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INLEIDING

1. INLEIDING
Ten noordwesten van de kern Heijen ligt de huidige
binnenhaven Heijen die onderdeel is van het
bedrijventerrein Hoogveld. Bij AVG Bedrijven en Teunesen
Zand en Grint B.V. is behoefte aan uitbreiding van Haven
Heijen inclusief een nieuw watergebonden bedrijventerrein.
Om deze uitbreiding mogelijk te maken is het van belang
om de kwaliteiten van het landschap te respecteren en
de uitbreiding zodanig in te passen dat deze optimaal op
gaat in het landschap. Het inrichtingsplan speelt hierbij
een belangrijke rol. Voorliggend document vormt het
landschapsplan behorende bij het bestemmingsplan.

haven
bedrijventerrein

groene contour
Plancontouren
Ligging van het plangebied

Heijen

Boxmeer
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DOELSTELLING

2. DOELSTELLING
Het plangebied ligt in het Maasdal, op ongeveer 300
meter afstand van de dorpsrand van Heijen. Het huidige
landschap bestaat uit (mais)akkers en enkele weiden
begrenst met prikkeldraad, heggen, struwelen en bomen.
De enkele weiden, heggen en solitaire bomen zijn
relicten van het Maasheggenlandschap dat kenmerkend
was voor dit gebied. Dit landschap biedt kansen om
de havenontwikkeling met behulp van kleinschalige
landschapselementen in te passen.
Een groot deel van de heggenstructuur is in de loop
der jaren verloren gegaan. De uitbreiding van de haven
biedt echter mogelijkheden het landschap een impuls
te geven. Een impuls waarmee natuurwaarden en
recreatiemogelijkheden worden vergroot in een landschap
waarvan de cultuurhistorische waarden (zoals de
maasheggen) weer afleesbaar zijn. Deze waarden zijn in het
gebied van belang, aangezien het een uitloopgebied is voor
de bewoners van Heijen.
Het doel van dit inrichtingsplan is tweeledig:
• Inpassen van de havenontwikkeling met behoud
en versterken van de leesbaarheid van het
landschap.
• Inpassen van de havenontwikkeling met
behoud en versterken van de natuurwaarde en
recreatieve mogelijkheden.
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ANALYSE RELEVANT BELEID

3. ANALYSE RELEVANT BELEID
Voor de landschappelijke inpassing zijn de karakteristieken
van het huidige en cultuurhistorische landschap leidend.
Daarbij wordt uitgegaan van de huidige kwaliteiten van het
landschap en de huidige (en verdwenen) cultuurhistorische
waarden. In het vigerend beleid zijn deze waarden globaal
benoemd en wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van
het landschap. Het voor deze locatie belangrijkste beleid is in
deze paragraaf beknopt weergegeven.
3.1 PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN 2014 EN
PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING 2014
Ter plaatse van het plangebied is sprake van de gebiedstypen
Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone.
Deze gebieden worden als volgt door de provincie
getypeerd:
Bronsgroene landschapszone: “Het winterbed van de Maas.”
Het provinciale beleid is erop gericht om de (huidige)
landschappelijke kernkwaliteiten van de Bronsgroene
landschapszone te behouden, te beheren, te ontwikkelen en
te beleven. Het Landschapskader geeft aan wat volgens de
provincie in dit gebied de kernkwaliteiten zijn:
• Groenelementen in een dalenlandschap (heggen)
• Boxmeerseweg als oude structuur in het landschap
• Halfopen landschap door groen met verspreide
gebouwen
Zilvergroene natuurzone: “Landbouwgebieden waar grote
kansen liggen voor ontwikkeling van natuurwaarden.”
De natuurvriendelijke oever (Witte Steen) grenzend aan
de Maas heeft de aanduiding Zilvergroene natuurzone.
In het Provinciaal Omgevingsplan 2014 zijn Zilvergroene
natuurzones gedefinieerd als zones in het landelijk gebied,
bestaande uit landbouwgebieden waar grote kansen liggen
voor de ontwikkeling van natuurwaarden. In het geval van de
zone in het plangebied betreft het een smalle strook langs de
Maas, welke reeds is ontwikkeld als natuurvriendelijke oever.
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Bronsgroene landschapszone
Zilvergroene natuurzone
Landschapszones volgens het Provinciaal Omgevingsplan 2014

