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Samenvatting 

 

De haven van Wanssum vervult een belangrijke (boven-)regionale functie voor de aan- en 

afvoer van goederen via de binnenvaart. De geplande maatregelen in het kader van de 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zoals de aanleg van een nieuwe rondweg rondom 

Wanssum, bieden kansen voor een verdere ontwikkeling van deze haven. De economische 

ontwikkeling van de haven en daarmee van Wanssum is van groot belang voor de economische 

ontwikkeling van Venray, de regio en van de provincie. Venray wil daarom bedrijven stimuleren 

en faciliteren om samen met de gemeente de kansen die de gebiedsontwikkeling biedt 

maximaal te benutten. Het gaat dan enerzijds om een betere functionele indeling/branchering 

van de huidige haventerreinen en anderzijds om een uitbreiding van de haven en het 

industrieterrein. Hierbij is het van belang dat de ontwikkeling van de haven niet alleen maar 

economische doelen dient, maar dat er nadrukkelijk ook oog is voor de leefbaarheid van de 

inwoners van Wanssum en een zorgvuldige omgang met de in het gebied aanwezige natuur- en 

landschapswaarden. In deze toekomstvisie worden de belangrijkste uitgangspunten en 

randvoorwaarden geschetst voor een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de haven.  

 

De noodzaak voor uitbreiding van de haven is ingegeven door de verplaatsing van een aantal 

bedrijven dat moet wijken als gevolg van de aanleg van de nieuwe rondweg/brug over de 

haven. Daarnaast is er sprake van uitbreidingswensen van zittende bedrijven en van regionale 

en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de binnenvaart die leiden tot een extra behoefte 

aan ‘nat’ bedrijventerrein. Zowel de lokale als de regionale/landelijke behoefte zullen nog nader 

worden onderbouwd. De kwalitatieve vraag staat hierbij centraal, en er wordt een duidelijke link 

gelegd met de gewenste segmentering van de haven. Op hoofdlijnen gaat deze segmentering 

uit van een verdere ontwikkeling van containeroverslag aan de westzijde van de haven en van 

de agri food industrie aan de oostzijde.  

Belangrijke randvoorwaarde voor de uitbreiding van de haven is de aanleg van de nieuwe 

rondweg. Uitbreiding zonder rondweg zal immers leiden tot een verdere toename van het aantal 

verkeersbewegingen door Wanssum, hetgeen niet aanvaardbaar wordt geacht. Verder zal elk 

nieuw te vestigen bedrijf watergebonden moeten zijn. Zeer zware milieubelastende activiteiten 

(die nu nog wel zijn toegestaan) worden geweerd. Door het vastleggen van duidelijke 

milieuregels (milieuzonering, (gedeeltelijke) aanpassing van de geluidscontour voor delen van 

het industrieterrein waar zich geen “grote lawaaimakers” hebben gevestigd in combinatie met 

het opstellen van een nota Industrielawaai) wordt de leefbaarheid van het dorp Wanssum zo 

goed mogelijk geborgd. De rondweg en de havenuitbreiding worden landschappelijk ingepast 

(beeldkwaliteitplan) en beschermde gebieden/biotopen worden zoveel mogelijk gespaard. 

Indien dit niet mogelijk is, vindt compensatie plaats van de nadelige effecten. Ook dienen 

maatregelen te worden genomen om eventuele hydrologische effecten te voorkomen.  

 

De ontwikkeling van de haven Wanssum is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum waarbij naast de gemeente Venray nog een veelheid van andere publieke en private 
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actoren is betrokken. Deze visie is dan ook bedoeld om met elkaar een gezamenlijk beeld te 

delen van de gewenste ontwikkelingsrichting van de haven, en vervolgens tot duidelijke 

afspraken te komen over de uitvoering.  
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 
De basis voor de herontwikkeling van de haven vormt de ontwikkelingsvisie “Het Nieuwe 

Wanssum” uit 2004 van de toenmalige gemeente Meerlo-Wanssum. Hierin worden de 

gemeentelijke ambities beschreven met betrekking tot de aanleg van de rondweg, uitbreiding 

van de haven en het bedrijventerrein en woningbouw in Wanssum.  

 

Het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) dat in 2010 is vastgesteld, integreert deze visie in de 

gebiedsontwikkeling voor het gebied Ooijen-Wanssum. Deze gebiedsontwikkeling heeft als 

uitgangspunt een integrale oplossing van de (hoog-) waterproblematiek in het gebied. Met de 

voorgestelde reactivering van de Oude Maasarm, het vergroten van de doorstroomopening bij 

Wanssum waar de Grote Molenbeek in de jachthaven uitmondt, en andere maatregelen wordt 

de overstromingskans verkleind van 1/50 jaar naar 1/250 jaar. Tevens zal een nieuwe brug 

over de haven worden aangelegd als onderdeel van de nieuwe rondweg (N270) rondom de kern 

Wanssum. Daarmee is het vergroten van de waterveiligheid uit de GOW een geweldige kans 

geworden om de verdere ontwikkeling van de haven mogelijk te maken. 

 

Ook voor de Provincie Limburg is de ontwikkeling van de havens een van de majeure 

ontwikkelingen die opgepakt worden in het kader van de mobiliteitsbevordering (modal shift) en 

van de regionale economische ontwikkeling. Venray is in 2011, en ook in 2010, samen met 

Venlo uitgeroepen tot Hotspot en logistiek knooppunt door het vakblad ‘Logistiek Magazine’. De 

haven van Wanssum speelt daarin een zeer prominente rol, en vormt een belangrijke schakel in 

de logistieke keten Rotterdam – achterland landinwaarts.  

 

Ook de gemeentelijke herindeling van Venray en Meerlo-Wanssum heeft voor een hernieuwde 

focus op de haven en het dorp Wanssum gezorgd. De politieke partijen hebben bij de vorming 

van de gemeenteraad van Venray de ontwikkeling van de haven (in combinatie met een nieuwe 

rondweg) als belangrijk beleidsvoornemen geformuleerd, mede in het kader van de leefbaarheid 

in de kern Wanssum. Daarnaast is de economische ontwikkeling van de haven en daarmee van 

Wanssum van groot belang voor de economische ontwikkeling van Venray, de regio en van de 

provincie. Het is dan ook de ambitie van Venray om bedrijven te stimuleren en te faciliteren om 

samen met hen de kansen die de gebiedsontwikkeling biedt maximaal te benutten. Deze 

Toekomstvisie dient in dat kader te worden bezien en schept voor een ieder het kader waarmee 

we samen met de bedrijven de koers van de ontwikkeling van de haven voor de toekomst 

kunnen bepalen.   
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1.2 Samenhang  
Relatie met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

Het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) dat in 2010 is vastgesteld, zal worden vertaald in een 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP). In het PIP worden alleen de onderdelen opgenomen die een 

provinciaal belang betreffen en die tot de Gebiedsontwikkeling behoren. Separaat daarvan zal 

de gemeente zelf haar bestemmingsplannen actualiseren. Concreet betreft het de 

bestemmingsplannen voor de kernen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren, een deel van het 

bestemmingsplan buitengebied Meerlo-Wanssum en een deel of het gehele bedrijventerrein van 

de haven. Daarnaast is met het projectbureau van de gebiedsontwikkeling afgesproken dat een 

aantal deelprojecten nader wordt uitgewerkt, zoals o.a. de inpassing van de rondweg en de 

ontwikkelingsvisie voor de haven Wanssum (het onderhavige stuk). Deze dienen vervolgens als 

bouwsteen/input voor het op te stellen PIP of bestemmingsplan (voor de haven).  

 

Relatie 2e Maasvlakte 

Als gevolg van de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte is er dringend behoefte aan een groter 

aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer en dient er meer overslagcapaciteit 

landinwaarts gemaakt te worden. Bij de uitgifte van terreinen op de 2e Maasvlakte stelt het 

Havenbedrijf Rotterdam als voorwaarde dat containerterminals in 2035 minimaal 45% van de 

containers per binnenvaart afvoeren naar het achterland (dit ter ontlasting van de A15). Het 

Havenbedrijf heeft om die reden inmiddels ook een grondpositie rond de haven van Wanssum 

ingenomen. 

 

1.3 Status 
Deze ‘toekomstvisie’ is bedoeld als kader om toekomstige ontwikkelingen in en rondom de 

haven in goede banen te leiden, met behoud /versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Deze 

visie bevat dan ook een uitgebreide analyse van de aanwezige waarden in het gebied, de 

kansen en mogelijke knelpunten die er liggen en de randvoorwaarden/uitgangspunten waarmee 

bij de toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. Dit neemt niet weg dat een 

aantal aspecten nog nader onderzoek/verdieping behoeven. In hoofdstuk 5 (uitvoering van de 

visie) zal hier verder op worden ingegaan.    

De toekomstvisie krijgt vooralsnog geen structuurvisie status, omdat een aantal aspecten nog 

nader onderzocht en uitgewerkt moet worden en/of afhankelijk is van concrete initiatieven in 

het gebied en de financiële haalbaarheid hiervan. Om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen, is de visie bewust globaal gehouden. 

