van planten op mergelhellingen. Tijdens de werkzaamheden
houden medewerkers van RANOX rekening met deze en
andere voorkomende soorten.
Professionele kracht in huis
RANOX natuuraannemer werkt met gekeurde beschermingsmiddelen die passen bij de werkzaamheden. RANOX is ErBo
en VCA** gecertificeerd. Onze medewerkers hebben veel
ervaring met de inzet van machines en beschikken over
persoonlijke VCA-VOL certificaten, hebben Beroeps Hulp
Verlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)
gevolgd en afgerond. Werk aan de steile wanden wordt uitgevoerd met gecertificeerd en gekeurd klimmateriaal door
ervaren treeworkers.

Wilt u meer informatie of wilt u het vrijstellen van mergelwanden door RANOX natuuraannemer laten verzorgen, neemt u dan
vrijblijvend contact met ons op. T 085 75 00 600 E info@ranox.nl W www.ranox.nl