3.2 VISIE MAASHEGGEN GEMEENTEN GENNEP EN
BERGEN
In de gezamenlijk visie van gemeente Gennep en Bergen is
het gebied ten zuiden van de havenontwikkeling aangeduid
als A-locatie “Maasheggengebied Heijen-Afferden”. Over het
gebied is het volgende streefbeeld beschreven:
“Vanaf het industrieterrein van Heijen tot aan het Dorp
Afferden is het Maasdal breed en relatief ongeschonden.
Verspreid door dit gebied komen (restanten) heggen voor en
zijn nog enkele kleinschalige heggenensembles aanwezig,
nota bene grenzend aan een van de weinige nog zichtbare
Maasterrassen. Dit gebied heeft de potentie om Limburgs
grootste aaneengesloten Maasheggengebied te worden.
Een gebied dat zich qua omvang zou kunnen meten met de
verschillende heggengebieden aan de Brabantse kant. De
recreatieve aantrekkingskracht evenals de biodiversiteit
zullen in dit gebied sterk toenemen wanneer grootschalig
Maasheggenherstel plaatsvindt.”
Legenda
Bestaande heggen
Nieuwe heggen

Streefbeeld A-locatie “Maasheggengebied Heijen-Afferden”:
nieuwe en bestaande heggen
(bron: Visie Maasheggen gemeente Gennep en Bergen)

3.3 LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 2009
Het landschapsontwikkelingsplan geeft de visie van
de gemeente weer op het landschap, de bestaande
kwaliteiten en gewenste ontwikkeling. In het
84
landschapsontwikkelingsplan zijn verschillende deelgebieden
te onderscheiden. Het plangebied ligt in het deelgebied
zich qua omvang zou kunnen meten met de
maasheggengeBieD heijen Maasdal.aOver
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en groene uitstraling geeft. De weilanden en de
Maasheggengebied te worden. Een gebied dat
vele heggen zorgen voor een groen, half-open kleinschalig
karakter. Deze heggen hebben geen functie meer voor
de landbouw, waardoor ze vaak niet actief onderhouden
worden en daardoor langzaam verslechteren. De afgelopen
Legenda
jaren groeit de belangstelling voor herstel van deze heggen
Bestaande heggen
en zijn constructies bedacht waarbij de heggen weer eenNieuwe heggen
functie krijgen voor natuur en recreatie.”
ongeschonden. Verspreid door dit gebied komen

Huidige situatie.

Vi s i e M a a s h e g g e n g e m e e n t e n Ge n n e p e n B e r g e n

© VNC 2020

“Recreatie: Het heggenlandschap en de overgang van
Maasdal naar rivierduinen zijn hier goed beleefbaar. Deze
elementen maken dit gebied tot een afwisselend wandelen ﬁetsgebied. Op dit moment zijn hier geen doorgaande
wandelroutes te vinden, wel een ﬁetsroute.”
Volgens de visie van het LOP is het gebied ten zuiden van de
Boxmeerseweg een Maasheggen-stimuleringsgebied. Voor
dit gebied is onderstaande visie gepresenteerd
“InLegenda
het Maasheggen-stimuleringsgebied staat het herstel
en de ontwikkeling van een aaneengesloten heggencomplex
centraal. De heggen omsluiten (gedeeltelijk) de weilanden in
het Maasdal. Het streven is dan ook volgroeide veekerende
heggen.
Door deze ontwikkelingen te combineren met enkele
84
nieuwe routes door het heggenlandschap wordt tevens de
recreatieve toegankelijkheid van het Maasdal vergroot.”
Bestaande heggen
Nieuwe heggen

Legenda
Bestaande heggen

Visualisatie.

Streefbeeld A-locatie “Maasheggengebied Heijen-Afferden”:
huidige en situatie en visualisatie van toekomstige situatie
(bron: Visie Maasheggen gemeente Gennep en Bergen)