De verdere uitwerking wordt zo veel mogelijk meegenomen in het PIP en/of het te actualiseren 

bestemmingsplan voor de haven. Daarnaast is de uitwerking afhankelijk van concrete 

initiatieven van bedrijven. Samen met die bedrijven zal per initiatief worden bekeken hoe die 

gewenste ontwikkeling(en) planologisch kunnen worden verankerd. 
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie van het havengebied en de omgeving 

daarvan. In hoofdstuk 3 wordt de behoefte om de haven te herontwikkelen en uit te breiden 

toegelicht. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van onze visie en doelstellingen per thema. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de uitvoering van de visie, met name in relatie tot 

de betrokken partijen en de financiering. In de bijlage is een samenvatting opgenomen van de 

beleidsregels Grote Rivieren waarmee bij de ontwikkeling rekening moet worden gehouden. De 

bijlage bevat tevens een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en 

toekomstverwachtingen op het gebied van de binnenvaart. 
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2 Huidige situatie 
 

 

2.1 Ligging en ontsluiting 
De haven is gelegen in de monding van de Groote Molenbeek (het eindpunt van de Oude 

Maasarm) en mondt rechtstreeks uit in de Maas. Het havengebied ligt ten noorden van de kern 

van Wanssum, ingeklemd tussen het dorp, (het winterbed van) de Maas, het Landgoed 

Geysteren en enkele landbouwgronden. In deze toekomstvisie wordt alleen ingegaan op het 

industriële gedeelte van de haven; de jachthaven ten zuiden hiervan maakt geen onderdeel uit 

van de visie maar wordt meegenomen in de visie op het dorp Wanssum 

(dorpsontwikkelingsplan). 

 

 

Luchtfoto Haven- en industrieterrein  

 

De oorspronkelijke haven is in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd en de 

zijarm/insteekhaven is in de jaren 70 van de vorige eeuw gegraven. Diverse bedrijven hebben 

zich in de loop van de tijd gevestigd rondom de haven, al dan niet watergebonden. Aan het 

uiteinde van het havenbekken is een kleine jachthaven met zo’n 150 ligplaatsen gelegen. 

 

Het havengebied ligt in het winterbed van de Maas en valt deels onder het stroomvoerend en 

deels onder het bergend regime. Vestiging en/of uitbreiding van bedrijven is aan strenge regels 



Toekomstvisie haven Wanssum 

 11 

   

gebonden, mede ten gevolge van de overstromingen in de jaren 90 van de vorige eeuw (zie 

bijlage voor Beleidsregels grote rivieren). 

 

Ontsluiting 

De haven wordt ontsloten door twee wegen: de Geijsterseweg aan de westkant en de 

Stayerhofweg aan de oostkant, die beide op de provinciale weg N270 uitkomen. Deze N270 

snijdt dwars door Wanssum heen. De leefbaarheid van het dorp wordt aangetast door veel 

verkeer.  

 

Zoals eerder aangegeven is één onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de 

aanleg van een rondweg om de kern Wanssum heen, met een nieuwe brug over de haven. Dit 

zal de leefbaarheid van het dorp zeer ten goede komen, en tegelijkertijd de ontsluiting van de 

haven op het regionale en landelijke wegennet sterk verbeteren.  

 

2.2 Functie en indeling van de haven 
Het haven- en industrieterrein van Wanssum heeft een belangrijke functie voor de gevestigde 

bedrijven alsmede voor de directe regio, waarbij Venray de belangrijkste kern is. Aan de haven 

zijn verschillende bedrijven gelegen die goederen via de binnenvaart aan- en afvoeren. De 

binnenhaven wordt getypeerd als een regionaal overslagcentrum voor containers, bulk- en 

stukgoederen. In totaal wordt ruim 1,5 miljoen ton goederen overgeslagen waarvan 0,9 miljoen 

ton zand en grind en 0,1 miljoen ton landbouw- en voedingsproducten.  

 

 

Daarnaast is sinds 2000 een onafhankelijke containerterminal in de haven gevestigd (Wanssum 

Intermodale Terminal, WIT). Deze terminal voorziet in de op- en overslag van containers voor 

verladers en andere bedrijven in de regio, met name in Venray (80%). De overige 20% wordt 

elders in de regio Venlo, in aangrenzende Brabantse gemeenten of in Duitsland afgezet. In 2005 

werd ca. 70.000 TEU overgeslagen; in 2007 95.000 TEU; in 2008 86.000 TEU. Wanssum zit 

hiermee in de Top 10 van containerterminals binnenvaart in Nederland, en volgens de 

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

(maart 2010) is de haven Wanssum dan ook een binnenvaart terminal met een nationale 

betekenis.  
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Luchtfoto containeroverslag 

 

De aanvoer van producten vindt vooral vanuit Rotterdam plaats. De haven is daarnaast ook 

schakel in het transport van zand en grind dat vanuit het achterland aangevoerd wordt per as 

en dat per schip wordt doorgevoerd naar locaties elders in Nederland. De haven dient tenslotte 

ook als aanvoerhaven van grondstoffen voor de regionale veevoederindustrie. 

 

Het haven- en industrieterrein Wanssum heeft een totale oppervlakte van 56 hectare. Het 

bedrijventerrein is geheel uitgegeven. De gemeente heeft 0,5 ha in eigendom en verhuurd deze 

aan WIT. Het water is in bezit van de gemeente. Ook het beheer en onderhoud van de haven is 

in handen van de gemeente. 

Het ‘natte’ gedeelte van het terrein beslaat ca. 19 hectare en heeft een kadelengte van 1.700 

meter. Bij kavels die een kade hebben is het bedrijf over het algemeen eigenaar van de kade. 

Het haven- en industrieterrein is opgedeeld in 33 kavels. Van deze kavels zijn 11 kavels direct 

aan het water gelegen, waarvan 8 bedrijven gebruik maken van vervoer over water. 

Een deel van het haven en industrieterrein wordt verder gebruikt voor gemengde bedrijvigheid 

met een lokaal en/of regionaal karakter. Het betreft vooral de bedrijfskavels ten oosten van de 

Stayerhofweg. 

 

De haven van Wanssum kan alle schepen uit de scheepvaartklasse V ontvangen. De haven heeft 

een ontwerpdiepte van zo’n 3,50 meter. Feitelijk is de diepgang echter 2,90 meter. Door 

aanslibbing vanuit de Maas en de in de haven uitmondende Groote Molenbeek, kampt de haven 

met slibafzetting. Hierdoor ontstaan diepgangsproblemen. Om de 5 à 7 jaar dient ongeveer 

5000m3 baggerslib, veelal vervuild, weggehaald te worden. 
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Er is op dit moment geen specifiek vestigingsbeleid voor (bedrijven aan) de haven. Er was en is 

nog geen onderlinge afstemming op functie en/of bedrijfstype. Het huidig gebruik van de haven 

van Wanssum is hierdoor niet optimaal te noemen. Sommige bedrijven die aan het water liggen 

maken daar geen gebruik van. De containerterminal is ongunstig gelegen rondom de kop van 

de insteekhaven en loopt tegen haar maximale capaciteit aan. Maar ook de beschikbaarheid van 

overslagmogelijkheden (loskades, kranen) laat te wensen over waardoor er veel transport op 

eigen terrein nodig is. Dat veroorzaakt weer extra geluid en stank overlast.  

 

Werkgelegenheid 

De bedrijvigheid in de haven zorgt voor veel werkgelegenheid. In totaal werken ca. 360 mensen 

in de haven en hoewel specifieke cijfers niet voorhanden zijn, mag worden aangenomen dat een 

groot deel daarvan uit Wanssum en de onmiddellijke omgeving komt. Hier zal nog nader 

onderzoek naar plaatsvinden. Door de huidige beperkte uitbreidingsmogelijkheden van 

bedrijven is de werkgelegenheid al jaren stabiel.  

 

Zoals hierboven aangegeven heeft de haven een directe relatie met de logistieke sector in de 

regio. Meerdere logistieke bedrijven uit Venray zijn afnemer van de containerhaven en samen 

zijn ze verantwoordelijk voor heel wat werkgelegenheid in Wanssum, Venray en Noord Limburg. 

 

2.3 Omgevingskwaliteit 
 

2.3.1 Milieuzonering 

Het huidige bestemmingsplan maakt onderscheid tussen de functies “bedrijven” en “industrie”. 

De bestemming “bedrijven” staat milieucategorie 3 en 4 toe, terwijl de bestemming “industrie” 

milieucategorie 4, 5, en specifiek 6 toestaat. Daarnaast is onder voorwaarden ook de vestiging 

van bedrijven toegestaan die vallen onder de relatief lichte milieucategorie 2 op de bestemming 

“bedrijven”. Inwaartse zonering heeft slechts beperkt plaatsgevonden hetgeen betekent dat de 

fysieke scheiding tussen gevoelige functie (zoals wonen) enerzijds en bedrijfsactiviteiten 

anderzijds veelal ongunstig is.   

