
optimalisatie instroom?

inpassen nieuwbouw

perceel max 1:20,
afwatering naar de Maas

vindplaats 2: behoud in situ, 
max 30cm ontgraven

HVP: max 1:250 jr overstromen
Oppervlakte afstemmen op aantal grazers

detailuitwerking drempel

steilrandje op min. 20mtr 
afstand van teen dijk

als ruimte in Waqua toestaat, 
prominenter articuleren zandrug 
Het Donk in relief

Koninginnebrug - ontwerp principe maaiveld verlaging bij brug: 
Voorkeur: integrale verlaging (peilers integreren)
Wanneer stortsteen noodzakelijk is, deze afdekken

Meidoorn: spontane ontwikkeling 
op steilrand

behoud huidig maaiveld rond 
waardevolle bomen, steilrandje 
vangt hoogteverschil op

doorontwerp drempels 
overloopgeulen

mogelijk extra HVP,
binnendijks aansluiting 
nodig 1:10?

fietspad onder brug, 
1:20 omhoog over HVP 
langs steilrandje

detailontwerp landhoofd en HVP 
omvorming afrit tot meer natuurlijke hoogte, 
los van de steilrand.

kruising geultje en weg

Insteekwegen verhard 
tot laatste bouwblok

waterkering als 
natuurlijke hoogte

steilrandje ca 20cm

steilrandje ca 30cm (verwijderde bouwvoor)
markeert de grens met het natuurgebied

detailontwerp omgeving
Kazemat

doorontwerp drempels en 
verharding weg: verlagen?

doorontwerp weg: hoog-
watervrij tot boerderij

voorzieningen visoptrek

Detail ontwerp aanvulling
Het Roekenbosch
(1:250 waterveiligheid)

Hoog grasland, niet vergraven

Detailontwerp parkeren met veiligheidsniveau 
1:250. Mogelijke optimalisatie niet hoeven te 
benutten van het buitendijkse parkeerterrein

Onderdeel van 20ha?

Plaatbrug

Kloostermuur, behoud waar mogelijk
afbreken tot maaiveld of verlaagd maaiveld 
op trace wandelpad aanleggen
detailontwerp VO landschap

Behoud huidige beekloop

Grens V-vormig dal

Detailontwerp aansluiting 
op watergang binnendijks

Nader te bepalen: positie 
natuurpoorten: VO Landschap

Steilrandje 50cm

Grens insteek V-vormig beekdal en 
(verlaagd) maaiveld) 

behoud delen houtwal, 
dempen Peschbemden

Grens insteek V-vormig beekdal en 
(verlaagd) maaiveld) 

Vernatuurlijken watergang

herinrichting zandvang

Detailontwerp zandvang 
en beekmoeras

Detailontwerp recreatie 
routing: VO landschap

aandacht voor toegang 
beheer (kraan)

Reconstructie weg op huidig 
niveau of verlagen?

deelgebied met afwijkend 
(lager) peil

dassenburchten

Kwelgeultjes breedte 2.50 - 5.00 
meter, koppelstukjes ca 0.50m

Reconstructie Brouwersveldweg

Maaiveldverlaging ca 50cm 
tbv toekomstige spontane 
bosontwikkeling

Bevorderen bosontwikkeling 
zone ca 20 meter

Drempels doorgraven tot aan de weg

Aantakken,
Ontwerp brug en knuppelpad

omvormen (naald) productiebos
Doorontwerp drempels,
doorgraven tot aan de weg

Watergang dichtschuiven

Basisinterventie: afschuiven bovengrond 
om oevermilieu te kunnen ontwikkelen

Doorontwerp rietmoeras tbv 
zuivering landbouwwater

omlegging geul om waardevol 
elzenbroekbos te ontzien

Beperkte ontgraving “veenputjes” 
als kern van Elzenbroekbos in 
relatie tot ondergrond

Extra aandacht positie dwarswegen:
Optie 1: handhaven huidig wegpeil
Optie 2: verlagen tot drempel hoogte peil hoogste 
watercompartiment

Positie raster uitzoeken

Zonering: kwelgeul - kwelmoeras 
- boszoom - bosrand

Kwelgeultjes tot voormalige Gubbelsvijver
Reeks van verlopende breedtes

Aanzanden met natuurlijk verlopend relief 
om veepassage mogelijk te maken

Brongebied Belsberg: geen moeras ivm 
onvoldoende grondwaterkwaliteit en kwel

Geul kruist brug a-symetrisch

verlenging overloopgeul

Ontwerp grens natuurgebied

Inpassing riooloverstort

detailontwerp HVP op 
steilranddijk, opgang bij 
landhoofd

Detailontwerp kop riviergeul, 
inpassing erosiebescherming

vindplaats 12: behoud in 
situ, max 30 cm ontgraven.
mogelijke optimalisatie: 
extra steilrandje
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Onderdeel van 20ha?

Onderdeel van 20ha?

Onderdeel van 20ha?

dijken en waterkeringen

‘klassieke dijk’ 

steilranddijk met grondaanvulling

buitendijkse aanvulling

verholen kering

waterkering: constructie

coupure

gebied al op dijkhoogte

bastion, landhoofd brug

nieuwe hoofdwatergang dijkring

uitwateringspunt

fietspad

herbouw kavel

boomgaard

te behouden en nieuwe beplanting

tuin op grondaanvulling

natuurgebied

natuurlijke rivieroever 

riviergeul

kwel- en overloopgeul

kwelgeultje

beekloopje

riviermoeras

grote zeggenmoeras

nat grasland

vochtig grasland

droog grasland

stroomdalgrasland

beekdalgrasland

natuurlijk grasland in Oude Maasarm

wilgenstruweel

hardhoutooibos

gradientrijke bossen

bestaande elzenbroekbossen

bevorderen visoptrek

dassenburcht

behoud bestaande bomen

ontwikkelen oevermilieu

waterscheiding

te behouden archeologische vindplaatsen

recreatief netwerk en beleving (opgave VO)

natuurpoort

hoogwaterroute: halfverharding

Voorjaarsroute: maaipad

zomerroute: struinpad

struinpad

bestaand fietsnetwerk

bestaand wandelnetwerk

Voorde met stapstenen

Bruggetje

Vlonderpad

Uitkijktoren

Uitkijkheuvel*