85
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3.4 ADAPTIEVE UITVOERINGSSTRATEGIE MAAS 20202050
De Adaptieve Uitvoeringsstrategie (AUM) biedt zicht
op de mogelijkheden om de veiligheidsnormen voor
waterveiligheid te behalen met een combinatie van
dijkversterking en rivierverruiming. Rivierverruiming wordt
daarbij ingezet om de hoogteopgave te verminderen. De
inzet van rivierverruiming draagt nadrukkelijk bij aan een
robuuste hoogwaterbescherming langs de Maas met behoud
van landschappelijke kernkwaliteiten en met regionaal
draagvlak.
Binnen de doelstelling van de wettelijke veiligheidsnormen
is de gezamenlijke ambitie van de overheden langs de
Maas om samen te werken aan een Maasgebied dat nu
en in de toekomst veilig en aantrekkelijk is, met een sterke
economie en een duurzaam functionerende rivier. De
Gemeente Gennep ziet hierbij kansen voor het versterken
van gebiedskwaliteiten van de Maasduinengemeenten
(meekoppelkansen en win-winsituaties).
De uitbreiding van Haven Heijen maakt voor wat betreft de
toegangsgeul onderdeel uit van “Alternatief 4: Ruimte waar
het kan”. De havenarm en draaikom zijn reeds meegenomen
als onderdeel van de rivierverruimingsmaatregelen.
De AUM erkent het belang van ruimtelijke kwaliteit in het
gebied, maar stelt de waterveiligheid centraal.
3.5 OMGEVINGSVISIE GENNEP
De omgevingsvisie beschrijft de visie voor de komende
10 tot 15 jaar op de fysieke leefomgeving. Een belangrijke
opgave voor de gemeente Gennep is het behouden en
versterken van een goed woon-, leef- en werkklimaat. Om
de landschappelijke verscheidenheid in de gemeente te
duiden is de gemeente opgedeeld in deelgebieden. De
havenontwikkeling ligt in deelgebied “Dynamisch Maasdal”.
Per deelgebied zijn kernkwaliteiten, hoofdfuncties,
nevenfuncties en kansen benoemd. De voor de
havenontwikkeling relevante items zijn hier weergegeven.
Daaruit blijkt dat omgevingsvisie het Maasheggenlandschap
als kwaliteit bestempeld, maar het als functie ondergeschikt
waardeert ten opzichte van waterinfrastructuur en
watergebonden bedrijvigheid.

Uitsnede van "Alternatief 4: Ruimte waar het kan” uit de AUM 2020-2050

Kansen

•

Hoofdfuncties

•
•

Kernkwaliteiten

•
•
•
•
•
•

Dynamische en klimaatadaptieve
rivier
Historische elementen: Maasheggen
en bakenbomen
Cultuurhistorische object Huis Heijen
Zichtbaar en beleefbaar water
Bedrijvig water
Versterkte natuur

•

Waterveiligheid
Waterinfrastructuur en
watergebonden bedrijvigheid
Landbouw / natuur

Nevenfuncties
•
•
•

Ecologisch netwerk
Cultuurhistorische elementen
Recreatief medegebruik

•
•
•
•

•
De eigenschappen van deelgebied "Dynamisch Maasdal" volgens de Omgevingsvisie Gennep
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Beleving van de Maas vanuit
omgeving door meer openheid en
bereikbaarheid
Behoud en herstel
cultuurhistorische elementen, zoals
Maasheggenlandschap
Herstel ecologische waarde/
biodiversiteit van Maasdal
Grondgebonden landbouw als
drager voor het (cultuurhistorische)
landschap
Inzetten op extensief recreatief
medegebruik door verschillende
functies te combineren,
zoals waterrecreatie, natuur,
cultuurhistorie en routestructuren
Bevorderen transport over water
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4. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE

4.1 HISTORIE
Het plangebied bevindt zich in het Maasdal. Een gebied
waar de mens samenleefde met het water. Enerzijds
profiteerde men van de rivier als voedselbron en
transportmiddel, anderzijds vocht men tegen het wassende
water wat resulteerde in de aanleg van dijken. Tevens werd
het gebied geschikt gemaakt voor de landbouw. De nattere
gronden in het Maasdal werden voornamelijk gebruikt als
permanente graslanden. De percelen op deze graslanden
werden van elkaar gescheiden door heggen. De heggen
hadden niet alleen een veekerende functie, maar ze hielden
na overstromingen ook het vruchtbare slib van de Maas
vast.

Historische kaart 1850

De historische kaart van 1850 geeft een goede indruk
van het kleinschalige heggenlandschap in die tijd. Op de
kaart is goed te zien dat het heggenlandschap bij Heijen
grootschaliger was dan aan de Brabantse zijde van de Maas.
Tevens is goed de overgang te zien tussen de lagere natte
gronden in het rivierengebied en de drogere zandgronden
waar Heijen op is gesitueerd.
Het landschap bleef tot omstreeks 1950 onveranderd.
Daarna veranderde het landschap aanzienlijk. De aanleg
van de haven begint (kaart 1970), de Maas wordt
gekanaliseerd en de A77 wordt aangelegd (kaart 1995).
Tussen 1950 en het heden is ook het verdwijnen van het
Maasheggenlandschap goed zichtbaar. Met de komst van
het prikkeldraad zijn veel heggen in Nederland verdwenen.