 

2.3.2 Geluid 

De haven Wanssum is als industrieterrein geluidgezoneerd ingevolge de Wet geluidhinder. 

Concreet betekent dit dat de vestiging van grote lawaaimakers op een groot deel van het 

industrieterrein is toegestaan. Het vigerende bestemmingsplan maakt geen onderscheid in de 

verschillende bedrijfssoorten, mits deze zijn opgenomen in de Staat van Bedrijven. Daarnaast is 

een groter deel van het plangebied geschikt voor voornoemde lawaaimakers dan momenteel 

aan dergelijke bedrijven is uitgegeven.  

Een deel van Wanssum wordt blootgesteld aan wegverkeerslawaai vanwege de doorgaande weg 

door Wanssum. Verkeersstromen afkomstig van de haven leveren hieraan een substantiële 

bijdrage.  
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2.3.3 Externe veiligheid 

Extern veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving 

vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. Deze handelingen kunnen zowel betrekking 

hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. 

In dit kader heeft dit onderwerp betrekking op risicovolle inrichtingen en op vervoer van 

gevaarlijke stoffen, zowel over het water als via de weg. Bedrijven met een verhoogd externe 

veiligheidsrisico vallen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi). Jewagas ligt in het plangebied en is zo’n bedrijf. De plaatsgebonden risicocontour (PR-

contour) valt buiten de grenzen van de inrichting. Zowel de activiteiten op het industrieterrein, 

als ook de verkeersbewegingen vanwege Jewagas dragen bij aan de risico’s met gevaarlijke 

stoffen.  

Hoewel mengvoederbedrijven niet worden genoemd in het Bevi, dienen dergelijke bedrijven 

vanwege hun risico op stofexplosies, in het kader van externe veiligheid wel nader te worden 

beschouwd.  

 

2.3.4 Bodem 

De in het plangebied aanwezige (en bekende) bodemverontreinigingen zijn op onderstaande 

tekening weergegeven.  

Bron: www.bodemloket.nl 

Legenda 

 
 
Gesaneerd 

 
 
Bodemonderzoek 

uitgevoerd; geen 

vervolg nodig 

 
 
Bodemonderzoek 

uitgevoerd; in 

procedure  

 
 
Historische 

activiteiten 

bekend  

 Topografie 
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2.3.5 Luchtkwaliteit 

Met luchtkwaliteit worden de luchtkwaliteitseisen bedoeld zoals genoemd in de Wet 

milieubeheer. Dit aspect heeft met name betrekking op stikstofoxiden en fijn stof veelal 

afkomstig van wegverkeer. Daarnaast is fijn stof emissie vanwege industriële activiteiten in het 

havengebied denkbaar. Er is geen concrete informatie beschikbaar over de concentratie van 

deze stoffen in het gebied, maar de verwachting is dat er geen sprake zal zijn van een 

overschrijding. 

 

2.3.6 Geurhinder 

Op het industrieterrein bevinden zich bedrijven die geur (kunnen) emitteren. Meest kenmerkend 

is in dit kader mengvoederbedrijf Agrifirm.  

In de nabijheid van (het uitbreidingsgebied van) de haven zijn enkele veehouderijen gelegen. 

Omdat (ook) kantoren en industriële bedrijven volgens jurisprudentie als geurgevoelige object 

moeten worden beschouwd, kan geurhinder van veehouderijen mogelijk een rol spelen bij een 

uitbreiding van de haven. De normen van de gemeentelijke geurverordening bepalen mede de 

situeringsmogelijkheden van nieuwe geurgevoelige objecten. 

Op 1 januari 2012 komt de geurverordening van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum te 

vervallen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de geurnormen, zoals daarin vastgelegd, 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen belemmeren. De gemeente Venray is daarom voornemens 

om die geurnormen voor 1 januari 2012 over te nemen in de geurverordening van de gemeente 

Venray. Als de ontwikkelingen rondom de haven van Wanssum helemaal duidelijk zijn, zal 

worden bezien of een aanpassing van de geurverordening noodzakelijk is. 

 

2.3.7 Flora en fauna 

De natuurkwaliteit van een plangebied kan worden afgelezen aan de aanwezigheid van terreinen 

met een beschermde status (o.a. op basis van de nota Ruimte) en aan de aanwezigheid van 

beschermde soorten (op grond van de Flora- en faunawet). 

 

Binnen het plangebied wordt een aantal beschermde terreinen ‘aangesneden’.  

Bij de westelijke aansluiting van de geprojecteerde rondweg op de N270 betreft dit een zeer 

waardevol broekbos. Zeer waardevol, omdat dit een van de weinige plekken met natte natuur 

binnen de gemeente Venray betreft. Daarnaast vormt dit broekbos, als onderdeel van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de enige groene noord-zuid verbinding voor fauna rondom 

Wanssum, die ook nog eens relatief smal is.  

Ook aan de Meerlosebaan en nabij de Peddepoel raakt het wegtracé EHS-bos. Dit betreft een 

jonge bosopstand met eiken en een naaldbomenbos. 

Op verschillende plekken worden bomenrijen en houtwallen doorkruist die als zodanig zijn 

bestemd en/of in het kader van de APV als waardevol zijn aangemerkt. Zoals bij de omzoomde 

akker nabij de westelijke aansluiting en de bomen langs het Lange Ven, de Peddepoel, de 

Nieuwlandsestraat, de Geijsterseweg, Busserhofweg, De Kooy en langs de N270 oost.  
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Noemenswaardig zijn ook de (potenties voor) natte kwelgevoede gras- en hooilanden langs de 

Nieuwlandse beek binnen het Landgoed Geijsteren. Een eventuele invloed van de beoogde 

havenuitbreiding hierop dient nader te worden onderzocht.  

Bij de westelijke aansluiting, naast het waardevolle broekbos, en bij de havenmonding, liggen 

terreinen met de status Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Deze POG-gebieden zijn 

bedoeld voor de ontwikkeling van natuur ter versterking van de EHS. 

 

Ten aanzien van beschermde soorten ontbreken actuele inventarisatiegegevens. Een nieuw flora 

en faunaonderzoek is in het kader van de Flora en faunawet dan ook vereist.  

 

2.3.8 Landschap  

Het landschap wordt sterk bepaald door de sporen van het meanderen van de Maas. De rivier 

veranderde regelmatig van bedding en sleet lagen uit. Hierdoor ontstonden terrassen terwijl de 

drooggevallen delen konden verstuiven tot rivierduinen. Het huidige landschap wordt 

gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, bossen en houtwallen. 

In de lager liggende delen liggen nu vennen en lopen er beken. Het zijn beeldbepalende 

onderdelen van het landschap rondom het havengebied van Wanssum. 

De haven ligt aan de monding van de Groote Molenbeek. Deze monding is echter niet meer als 

beek herkenbaar. De beek is ten zuiden van de Venrayseweg wel duidelijk herkenbaar. Ten 

westen van de haven van Wanssum liggen de Nieuwlandsche Bosschen met aansluitend het 

bosgebied van de Geysterenderheide. Hier ligt een oude Maasmeander met in dit dal het 

Geijstersven.  

Kenmerkend in het landschap zijn ook de hoogteverschillen die op een aantal plaatsen goed 

zichtbaar zijn. Soms zijn dit natuurlijke verschillen, soms wordt dit veroorzaakt door aanleg van 

dijken en kaden. 

 

Binnen de bebouwde kom van Wanssum is het groengebied het Zandt aan de noordwestzijde 

karakteristiek te noemen. Dit weiland met duidelijk zichtbare hoogteverschillen geeft een 

geleidelijke overgang van de kern naar het buitengebied. 

 

2.3.9 Water 

Dit aspect is reeds gedeeltelijk behandeld in paragraaf 2.3.8. Voor het overige moet worden 

gesteld dat er te weinig informatie beschikbaar is om uitspraken te kunnen doen over de 

hydrologische situatie van het gebied. Een studie hiernaar dient te zijner tijd duidelijkheid te 

verschaffen. 

 

2.3.10   Stedenbouw en beeldkwaliteit 

De huidige uitstraling van het haventerrein is vrij matig. Er is qua uitstraling en presentatie vrij 

weinig samenhang tussen de verschillende bedrijven en het terrein in zijn geheel. Ook de 

aansluiting op het aangrenzende landschap en de woonkern van Wanssum is voor verbetering 
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vatbaar. Er is op dit moment geen sprake van landschappelijke inpassing, waardoor de 

bedrijfsbebouwing en het haventerrein van veraf in het zicht liggen. Dit geldt met name voor de 

hoogbouw aan de oostzijde van de havenarm (de ‘torens’ van Agrifirm en de silo’s van Heemex, 

zie luchtfoto).  

 

 

Luchtfoto hoge bedrijfsbebouwing 

 

Echter ook de containerterminal ligt vanuit het landgoed Geijsteren aan de westzijde in het 

zicht. Bij de uitbreiding van het haventerrein en de aanleg van de rondweg moet goed 

nagedacht worden over hoe ook deze aspecten meegenomen kunnen worden bij de verbetering 

van de ruimtelijk kwaliteit op het terrein zelf, richting aangrenzende buitengebied en richting de 

woonkern Wanssum.  

 

2.4 Bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan ‘Haven- en industrieterrein Wanssum’ dateert uit 1987 (en is 

partieel herzien in 1991). De belangrijkste bestemming is ‘Industrie’, voor bedrijven in de 

hogere milieucategorie (zie paragraaf 2.3.2).  

De aangrenzende landbouwgebieden ten noordwesten en ten oosten van het haven- en 

industriegebied vallen onder het bestemmingsplan buitengebied Meerlo-Wanssum uit 1999 

(partieel herzien in 2007). Deze hebben voornamelijk een agrarische bestemming. Het gebied 

rondom Het Zandt valt nog onder het ‘Algemeen bestemmingsplan’ uit 1981. Het dorp Wanssum 

zelf, inclusief de jachthaven, valt onder het bestemmingsplan ‘Kern Wanssum’ uit 1989. 

 

In 2009 is voor o.a. de legalisering en beperkte uitbreiding van het opslagterrein van het bedrijf 

Geelen Beton (ten westen van de Geijsterseweg) en de verruiming van de bedrijfstijden van de 

containerterminal het bestemmingsplan ‘Zone industrielawaai bedrijventerrein Haven Wanssum 

en Tienray’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is ook de geluidszone van het bedrijventerrein 

aangepast. Een deel van dit bestemmingsplan, namelijk het opslagterrein van Geelen Beton, is 
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door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Het bestemmingsplan 

‘Opslagterrein Geelen Beton Wanssum’ om dit vernietigde plandeel te herstellen (cf. de 

uitspraak van de Raad van State) is onlangs in procedure gebracht en op 21 juni door de raad 

vastgesteld. De behandeling bij Gedeputeerde staten is in het najaar van 2011 voorzien.  

 

 

Terrein Geelen Beton 
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3 Onderbouwing behoefte  
 

3.1 Inleiding  
De integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt door zijn samenhangende aanpak (o.a. 

aanleg nieuwe rondweg, rivierkundige maatregelen) kansen voor de verdere ontwikkeling en 

uitbreiding van de haven Wanssum. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op nut en noodzaak 

van de gewenste groei van de haven.  

 

Als planhorizon wordt 2020 gehanteerd, met een doorkijk tot 2040. Er gelden twee belangrijke 

uitgangspunten:  

- de kwalitatieve vraag staat centraal 

Er wordt een duidelijke link gelegd met de gewenste segmentering van de haven Wanssum.  

- er is sprake van een regionale afweging 

De noodzaak voor uitbreiding is afhankelijk van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het 

gebied van de binnenvaart. Deze zullen dan ook bij de afweging worden betrokken.  

 

Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige behoefte aan watergebonden 

bedrijventerrein worden twee invalshoeken gehanteerd:  

1. Op basis van een inventarisatie van de wensen en mogelijkheden van de bestaande 

bedrijven in het haven- en industriegebied Wanssum. (Paragraaf 3.2)  

2. Op basis van een inschatting van de toekomstige behoefte als gevolg van landelijke en 

regionale trends en ontwikkelingen in de binnenvaart. (Paragraaf 3.3) 

 

3.2 Wensen bestaande bedrijven  

De bestaande bedrijven worden nu belemmerd in hun uitbreidingswens doordat ze ingeklemd 

zitten tussen de buren, vanwege ontbrekende milieuruimte en/of omdat ze op de verkeerde plek 

zitten (wel/niet aan de kade). Naast uitbreiding is ook optimalisatie van de bedrijfsvoering bij 

diverse bedrijven aan de orde. Daarnaast zijn er ook bedrijven die moeten verplaatsen, of een 

gedeelte van hun kavel moeten inleveren vanwege de aanleg van de nieuwe rondweg/brug over 

de haven. Deze min of meer gedwongen verplaatsingen bieden echter ook gelijkertijd kansen 

om het grondgebruik en de segmentering van de haven te verbeteren.   

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de groeiverwachtingen van de 

verschillende bedrijven/sectoren in de haven (inventarisatie gemeente uit 2009):  
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Product  2008 2018 

Turf t.b.v. dekaarde/potgrond 115.000 ton  175.000 ton 

Cement/vulstoffen   53.700 ton    75.000 ton 

Organische mest 118.500 ton  145.000 ton 

Grondstoffen veevoer 178.500 ton  900.000 ton 

Zand/grind 495.000 ton  745.000 ton 

Diversen     1.500 ton    25.000 ton 

Totaal  962.000 ton 2.065.000 ton 

   

Containers 86.000 teu  225.000 teu 

 

Uit de tabel blijkt dat de verwachtingen en wensen van de bedrijven over toekomstige groei 

zeer hoog zijn. In totaal (alle sectoren gezamenlijk) wordt verwacht dat de overslag meer dan 

verdubbeld. Specifiek bij de sectoren grondstoffen veevoer en containeroverslag zijn de 

verwachtingen nog hoger. De vraag is in hoeverre deze verwachtingen realistisch zijn. In de 

volgende paragraaf worden deze dan ook gespiegeld aan landelijke/regionale trends per sector.  

 

Om beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de individuele ambities van de bedrijven, en 

de ruimtelijke inpasbaarheid hiervan, zal daarnaast elk bedrijf dat wil groeien/verplaatsen een 

bedrijfsplan moeten voorleggen. In dit bedrijfsplan wordt ingegaan op de huidige situatie van 

het bedrijf, de gewenste ruimtelijke situatie (noodzaak uitbreiding), mogelijkheden voor 

intensivering ruimtegebruik, bedrijfseconomische, organisatorische en financiële aspecten, en 

op de planologische inpassing van de uitbreiding en de effecten in relatie tot de omgeving. 

 

Bij de beoordeling van de bedrijfsplannen zal o.a. gebruik worden gemaakt van de methode van 

de zogenaamde SER-ladder voor bedrijventerreinen. De SER-ladder is ontwikkeld door de 

Sociaal-Economische Raad en basis van het rijksbeleid (tevens onderdeel van het concept-

bestuursakkoord tussen rijk, IPO en VNG). De SER-ladder bestaat uit de volgende stappen:  

1. Indien er vraag is naar nieuw bedrijfsterrein dient in de eerste plaats gekeken te worden 

of de bestaande ruimte op de kavel intensiever benut kan worden. Dit kan bijvoorbeeld 

door een andere inrichting van het terrein, maar ook door de aanleg van rechte kades in 

de haven etc. 

2. Is dit niet mogelijk dan dient te worden nagegaan of meervoudig ruimtegebruik kan 

worden toegepast.  

3. Pas daarna is uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dient een 

zorgvuldige keuze van de locatie gepaard te gaan met investeringen in 

kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte.  
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3.3 Raming behoefte 
Er zijn diverse landelijke en regionale studies verricht naar de ontwikkelingen in de binnenvaart 

(per sector) en de hiervan afgeleide ruimtebehoefte. In de bijlage is een uitgebreid overzicht 

van deze studies opgenomen. In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies opgesomd.  

 

Uit alle studies blijkt dat vooral de containeroverslag sterk zal groeien. Dit wordt met name 

veroorzaakt door een toename van de wereldhandel maar daarnaast ook door een verschuiving 

van transport van grondstoffen naar transport van half- en eindfabricaten. Bovendien worden 

steeds meer producttypen in containers vervoerd. De ontwikkeling van de 2e Maasvlakte speelt 

in op deze groei. Deze gaat gepaard met de ontwikkeling van ‘extended gates’ in het 

achterland, met name in Zuid-Nederland. Voor de 2e Maasvlakte streeft het havenbedrijf 

Rotterdam een ambitieuze modal split doelstelling na: in 2035 moet 45% van de containers via 

de binnenvaart worden aan- en afgevoerd (spoor 20% en weg 35%). De verwachte uitbreiding 

van de containerterminal in Wanssum de komende jaren tot een capaciteit van 225.000 teu 

wordt dan ook realistisch geacht. Uitgaande van een optimale overslagcapaciteit van ongeveer 

30.000 tot 40.000 teu per hectare zou dat betekenen dat de terminal in Wanssum in de 

toekomst een omvang van 6-7 ha benodigd (de huidige omvang is ca. 4,5 ha). Sterker nog, het 

lijkt zinvol om ruimte te reserveren voor een verdere groei van de terminal op de langere 

termijn (2020 en verder). 

 

De toekomstverwachtingen zijn op basis van landelijke studies naar andere sectoren in de 

binnenvaart eerder bescheiden. Bij de meeste sectoren is sprake van stabilisatie of afname van 

de capaciteit, afhankelijk van het gekozen groeiscenario (hoge of lage economische groei).  