Historische kaart 1950

4.2 BAKENBOMEN
De Maas wordt sinds de kanalisatie begeleid door
bakenbomen. Deze bomen werden op de oevers aangeplant
als begeleiding van de scheepvaart bij hoogwater. In het
plangebied zijn deze bomen voornamelijk ten zuiden van de
Boxmeerseweg aanwezig. De bomen ten noorden van de
Boxmeerseweg zijn rond het jaar 2000 verloren gegaan met
de aanleg van natuurvriendelijke oever Witte Steen. Ten
noorden van de natuurvriendelijke oever is één bakenboom
bewaard gebleven.
Historische kaart 1970
9

Historische kaart 1995

2015

4.3 MAASHEGGEN LANDSCHAP
Het authentieke Maasheggenlandschap bestond
voornamelijk uit weilanden, omrand met heggen. In de
heggen stonden solitaire bomen. Veel van weilanden,
heggen en bomen zijn verdwenen. De nog bestaande
heggen zijn kwalitatief veelal in slechte staat en vertonen
zeer grote gaten. Hierdoor zijn de heggen vaak niet meer als
structuur herkenbaar. In het kaartje op deze pagina zijn de
nog bestaande heggen in het gebied weergegeven. Uit het
kaartje lijken de heggen nog als structuur herkenbaar. In het
plangebied is dit echter gering.
Het Maasheggenlandschap kent grofweg twee type heggen.
Lage, smalle heggen, die veelal om de 1-3 jaar worden
gesnoeid, worden ‘knip-of scheerheggen’ genoemd. Deze
heg is zo laag dat men er vaak overheen kan kijken. Hoge,
breed uitgegroeide heggen, die veel minder vaak worden
gesnoeid, worden ‘struweelheggen’ genoemd. Deze heggen
zijn zo hoog dat men er niet overheen kan kijken.

28

Bestaande heggen in het plangebied zijn in zeer slechte staat en vertonen grote gaten
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Bestaande heggen in het plangebied
(bron: Visie Maasheggen gemeente Gennep en Bergen)

4.4 ZICHT OP HAVENONTWIKKELING
De nieuwe havenontwikkeling is vanaf de noordzijde en
vanaf de zuidzijde zichtbaar voor recreanten, passanten
en bewoners van Heijen. Om de ontwikkelijking ruimtelijk
gedegen in te passen is de mate van zichtbaarheid in beeld
gebracht.
Noordzijde
Vanaf de Rijksvluchthaven is goed zicht op het toekomstige
havengebied. De vluchthaven is in eerste instantie bedoeld
voor de commerciële vaart. Recreanten en passanten
hebben vanaf deze zijde beperkt zicht. Voor de bewoners
van de woonboten treedt een visuele verandering op. Hun
zicht op een groene rand aan de overzijde van het water zal
veranderen.
Zuidzijde
De havenontwikkeling zal vanaf de Boxmeerseweg, de
Mergeldijk en de dorpsrand van Heijen zichtbaar zijn. De
mate van zichtbaarheid kan in de toekomst vergelijkbaar
zijn met de bebouwing van het huidige havengebied en
bedrijventerrein. De havenkom zal beperkt zichtbaar zijn
door de lage ligging in het landschap. Vanaf de Maasdijk zal
er echter een goed zicht zijn op de havenkom.
Zicht op de havenontwikkeling

Zicht vanaf de Rijksvluchthaven

Zicht vanaf de Mergeldijk
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4.5 NATUUR
Dassen
In het gebied van de havenontwikkeling leeft een groep
dassen in een burcht. Hun leefgebied wordt verstoord
door de ontwikkeling. Dit verstoorde gebied wordt
gecompenseerd door middel van het verplanten en
nieuw aanleggen van heggen, bomen en faunarijke
(en kruidenrijke) graslanden in het plangebied en ten
zuiden van de Boxmeerseweg. Dit leidt tot een minimaal
benodigde compensatie van ca. 11,5 ha leefgebied.
Tevens is een compensatieopgave van 2.040 meter hagen
aangehouden.
Natuurvriendelijke oever Witte Steen
De natuurvriendelijke oever (Kaderrichtlijn Water) grenzend
aan de Maas (in paragraaf 3.1 benoemd als Zilvergroene
natuurzone) betreft een smalle strook langs de Maas.

4.6 RECREATIE
Sportvissen
In het plangebied wordt momenteel op verschillende
locaties gevist. Door de havenontwikkeling nemen de
locaties om vanaf de waterkant te vissen af. Met de
visvereniging is afgesproken dat aan de nieuwe havenkom
een visplek wordt gefaciliteerd.
Wandelommetjes
Het gebied is voor voetgangers en fietsers toegankelijk.
Tevens zijn er twee verblijfsplekken met picknicktafels
aanwezig. Het maken van een “ommetje” vanuit het
dorp Heijen is echter beperkt. Met uitzondering van een
rondwandeling over de Mergeldijk moet men altijd dezelfde
route teruglopen, zoals men heen is gelopen. Het gebied is,
nadat de haven is ontwikkeld, alleen nog maar toegankelijk
over de bestaande asfaltwegen.

Compensatiegebied
das
Natuurvriendelijke
oever Witte Steen
Dassenburcht
Natuur

Wanneer men vanuit Heijen, via de Boxmeerseweg, de
uiterwaarden ingaat passeert men eerst de waterkerende
Maasdijk. Vanuit recreatief oogpunt is dit een markant
gegeven. Op de dijk ligt een stukje ”panoramaroute”
met een mooi uitzicht over de uiterwaarden en het
Maasheggenlandschap. Als men naar de uiterwaarden
afdaalt bevindt men zich tussen de heggen.

Bestaande
wandelroute
Panoramaroute/
uitzicht vanaf de dijk
Bestaande
picknickbank
Recreatie
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4.7 CONCLUSIE
Uit de voorgaande analyses zijn onderstaande conclusies
te abstraheren, welke relevant zijn voor de landschappelijk
inpassing van de havenontwikkeling.
Landschappelijke kwaliteiten
Het historische Maasheggenlandschap vormt één van
de landschappelijke kernkwaliteiten van het gebied. Het
cultuurhistorisch belang hiervan is in diverse beleidsstukken
vastgelegd. De heggen zijn ondanks verwaarlozing en
schaalvergroting nog steeds (beperkt) aanwezig. Mede
door deze heggen is het gebied leefgebied van de das.
Tevens is, door het typische heggenlandschap, het gebied
aantrekkelijk voor recreatie door bewoners van Heijen.
Functies
Het gebied kent meerdere hoofdfuncties (bron:
Omgevingsvisie Gennep). Tussen deze functies wordt een
balans gezocht. Hierbij wordt ingezet op meekoppelen
en win-winsituaties. De belangrijkste functies in het
gebied rond de havenontwikkeling zijn: waterveiligheid,
watergebonden bedrijvigheid, landbouw en natuur.
Met de ontwikkeling van de haven draagt de
watergebonden bedrijvigheid bij aan het vergroten van de
waterveiligheid. Door het aanleggen van de haven wordt
immers meer ruimte voor de rivier gecreëerd. Dit geld voor
de doorstroming en voor het bergend vermogen.
Daarnaast wordt met de ontwikkeling van de haven
het leefgebied van de das zeker gesteld. Daar waar
de ontwikkeling in eerste instantie het leefgebied
schaadt, zorgt de compensatie voor een kwalitatieve en
kwantitatieve verbetering van het leefgebied. Dit gebeurt
binnen het groene areaal van het plangebied en ten zuiden
van de Boxmeerseweg.
Kansen
De aanwezige landschappelijke beplantingstypen (heggen,
bomen, struweel) die aanwezig zijn in en rond het
plangebied bieden kansen om de havenontwikkeling zo
optimaal mogelijk in te passen. Met name hoog opgaande
beplanting kan gebiedsvreemde objecten zoals gebouwen
maskeren. De dijk en relatief lagere beplanting (zoals
heggen) kunnen worden ingezet om een gevarieerd
landschap met vergezichten, doorkijkjes en besloten
plekken te creëren. Soms met uitzicht op de havenkom,
soms afschermend.
Het verplanten van oude heggen en het aanbrengen van
nieuwe heggen, bomen en faunarijke (en kruidenrijke)
graslanden kan de biodiversiteit vergroten en meerwaarde
bieden voor de dassen in het leefgebied.
De recreatieve routes kunnen worden uitgebreid door het
faciliteren van een rondwandeling over struinpaden tussen
de heggen. Tevens draagt een verfijning in afwisselingen
tussen openheid en beslotenheid bij aan de recreatieve
waarde van het landschap.
De nieuwe havenkom kan een gereguleerde locatie voor
sportvissen faciliteren, met parkeervoorzieningen en
verharde visplekken.
13
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5. LANDSCHAPSPLAN