 

Uitgaande van een hoog groeiscenario is er nog wel sprake van groei in de sectoren Agrifood en 

gevaarlijke stoffen. Voor de sector zand/grindoverslag zijn de groeiverwachtingen sterk 

afhankelijk van concrete zandwinningprojecten in de regio en de ontwikkelingen in de 

bouwsector. Gezien de geplande Maaswerken projecten (Zandmaas, Grensmaas) en winning in 

Duitsland vlak over de grens bij Wanssum kan hier nog wel enige groei worden verwacht.   

 

De Provincie Limburg heeft in september 2008 een vertaling gemaakt van de 

groeiverwachtingen naar ruimtebehoefte. Deze is afgezet tegen de restcapaciteiten op 

bestaande bedrijventerreinen. Zo is bijvoorbeeld rekening gehouden met de recente uitbreiding 

van de haven/bargeterminal in Venlo (omvang 5 ha). Volgens de Provincie resteert dan in de 

regio Noord-Limburg een extra behoefte aan ‘nat’ bedrijventerrein van slechts ca. 3 ha tot 

2020. Deze behoefteraming komt dus veel lager uit dan de verwachtingen en wensen van de 

bedrijven in de haven zelf. De cijfers dienen op basis van de kennis van vandaag opnieuw te 

worden bezien. Naar onze verwachting zullen deze nu hoger uitvallen, en uit overleg met de 

Provincie is gebleken dat zij deze verwachting onderschrijven. Reden te meer om aan de hand 

van bedrijfsplannen en verder onderzoek de ruimtebehoefte te actualiseren en verder uit te 

werken. Hierbij zal nadrukkelijk ook een relatie worden gelegd met de andere binnenhavens in 
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Noord-Limburg, en dan vooral Venlo1. De gemeente Venlo heeft onlangs de ‘Binnenhavenvisie 

Venlo’ vastgesteld waarin de gemeentelijke ambities en verschillende groeiscenario’s zijn 

uitgewerkt. Nadere afstemming vindt plaats in regionaal verband. In de concept ‘Regionale 

uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen regio Greenport Plus’ van de Regio Venlo is het 

voornemen opgenomen om de regionale behoefte aan ‘nat’ bedrijventerrein beter in beeld te 

brengen. Hierbij zal ook een relatie worden gelegd met de geplande ontwikkelingen in het kader 

van Klavertje 4/Greenport Venlo.   

 

3.4 Groeiscenario haven 
 

De door de bestaande bedrijven gewenste en de op basis van een aantal landelijke/provinciale 

studies geprognosticeerde groei van de haven zijn voorshands niet helemaal in 

overeenstemming met elkaar. De bereidheid tot ontwikkelen van de haven zal daarom sterk 

afhankelijk zijn van de gezamenlijke inspanning van gemeente en bedrijven om de economische 

haalbaarheid van de havenuitbreiding samen aan te tonen en op te pakken.   

 

De gemeente zal de uitbreiding van de haven pas oppakken als er een meerwaarde voor het 

gebied voor Wanssum en voor Venray aangetoond is. Deze meerwaarde kan en mag voor 

Venray ook een maatschappelijke meerwaarde zijn.  

                                                

1 De gemeente Gennep heeft onlangs besloten de geplande uitbreiding van de haven in Heijen stop te 

zetten, o.a. wegens onvoldoende financiële middelen. 
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4 De visie op de haven 
 

De toekomstvisie haven Wanssum is als volgt samen te vatten: De haven van 

Wanssum die zich ontwikkelt, die bloeit en die mobiliseert. Een havengebied waar 

bedrijven floreren, waar werkgelegenheid groeit en waar iedereen een goede 

boterham kan verdienen, zonder dat de leefbaarheid van het dorp hieronder hoeft te 

lijden. Een haven die zich op de toekomst richt en een belangrijke rol speelt in het 

goederenvervoer over het water, als schakel tussen Rotterdam en het Nederlandse/ 

Duitse achterland. Publieke en private partners slaan de handen ineen om een 

duurzame ontwikkeling van de haven en daarmee van Wanssum en Venray mogelijk 

te maken. 

 

4.1 Inleiding  
De gemeente Venray wil de haven van Wanssum als een (boven)regionaal logistiek knooppunt 

op de kaart zetten. De haven heeft reeds een bovenregionaal belang en een verdere uitbreiding 

daarvan is ook van groot belang voor Mainport Rotterdam (relatie 2e Maasvlakte).  

 

Het is de ambitie van Venray deze belangrijke haven in Noord-Limburg verder te ontwikkelen en 

geschikt te maken voor de toekomst, zodat er ook grote schepen (scheepvaartklasse Vb) 

kunnen aanmeren. De overslagfaciliteiten worden verbeterd en uitgebreid. De 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt hierbij een unieke kans om meer samenhang aan te 

brengen tussen economische ontwikkeling, waterveiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit. 

 

De toekomstvisie voor de haven heeft drie hoofddoelstellingen: 

1. verhogen economische potenties door clustering/branchering 

2. verbeteren lokale/regionale mobiliteit (vervoer over water) 

3. verbeteren omgevingskwaliteit. 

 

Deze doelstellingen worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.  

 

4.2 Branchering 
De verdere ontwikkeling van de haven is gericht op bedrijven die watergebonden/kadegebonden 

zijn. Dit is enerzijds ingegeven door een optimaal gebruik van de kades en het vergroten van de 

overslagcapaciteit, anderzijds door het beleid van het rijk om alleen watergebonden activiteiten 

toe te staan in het rivierbed van de Maas (Beleidsregels Grote Rivieren, zie bijlage). Alleen 

bedrijven die producten over water aangevoerd krijgen of bedrijven die van de waterwegen 

gebruik maken, en die de haven als overslagpunt zien, kunnen gevestigd worden in dit gebied 
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of kunnen nog uitbreiden. Daarnaast kan alleen bij een zwaarwegend maatschappelijk of 

economisch belang, vestiging en/of uitbreiding van andere typen bedrijven worden toegestaan. 

 

In de haven zijn al diverse watergebonden bedrijven gevestigd. Deze bedrijven worden zo goed 

mogelijk gefaciliteerd om het vervoer over water te optimaliseren en te intensiveren. Het betreft 

dan met name de containeroverslag en de agrifood industrie. Op de groeiende behoefte aan 

containeroverslag is al uitgebreid ingegaan in het vorige hoofdstuk. De haven van Wanssum is 

hiervoor bij uitstek een geschikte locatie.  

Vanuit de markt is er een toenemende behoefte aan Roll on Roll off vervoer. Schepen van dit 

type meren met de kopse kant aan. De haven biedt hiervoor op dit moment nog geen 

faciliteiten. In de uitbreidingsplannen voor de haven zullen de mogelijkheden hiertoe worden 

onderzocht. 

 

Daarnaast biedt de haven uitstekende mogelijkheden voor de concentratie van activiteiten in de 

agri food industrie. Deze ontwikkeling is mede vanwege het innovatief karakter van groot 

belang voor de Venrayse economie. Venray maakt onderdeel uit van Greenport Venlo en heeft 

daarin met name op het gebied van de dierlijke voedselproductie en -verwerking een unieke 

positie. Onder de titel ‘Eiwitrijk’ wordt deze positie momenteel samen met een aantal externe 

partners in kaart gebracht. De haven Wanssum is van oudsher een belangrijke vestigingsplaats 

van veevoeder verwerkende industrie. Deze bedrijfstak wordt nu nieuw leven ingeblazen door 

de wens van het Venrayse bedrijf Vitelia om zich met een cluster aan activiteiten (onder de 

naam ‘Trade Port de Peel’) aan de haven te gaan vestigen en door de heroriëntering van 

Agrifirm (voormalig CHV/Landbouwbelang) op hun bestaande fabriek.    

 

De focus in deze havenvisie ligt dan ook op de ontwikkeling van twee soorten ‘natte’ 

bedrijvigheid: containeroverslag en de aanvoer t.b.v. van agri food (in het bijzonder de 

veevoederindustrie). Het oriënteren op deze twee speerpunten biedt de meeste kansen voor 

een toekomstbestendig gebruik van de haven. Het containervervoer zal met name aan de 

westzijde van de haven plaatsvinden, de agri food activiteiten met name aan de oostzijde van 

de haven. De locatie van een eventuele RoRo aanlegfaciliteit is onderwerp van nadere studie.  

Daarnaast worden bestaande bedrijven als SDH en Heemex ingepast in de visie. Deze bedrijven 

zijn watergebonden en dragen in belangrijke mate bij aan de regionale economie. Ook Geelen 

Beton heeft plannen om op korte termijn meer gebruik te gaan maken van de haven als laad- 

en lospunt van zowel bouwstoffen als van betonelementen.  