5.1 RUIMTELIJKE INPASSING HAVENGEBIED
Voor de ruimtelijke inpassing van het havengebied zijn op basis van de analyse een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten
opgesteld:
1. Met de landschappelijke inpassing wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimtewerking van het heggenlandschap. Hierbij
wordt ervoor gekozen de gebouwen zo veel mogelijk te maskeren achter hoge opgaande beplanting en de havenkom
afwisselend af te schermen en zichtbaar te houden door middel van heggen en bomen;
2. De karakteristieke landschapselementen worden zodanig ingezet dat geen afbreuk gedaan wordt aan de cultuurhistorische
betekenis van deze elementen. Op die manier blijft het landschap leesbaar;
3. Ten behoeve van het beter leesbaar maken van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit wordt gebiedseigen
beplanting toegepast;
4. Door een ecologische inpassing wordt de biodiversiteit in en rondom het plangebied vergroot. Tevens komt hiermee
het landschapsplan overeen met het dassencompensatieplan. Dit gebeurt onder andere met de inzet van faunarijke (en
kruidenrijke) graslanden, vruchtdragende bomen en heggen.
5.2 INRICHTINGSMAATREGELEN
De landschappelijke inpassing komt tot stand door het toepassen van verschillende inrichtingsmaatregelen welke in dit hoofdstuk
kort worden toegelicht:
Huidige situatie.

Versterken Maasheggenlandschap
In het gebied ten zuiden van de havenontwikkeling wordt het
cultuurhistorische Maasheggenlandschap hersteld. Een deel van de
bestaande kavelgrenzen wordt begeleid door heggen. Tevens wordt de
kavelstructuur weer kleinschaliger gemaakt. Het bomenbestand wordt
aangevuld en de weides en akkers worden omgevormd tot faunarijke
(en kruidenrijke) graslanden grasland.
Bestaande heggen waar door verwaarlozing gaten in zijn gevallen
worden aangevuld. Waardevolle heggen die plaats moeten maken voor
de havenontwikkeling worden verplant naar een nieuwe locatie. Op
deze manier wordt gebiedseigen plantmateriaal behouden.
Om een gevarieerd landschap te verkrijgen worden de heggen
op verschillende manieren beheerd. Deze variatie draagt bij aan
het vergroten van de biodiversiteit en een recreatief aantrekkelijk
landschap. We onderscheiden de ‘knip-of scheerheggen’ (laag en
smal: om de 1-3 jaar gesnoeid) en de ‘struweelheggen’ (hoog en breed:
om de 5-7 jaar gesnoeid).
Samenstelling heggen:
• Eenstijlige meidoorn, tweestijlige meidoorn, veldesdoorn,
Computer
visualisatie.
sleedoorn, wilde kardinaalsmuts, hazelaar, hondsroos,
gewone
vlier
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Samenstelling bomenbestand:
• Gewone es, zomereik, veldesdoorn, schietwilg, veldiep, zoete kers
Maasheggenlandschap
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Afscherming bedrijventerrein
De huidige en mogelijk toekomstige bebouwing van het
bedrijventerrein van de haven heeft ruimtelijke impact op
het landschappelijk waardevolle gebied ten zuiden van
de havenontwikkeling. Om het zicht op bebouwing af te
schermen wordt een mantel-zoomvegetatie toegepast.
De beplanting loopt vanaf de faunarijke (en kruidenrijke)
graslanden aan de zuidzijde, via struweel, op naar een rand
met hoog opgaande bomen aan de noordzijde.
Naast een ruimtelijke afschermende functie heeft de
vegetatie door een zuid gerichte oriëntatie hoge ecologische
waarden en verhoogd het de biodiversiteit in het gebied.
De mantel-zoomvegetatie ligt langs de bestaande Maasdijk.
Met de aanplant van bomen en struiken wordt rekening
gehouden met het dijkprofiel voor zichtjaar 2125.

bomen
gebouw

struweel

dijk

kruiden
Principeschets van de mantelzoomvegetatie aan de dijk

Samenstelling bomenbestand:
• Gewone es, zomereik, schietwilg, zwarte populier, zoete
kers
Samenstelling struweel:
• Eenstijlige meidoorn, tweestijlige meidoorn,
veldesdoorn, wegedoorn, sleedoorn, wilde
kardinaalsmuts, hazelaar, hondsroos, gewone vlier, rode
kornoelje, Gelderse roos
Semi-transparante afscherming havenkom
De ruimtelijk impact van de havenkom aan de zuidzijde van
het plangebied wordt verzacht door het aanbrengen van
heggen (variërend in hoogte) en een noot/fruitgaard met
hoogstambomen. Hiermee ontstaat een semi-transparante
zone die de havenkom soms afschermt van de passanten
over de Boxmeerseweg, en soms een doorzicht faciliteert
naar de havenkom. De hoogstamgaard fungeert tevens als
voedselbron voor de dassenpopulatie.