 

De nieuwe rondweg en brug over de haven vormt straks de grens tussen het havengebied aan 

de noordzijde (zie onderstaande afbeelding, groen gearceerd) en het meer lokaal/gemengd 

bedrijventerrein aan de zuidzijde (paars gearceerd). Enige uitzondering hierop is de huidige 

kavel van Agrifirm.  
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Zoals eerder aangegeven zijn daarnaast ten oosten van de Stayerhofweg nog enkele niet 

watergebonden, lokale bedrijven gelegen. Dit gedeelte van het bedrijventerrein behoudt zijn 

kleinschalig, gemengd karakter (paars gearceerd). 

Afbeelding 1: Branchering 

 

4.3 Verbeteren lokale/regionale mobiliteit 
Ontwikkeling van de haven Wanssum draagt bij aan de modal shift: het vervangen van een deel 

van het vervoer over de weg door andere vormen van vervoer, in dit geval vervoer per schip. 

Het wegennet slibt langzaam dicht en transport per trein biedt onvoldoende soelaas om de 

capaciteitsvraag aan te kunnen in de nabije toekomst. Die capaciteit is op de Nederlandse 

vaarwegen nog in voldoende mate aanwezig. De containeroverslag en het vervoer over water 

van containers (maar ook bulk en Roll on Roll off vervoer) leveren een belangrijke reductie van 

het wegtransport en daarmee van de filedruk en de fijnstofproblematiek. De binnenvaart maakt 

dan ook een belangrijke ontwikkeling door in Nederland.  

 

De regio Noord-Limburg heeft goede verbindingen met Rotterdam en Antwerpen en heeft 

daardoor een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven die hun producten via de havens in 

deze regio (Wanssum, Heijen en Venlo) aan- of afvoeren. Verbetering van de multimodaliteit is 

te meer van belang gezien de logistieke betekenis van deze regio en de geplande grootschalige 

ontwikkelingen zoals Greenport Venlo/‘Klavertje 4’ en rondom vliegveld Weeze. 
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In onze visie zal de haven Wanssum geschikt worden gemaakt voor alle schepen uit de 

scheepvaartklasse Vb, met een maximale diepgang van 3,50 meter en een ontwerpdiepte van 

de haven van circa 4,5 meter. Tweebaksduwvaart kan dan in de haven worden ontvangen.  

(Afmeting Vb maximale lengte 185 m, breedte maximaal 11.40, minimaal 

onderdoorvaarthoogte 9,10 m) Dit wordt bereikt door de haven te verdiepen (in combinatie met 

een peilopzet) en de havenmond aan te passen. De insteekhaven wordt fors verlengd. 

Daarnaast worden bestaande schuine oevers omgevormd tot aanlegkades en de 

overslagfaciliteiten verbeterd en uitgebreid. De mogelijkheden voor een aanlegmogelijkheid 

voor Roll on Roll off schepen zullen daarbij worden onderzocht.   

 

De ontsluiting van de haven en het bedrijventerrein wordt via een nieuw aan te leggen rondweg 

rond Wanssum op de N270 en verder op de A73 gerealiseerd. Deze rondweg zal de leefbaarheid 

in het dorp Wanssum sterk verbeteren en zorgt dankzij  een betrouwbare verkeersafwikkeling 

voor een kortere aanrijdtijd naar de bedrijven. De maximumsnelheid wordt 80km/h (is nu 

50km/h) en er komen enkele rotondes. De kern van Wanssum wordt verkeersluw en krijgt 

aparte aansluitingen op de rondweg aan de oost- en westzijde. De bedrijventerreinen aan 

weerszijden van de haven krijgen ieder een eigen directe aansluiting op de rondweg in de vorm 

van rotondes. 

 

Om de bereikbaarheid van de bedrijven voor en straks achter de brug te garanderen is een vrije 

doorvaarthoogte benodigd voor schepen (als ze leeg zijn en de haven uitvaren). Deze 

doorvaarthoogte wordt bepaald door de maximale waterstand van de Maas waarbij nog 

scheepvaart mogelijk is (Norm RWS) en de hoogte in lege staat van het schip klasse Vb 9,10 m. 

De onderkant van de brug over de haven komt daarmee op 22,05m +NAP te liggen. De 

weghoogte wordt vervolgens bepaald door de constructiehoogte van de brug daarbij op te 

tellen. Het gaat hierbij om een vaste brug in verband met de wens van de provincie om geen 

beweegbare bruggen op te nemen en vanwege de mogelijkheid om schepen te kunnen verhalen 

als ze gelost worden. 

 

4.4 Verbeteren omgevingskwaliteit 
 

4.4.1 Milieuzonering 

Het op juiste wijze toepassen van milieuzonering is een zeer effectief instrument om ruimtelijke 

ontwikkelingen zodanig te laten plaatsvinden dat deze leiden tot een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat, zonder dat dit ten koste gaat van ongewenste beperkingen of belemmeringen voor 

bedrijfsvoering of exploitatie. In het huidige bestemmingsplan is geen sprake van inwaartse 

zonering waardoor niet alleen reeds bestaande bedrijven op relatief korte afstand van 

woonfuncties zijn gevestigd, maar ook nieuwe / toekomstige bedrijven zich op korte afstand 

kunnen vestigen. Bij de herziening van het bestemmingsplan zal optimaal gebruik worden 

gemaakt van inwaartse zonering, waarbij dit niet mag leiden tot belemmeringen of beperkingen 



Toekomstvisie haven Wanssum 

 27 

   

voor de reeds aanwezige bedrijfsactiviteiten. Naast een herschikking van het gehele 

bedrijventerrein, zal dit ook betekenen dat de tegenwoordig als “zeer zware milieubelastende 

activiteiten” geclassificeerde milieucategorie 6 niet meer is toegestaan, terwijl ook aan 

milieucategorie 5 beperkingen zullen worden gesteld. Overwogen zal worden of op bepaalde 

delen van het plangebied milieucategorie 5 met ontheffing of vrijstelling en onder stringente 

voorwaarden kan worden toegestaan. Overigens moet worden opgemerkt dat geen van de op 

het industrieterrein aanwezige bedrijven valt onder milieucategorie 6.  

De volgende indeling van het industrieterrein wordt voorgestaan: 

-Ten zuiden van de (toekomstige) rondweg: 

Afgezien van de reeds aanwezige bedrijven geldt dat voor de vestiging van nieuwe bedrijven ten 

zuiden van de rondweg milieucategorieën 2, 3.1. en 3.2 zijn toegestaan waarbij de afstanden 

tot (geclusterde) woonfuncties respectievelijk 30, 50 en 100 meter bedragen  

-Ten noorden van de (toekomstige) rondweg: 

Hier zijn de milieucategorieën 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 mogelijk en daarnaast kan middels vrijstelling 

of ontheffing en onder voorwaarden medewerking worden overwogen voor milieucategorie 5.1 

en 5.2. De afstanden die hier bij horen bedragen 50m voor mil.cat. 3.1, 100 meter voor 3.2, 

200 meter voor 4.1, 300 meter voor 4.2, 500 meter voor 5.1 en 700 meter voor mil.cat. 5.2. 

Het is in het kader van duurzaam ruimtegebruik niet wenselijk om percelen die geschikt zijn 

voor zwaardere milieucategorieën uit te geven aan bedrijven met een beperktere 

milieubelasting.  

 

4.4.2 Geluid 

Industrielawaai 

Het overgrote deel van de haven Wanssum is een geluidgezoneerd industrieterrein, waarop  

slechts één “grote lawaaimaker” in de zin van de Wet geluidhinder gevestigd is. Dit is Geelen 

Beton. Andere bedrijven produceren ook geluid, maar deze behoeven hiervoor niet op een 

geluidgezoneerd terrein gevestigd te zijn. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid 

om op het overgrote deel van het industrieterrein grote lawaaimakers te huisvesten. Op basis 

van de huidige inzichten is dit -gezien de afstand tot woningen-  een ongewenste situatie. Een 

groot deel van de vigerende geluidscontour ligt over de woonfuncties van Wanssum.  

 

In de toekomst zal de vestiging van grote lawaaimakers worden uitgesloten om het woonmilieu 

te verbeteren, behalve daar waar dergelijke bedrijven reeds aanwezig zijn. Concreet betekent 

dit dat uitsluitend het gedeelte van het industrieterrein waar Geelen Beton is gevestigd zal 

worden aangeduid als industrieterrein waar zich grote lawaaimakers mogen vestigen. De in het 

bestemmingsplan vastgelegde geluidscontour dient derhalve te worden vervangen voor een 

geluidscontour die uitsluitend de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van Geelen Beton 

weergeeft. Uitgangspunt is hierbij dat dit de recent vergunde activiteiten betreft.  

Met het vervallen van de huidige geluidscontour en het gedeeltelijk beëindigen van de 

geluidszonering, kán een situatie ontstaan waarbij de bescherming tegen geluidsoverlast 

vanwege het industrieterrein voor de omgeving ongunstiger wordt. Er is immers geen sprake 
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meer van een maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege alle bedrijven tezamen 

(cumulatie) en daarmee is een individuele beoordeling van de geluidsbelasting van de diverse 

bedrijven op de woningen van toepassing. Dit kan leiden tot een hogere geluidsbelasting. 