fruitgaard

Semi-transparante afscherming havenkom

Samenstelling hoogstamfruitbomen:
• Zoete kers, walnoot, tamme kastanje, appel
Afschermen zicht vanaf woonboten
De ruimtelijke impact van de havenontwikkeling op het
uitzicht vanaf de woonboten wordt verzacht door een deel
van het huidige maaiveld met de bomen te behouden. Met
dit groene eiland wordt vanuit het noorden het zicht op de
haven gedeeltelijk afgeschermd. De bomenopstand en het
groen op het eiland worden namens de initiatiefnemers
duurzaam (extensief) beheerd door een professionele
natuurbeheerder.
Twee type kades
In de havenontwikkeling worden in eerste instantie
twee type kades toegepast. De kades uit het zicht van
de omgeving bestaan uit damwandprofielen. De kades
in het zicht van de omgeving bestaan uit stortsteen. De
damwandprofielen zijn voor de bedrijfsvoering gewenst
vanuit efficiëntie, maar hebben een harde industriële
uitstraling. Daarom worden op de zichtlocaties stortsteen
toegepast. Deze hebben een zachtere uitstaling door
de fijnmazigere structuur van de stenen, het flauwere
talud (i.p.v. een wand) en doordat er op natuurlijke wijze
beplanting tussen zal gaan groeien. De stortstenen kades
worden mogelijk in de toekomst omgevormd naar damwand.

Afschermen zicht vanaf woonboten

stortsteen

damwand

Twee type kades
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Visplekken
Aan de draaikom van de haven worden visplekken voorzien.
Met de locatie is rekening gehouden met een goede
bereikbaarheid en een minimale impact op verstoring van
de compensatie voor de dassen. De visplek ligt dicht bij de
toegangsweg naar de uiterwaarden en op afstand van het
bestaande leefgebied van de das. Langs de Boxmeerseweg
worden vijf haakse parkeerplaatsen in gras voorzien. Op
drukke momenten kunnen de overige auto’s in de bestaande
berm langs de weg parkeren.
De visplekken worden uitgevoerd in verharding van één bij
één meter, gelijk aan de visplekken elders in het gebied.
Recreatieve routes
Met de aanleg van de haven wordt het toegankelijk areaal in
de uiterwaarden verkleind. De doodlopende weg De Witte
Steen verdwijnt immers grotendeels en wordt afgesloten.
De landschappelijke inpassing voorziet daarentegen in een
aantrekkelijkere en betere routing voor wandelaars.
In het gebied ten zuiden van de Boxmeerseweg worden twee
ommetjes door het kleinschalige Maasheggenlandschap
gefaciliteerd. De ommetjes bestaan uit struinpaden tussen
de heggen langs de faunarijke (en kruidenrijke) graslanden.
Het wandelnetwerk wordt hiermee verfijnd. De struinpaden
zijn verboden voor loslopende honden omdat ze door het
compensatiegebied voor de das lopen.
De recreatieve beleving wordt vergroot door een
afwisseling van hoge en lage heggen. Tevens draagt de
verhoogde ligging van de ”panoramaroute” op de Maasdijk
(Boxmeerseweg) bij aan de beleving van de uiterwaarden en
het Maasheggenlandschap.
Aanvullend op de bestaande verblijfsplekken in het gebied
komen bij de visplekken bij de draaikom een bankje met
zicht over de havenkom, en tussen de heggen een bankje
met zicht op het Maasheggenlandschap. De parkeerplaatsen
bij de visplekken zijn tevens bedoeld voor wandelaars die
met de auto naar het gebied komen.

Groene openbaar gebied bedrijventerrein
De centrale toegangsweg en bijbehorende openbaar gebied
van het nieuwe bedrijventerrein van de havenontwikkeling
krijgt een groene inrichting. Deze inrichting zorgt voor
een uitnodigend entreegebied met verblijfskwaliteit. Ook
draagt het bij aan het afvangen van fijnstof, voorkomen van
hittestress en het vergroten van de biodiversiteit op het
bedrijventerrein. De inrichting zal bestaan uit heesters en
hagen.
Natuurvriendelijke oever Witte Steen en bakenbomen
De huidige inrichting en het huidige beheer van
natuurvriendelijke oever Witte Steen blijft ongewijzigd. De
landschappelijke inpassing sluit aan op de oever.
In de huidige natuurlijke oever kunnen geen bakenbomen
worden aangeplant. Het aanplanten van bakenbomen
ten oosten van de oever is cultuurhistorisch niet zinvol
aangezien de bomen relatief ver van de Maas, in of achter
de opgaande beplanting van de natuurvriendelijke oever
komen te staan. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke
bakenbomen die op de steile oever stonden, dicht bij het
water van de Maas. Om deze reden worden hier geen
bakenbomen aangeplant.

visplekken

5 parkeerplaatsen
Visplekken

Een visplek elders in het gebied
'panoramaroute'