Hoewel het beëindigen van de geluidscontour en het beperken van de mogelijkheid voor het 

vestigen van grote lawaaimakers zal betekenen dat sprake is van een verbeterde situatie, 

betekent vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijven niet dat de cumulatieve 

geluidsbelasting toe kan nemen. Om hier in te voorzien wordt de maximale geluidsbelasting van 

het gehele bedrijventerrein middels een Nota Industrielawaai vastgelegd en geborgd. Uit een 

akoestisch onderzoek dat is gebaseerd op zowel de reeds bestaande bedrijven als op nog te 

vestigen bedrijven (m.b.v. kengetallen), zal moeten blijken welke geluidsbelasting en hierbij 

behorende geluidscontour wordt gehanteerd.  

 

Wegverkeerslawaai 

De realisatie van de beoogde rondweg zal een sterke verbetering voor de leefbaarheid in 

Wanssum tot gevolg hebben. Toch zal ook voor de rondweg aan het aspect geluid nadrukkelijk 

aandacht moeten worden besteed, enerzijds vanwege aanwezige woningen, en anderzijds 

omdat een deel van de weg is gelegen in de nabijheid van natuur- en bosgebied. Uit onderzoek 

zal moeten blijken welke akoestische maatregelen nodig zijn om de geluidsbelasting te 

beperken cq. binnen aanvaardbare proporties te houden. De realisatie van de rondweg is een 

mer-plichtige activiteit en in het kader van de mer-procedure zal een nadere uitwerking worden 

gegeven aan het aspect geluid. Indien een akoestische afscherming gewenst is, dan verdient 

het aanbeveling om rekening te houden met het feit dat bij de werkzaamheden ten behoeve van 

de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum grote hoeveelheden grond vrijkomen die hiervoor 

wellicht kunnen worden ingezet.  

 

4.4.3 Externe veiligheid 

Het vigerende bestemmingsplan stelt geen beperkingen aan de vestiging van risicovolle 

inrichtingen. Op het industrieterrein is één inrichting gelegen die onder de werkingssfeer van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen valt. Dit betreft Jewagas en de “Plaatsgebonden 

Risicocontour” hiervan ligt buiten de grenzen van de inrichting. Hoewel risicovolle inrichtingen 

beperkingen kunnen opwerpen voor zover het de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten 

betreft, is de mogelijkheid van vestiging van dergelijke bedrijven –onder voorwaarden-  

gewenst in de haven van Wanssum. Omdat de beoogde rondweg deels is gelegen op het terrein 

van Jewagas, ligt het voor de hand om voor Jewagas uit te zien naar een andere locatie. Hierbij 

zijn de groeiambities van Jewagas en de hierbij behorende risicocontouren bepalend. Uit eerste 

externe veiligheidsstudies is gebleken dat deze ambities vergaande consequenties (kunnen) 

hebben voor zowel de grootte van de risicocontour als voor de effecten vanwege 

vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen. Met name een significante toename van het aantal 

verkeersbewegingen met gevaarlijke stoffen op de N270 en de A73, kan vergaande ruimtelijke 

beperkingen langs deze wegen tot gevolg hebben. Nader onderzoek hiernaar is daarom 

noodzakelijk. Overigens zijn lang niet alle percelen binnen het plangebied geschikt voor de 
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verplaatsing van Jewagas omdat de kans op overstroming als onwenselijk wordt beschouwd. 

Hoe dit zich verhoudt tot het realiseren van een aanlegplaats voor het lossen van 

propaanschepen dient eveneens in deze discussie te worden betrokken.  

 

Op het industrieterrein of langs de rondweg wil Venray de mogelijkheid scheppen om een 

tankstation met de verkoop van LPG te huisvesten. Deze zgn. LPG-tankstations vallen onder de 

werkingssfeer van het Bevi en zijn voorzien van een risicocontour. Na een eerste inventarisatie 

zijn hiervoor 3 locaties beschouwd. De wenselijkheid en haalbaarheid dient nog verder te 

worden onderzocht waarbij als primair uitgangspunt wordt gehanteerd dat zowel het LPG-

tankstation als de hierbij behorende risicocontour niet binnen de bebouwde kom mag komen te 

liggen, tenzij deze bebouwde kom de bestemming industrieterrein heeft.  

In de haven is een mengvoederbedrijf gevestigd en daarnaast is de vestiging van een nieuw 

mengvoederbedrijf beoogd. Hoewel mengvoederbedrijven een risico van stofexplosie kennen, is 

dit risico door het treffen van maatregelen in combinatie met Good-Housekeeping zeer laag. 

Mengvoederbedrijven worden om die reden niet aangemerkt als risicovolle inrichtingen.  

 

4.4.4 Bodem 

Op basis van informatie van het Bodemloket blijkt dat er bodemverontreinigingen aanwezig zijn 

(zie afbeelding in paragraaf 2.3.4). In het kader van verdere planvorming zal dit nader aandacht 

krijgen. Behalve beperkingen die een verontreiniging voor gebiedsontwikkeling kan 

veroorzaken, kan eventueel aanwezige verontreinigde grond (afhankelijk van de mate, aard en 

omvang) wellicht worden toegepast bij de realisatie van de rondweg.  

 

4.4.5 Flora en fauna 

Door de voorgenomen rondweg en uitbreiding van haven en bedrijventerrein worden 

beschermde gebieden aangetast en zullen bomen moeten worden gekapt. Mogelijk dat er ook 

een effect optreedt op de grondwaterstroming, waardoor (potenties voor) kwelgevoede biotopen 

grenzend aan het plangebied (Landgoed Geijsteren) verloren gaan. Van diverse beschermde en 

bedreigde soorten wordt het leefgebied vernietigd en versnipperd en zal verstoring optreden 

door licht en geluid. 

 

Inzet van het plan is dat genoemde effecten waar mogelijk moet worden voorkomen en indien 

dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk moet worden beperkt en of elders worden gecompenseerd.  

Zo dient zo veel mogelijk te worden voorkomen dat de westelijke ecologische verbinding 

aangetast wordt vanwege de aanwezigheid van zeldzame biotopen, omdat dit de enige groene 

noord-zuid verbinding van Wanssum betreft en vanwege de geringe breedte die deze verbinding 

nu al heeft. Verder dienen maatregelen te worden genomen om een eventueel hydrologisch 

effect op de kwelstromen door uitbreiding van de haven te voorkomen. Hiervoor wordt een 

ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd. Voorkomen moet worden dat verdroging van 

natte natuur optreedt of potenties daarvoor verloren gaan. 
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Voor de vernietiging en versnippering van het leefgebied van diverse soorten, wordt het 

natuurcompensatieplan uitgevoerd, zoals is uitgewerkt in het Masterplan ‘Het Nieuwe Wanssum’ 

van september 2004. Dit natuurcompensatieplan wordt hiervoor aangepast aan de actuele 

planontwikkeling, aan een recent uitgevoerd flora en faunaonderzoek en aan de uitkomsten van 

een ecohydrologisch onderzoek. Het natuurcompensatieplan gaat o.a. in op de nodige 

faunapassages en maatregelen om verkeersslachtoffers te voorkomen (o.a. Dassenraster), het 

afsluiten van bepaalde wegen voor gemotoriseerd verkeer en de herplant van gekapte bomen. 

 

Aan het natuurcompensatieplan worden mitigerende en stimulerende maatregelen toegevoegd 

in de vorm van landschapselementen en aangepast gebruik van percelen, zodanig dat het 

resterende leefgebied – in vergelijking tot voor de ingreep - kwalitatief beter wordt voor de 

diverse broedvogels. Voorgesteld wordt om het gebied ten westen van het plangebied daarvoor 

de status Provinciale Ontwikkelingszone Groen te geven. Tevens wordt voorgesteld om de 

relatief smalle westelijke ecologische verbinding te versterken in de vorm van een verbreding 

van de broekboszone met de status EHS. 

 

De natuurcompensatie en aanvullende maatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met 

een landschappelijke inpassing van de rondweg, bedrijventerrein en de haven. Dit mede met 

het oog op reductie van de geluid- en lichtemissie. Bij de ligging van het wegtracé wordt zo veel 

mogelijk rekening gehouden met het voorkomen van verstoring voor broedvogels binnen de 

beschermde gebieden (de bossen van het Landgoed Geijsteren). De inrichtingswerkzaamheden 

vinden plaats buiten de periode dat broedvogels en vleermuizen gebruik maken van hun vaste 

rust- en verblijfplaatsen in te kappen bomen en te slopen gebouwen. 

 

4.4.6 Landschap  

De aanleg van de rondweg en de uitbreiding van de haven grijpen sterk in op het landschap aan 

de noordwest kant van het dorp Wanssum.  

De rondweg doorsnijdt de oude Maasmeander waar ter plaatse sprake is van hoogteverschillen 

met steilrand. De uitbreiding van het bedrijventerrein en de haven komt deels te liggen op een 

historisch open veld.  