Met de aanleg van de struinpaden kan vanaf de
parkeerplaats een ommetje van minimaal 2 kilometer
worden gemaakt. Vanuit het dorp een ommetje van
minimaal 3.5 kilometer.
Inrichting voor de Das
Dit landschapsplan is in afstemming met het
dassencompensatieplan opgesteld. Het draagt bij aan het
leefgebied van de das door het verfijnen en uitbreiden van
de heggenstructuur, welke de das gebruikt voor beschutting
en oriëntatie. De gebiedseigen beplanting draagt bij aan de
voedselvoorziening van de das door het toepassen faunarijke
(en kruidenrijke) graslanden en vruchtdragende bomen en
heesters.

nieuw
bankje

De gehele groene inrichting wordt namens de
initiatiefnemers duurzaam beheerd door een professionele
natuurbeheerder. Daarbij worden de bestaande akkers en
weiden omgevormd tot extensief beweide faunarijke (en
kruidenrijke) graslanden.
bestaande
picknickbanken
Recreatieve routes
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nieuwe
struinpaden

bestaande route
over asfalt

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

HAVEN HEIJEN

aanlegplaats voor schepen in rijksvluchthaven

woonboten aan de Rijksvluchthaven

groen eiland
behouden bestaande maaiveld en bomen ten behoeven van
afscherming zicht vanaf de woonboten naar het bedrijventerrein
bestaande gebouwen

kade van stortsteen
relatief zachte, natuurlijke uitstraling
(wordt eventueel in later stadium in damwandprofielen uitgevoerd)

kade van damwandprofielen
relatief harde, industriele uitstraling

centrale ontsluiting bedrijventerrein, begeleid door groene
inrichting.
kansen: uitnodigende uitstraling, duidelijk entreegebied, afvangen
fijnstof, biodiversiteit, voorkomen hittestress

locatie voor overslag, laden- en lossen
vloeistofdichte bestrating, type nader te bepalen

bedrijventerrein
vloeistofdichte bestrating, type nader te bepalen

natuurlijke, groene oever

natuurvriendelijke oever Witte Steen
(Kaderrichtlijn Water)
onderhoudsweg Waterschap Limburg

indicatieve nieuw bouwvolumse
indicatief nieuwe opslag voor grondstoffen
hekwerk
met poort t.b.v toegankelijkheid door het waterschap
hoge bomen en struiken
ter afscherming van (potentiële) bouwvolumes (met de aanplant van
bomen wordt rekening gehouden met het dijkprofiel voor zichtjaar 2125)
visplekken

bankje met uitzicht op haven
parkeren t.b.v. visplekken
5 (haaks)parkeerplaatsen. Overige parkeren in berm.
bankje met uitzicht op maasheggenlandschap
behouden bestaande maasheggen*
t.b.v. dassencompensatie en landschappelijke inpassing
hoogstamfruitgaard
t.b.v. dassen compensatie en landschappelijke inpassing
nieuwe maasheggen*
t.b.v. dassencompensatie en landschappelijke inpassing
faunarijke (en kruidenrijke) graslanden**
t.b.v. dassencompensatie en landschappelijke inpassing
alternatieve burchtlocatie das
bestaande picknicktafel
bestaande bakenbomen
bestaande wandelroutes over rijbaan
nieuwe en bestaande (fruit)bomen
t.b.v. dassen compensatie en landschappelijke inpassing
nieuwe struinroutes
* lage heggen (‘knip-of scheerheggen’) zijn niet gearceerd, hoge heggen 		
(‘struweelheggen’) zijn gearceerd
** de kleurverschillen van de graslanden benadrukken de kleinschaligheid van het landschap
en het verschil in beeld dat gaat ontstaan als gevolg van het toegepaste
extensieve maai- en beweidingsbeheer
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

HAVEN HEIJEN

NIEUWE GROENINRICHTING

natuurvriendelijke oever

hoge bomen en struiken
ter afscherming van (potentiële) bouwvolumes (met de aanplant van
bomen wordt rekening gehouden met het dijkprofiel voor zichtjaar 2125)
struweel

hoogstamfruitgaard
t.b.v. dassen compensatie en landschappelijke inpassing
nieuwe maasheggen*
t.b.v. dassencompensatie en landschappelijke inpassing
faunarijke (en kruidenrijke) graslanden
t.b.v. dassencompensatie en landschappelijke inpassing

nieuwe en bestaande (fruit)bomen
t.b.v. dassen compensatie en landschappelijke inpassing

* lage heggen (‘knip-of scheerheggen’) zijn niet gearceerd, hoge heggen 		
(‘struweelheggen’) zijn gearceerd
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