Om te voorkomen dat het industriële karakter van het bedrijventerrein abrupt aansluit bij het 

landschapsbeeld tussen Wanssum en Geijsteren, is een landschappelijk inpassing gewenst. Doel 

is het creëren van een robuuste landschappelijke overgangszone. De resterende openheid dient 

zo veel mogelijk te worden behouden.  

Verder wordt een verdere versterking van de natuur voorgesteld. Het betreft een verdere 

vernatting van de Vennen en de Nieuwlandse sloot. In het tussenliggend gebied is versterken 

van het bos mogelijk. Tot slot is een beperkte landschappelijke inpassing van de rondweg als 

een nieuw landschappelijk element wenselijk. Bij een nadere uitwerking moet een samenhang 

worden aangebracht tussen de gebieden aan weerszijden van de rondweg.  

Een belangrijke inspiratiebron voor de landschappelijke inpassing en natuurcompensatie is het 

Masterplan Landgoed Geijsteren dat in 2009 is opgesteld door Stichting Landgoed Geijsteren en 
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Stichting Limburgs Landschap. In dit Masterplan worden hiervoor enkele randvoorwaarden en 

uitgangspunten geformuleerd:  

“Uitgangspunt is dat de visuele uitstraling wordt geminimaliseerd en dat alle schade aan natuur en 

landschap volledig wordt gecompenseerd. Het gaat hier niet om het wegplanten van de bebouwing, maar 

om de ontwikkeling van een stevige groenstructuur en een aantrekkelijke landschappelijk overgang tussen 

het dorp en het landgoed. Voor de bewoners van Wanssum is het belangrijk dat zij niet van het 

buitengebied worden afgesneden en dat er voldoende uitloopmogelijkheden blijven in noordelijke richting. 

De geomorfologische structuur van het Maasterrassenlandschap biedt goede aanknopingspunten voor de 

inpassing van de ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpsrand van Wanssum. Er loopt een oude Maasmeander 

begrensd door steilranden, die wordt doorsneden door de nieuwe randweg. De uitbreiding van het 

bedrijventerrein zal voor een deel op het historische open veld liggen. Door de oude Maasmeander en het 

veld zo open mogelijk te houden en de randen te beplanten met bos wordt het onderliggende reliëf 

versterkt en ontstaat een afwisselend landschapsbeeld, ook vanaf de randweg gezien. Voorgesteld wordt om 

de laaggelegen Maasmeander te ontwikkelen tot een natte natuurzone, die het dorp verbindt met het 

landgoed. Hierin kan de benodigde stedelijke waterberging ingepast worden. Het gaat hier om het 

‘brongebied’ van de Nieuwlandse Sloot. Op dit moment loost nog een riooloverstort van Wanssum op deze 

beek, wat ten koste gaat van de waterkwaliteit en de natuurwaarde. Voorwaarde voor de ontwikkeling van 

de voorgestelde natte natuurzone is dat de riooloverstort wordt gesaneerd. Verder wordt voorgesteld om 

het hogere deel van het middenterras, tussen de Maasmeanders van De Vennen en de Nieuwlandse Sloot, 

te beplanten met bos. Het bos accentueert het onderliggende reliëf en zorgt ervoor dat de verstoring door 

de nieuwe randweg beperkt blijft. De Meerlose Baan tussen Wanssum en Geijsteren wordt onder de 

randweg doorgeleid, voor bestemmings- en recreatief verkeer. Van oudsher werden de velden omzoomd 

met houtwallen die de akkers beschermden tegen diervraat en overstuiving. Tenslotte wordt voorgesteld om 

rond de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein een brede houtwal aan te leggen, inclusief 

grondlichaam. Zo worden de visuele uitstraling en de geluidsoverlast beperkt en krijgt het Wanssumse Veld 

weer een groene zoom.” 

 

4.4.7 Water 

Zoals in paragraaf 2.3.9. is vermeld dient onderzoek naar de hydrologische situatie plaats te 

vinden teneinde hierover concrete uitspraken te kunnen doen.  

Wel kan nu reeds worden gesteld dat voorkomen moet worden dat kwelstromen worden 

onderbroken. Ook vernatting zowel als verdroging dient te worden voorkomen.  

Tevens moet worden opgemerkt dat er een uitdaging ligt in het vinden van in het 

“stroomvoerend gedeelte” te vestigen bedrijven die watergebonden zijn, zonder dat periodieke 

overstroming van het betreffende bedrijfsperceel leidt tot onaanvaardbare belemmeringen voor 

de bedrijfsexploitatie.  

 

4.4.8 Infrastructuur 

Het projectbureau Ooijen-Wanssum heeft in 2008 een verkeersonderzoek laten uitvoeren naar 

de verkeers- en milieueffecten van de beoogde nieuwe rondweg. Gekozen is voor de ‘ruime’ 
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variant, zo ver mogelijk van de woonbebouwing van Wanssum gelegen. Hierdoor komt de 

rondweg echter deels tegen, deels in de natuurgebieden van landgoed Geijsteren te liggen. De 

verwachting is dat in 2020 ongeveer 10.000 mvt/etmaal de rondweg gaan gebruiken. Bij dit 

aantal vervoersbewegingen is nog geen rekening gehouden met uitbreiding van het haven- en 

industrieterrein. In het verleden is hiervoor wel al een grove inschatting gemaakt (bron: 

Masterplan ‘Het nieuwe Wanssum’, 2004). Toen werd uitgegaan van ca. 100 extra 

vrachtautoverplaatsingen en 80 extra autoverplaatsingen per dag. Gezien de inmiddels 

geplande ontwikkelingen bij de containeroverslag en de agrifood industrie zal dit aantal naar 

verwachting hoger uitvallen.  

 

De aansluitingen van de rondweg op het onderliggend wegennet (zowel in zuidelijke richting van 

het dorp Wanssum als in noordelijke richting van het haven- en industrieterrein) maar ook hoe 

om te gaan met dat onderliggende wegennet zijn nog onderwerp van nadere studie. 

 

Voor een betrouwbare ontsluiting dient woonbebouwing op minimaal twee punten te worden 

aangesloten op wegen met een doorgaande functie. Het liefst in twee tegenovergestelde 

richtingen opdat het verkeer zo veel als mogelijk de goede richting oprijdt en minimaal hoeft om 

te rijden. Gelet op de ligging van de huidige wegen en een grote oriëntatie in westelijke richting 

komt er aan de westkant van het dorp een T-aansluiting op de rondweg. Er is bewust voor deze 

vorm gekozen en niet voor een rotonde om doorgaand verkeer zo “automatisch” de hoofdroute 

te laten kiezen in plaats van een route door het dorp. 

 

De tweede aansluiting van de westelijke woonbebouwing op de rondweg is bij voorkeur ter 

hoogte van de huidige Geijsterseweg. Met een dergelijke aansluiting is een doorgaande route 

door het dorp zeker niet aantrekkelijk en is het gebied rondom de nieuwe brug over de 

Molenbeek gemakkelijk verkeersluw te maken. Deze aansluiting op de rondweg is echter vrijwel 

zeker niet mogelijk. Door de aanwezigheid van staalbedrijven zijn er wekelijks exceptionele 

transporten die een groot ruimtebeslag vergen maar ook de huidige eigendomsgrenzen en de 

wens goed uitgeefbare terreinen te verkrijgen zijn hier de oorzaak van. De tweede aansluiting 

van de westelijke woonbebouwing moet dus in oostelijke richting plaatsvinden, oftewel via de 

nieuwe brug over de Molenbeek naar de huidige rotonde bij de Burgemeester Ponjeestraat. Het 

middengebied rondom deze brug kan dan nog steeds verkeersluw worden gemaakt maar niet 

meer in die mate die in eerdere schetsen voor ogen stond. Dit vergt wel bijzondere maatregelen 

te meer daar het exceptionele transport (constructies van 27m lang en 5m breed) ook nog 

doorgang moet kunnen vinden. 

 

De woonbebouwing aan de oostzijde van de brug is gemakkelijk te ontsluiten naar de 

nabijgelegen Burgemeester Ponjeestraat en in westelijke richting over de nieuwe brug en de 

westelijke woonbebouwing. Ondanks een vooral westelijke oriëntatie van ook deze 

woonbebouwing, is de kans reëel dat het overgrote deel van de hen bewoners voor de rondweg 

kiezen vanwege een betrouwbaarder verkeersafwikkeling dan door het dorp. 
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Als het gehele dorp aan twee zijden wordt ontsloten (Venrayseweg en Brugstraat) dan hoeft dat 

nog niet te betekenen dat er een expliciete doorgaande route dóór het dorp moet komen. 

Uitgangspunt bij de inrichting van de ruime omgeving van de aansluiting van de Geijsterseweg 

op de Venrayseweg en Brugstraat is dat er wel een verbindingsmogelijkheid komt tussen oost 

en west maar dat die zodanig wordt ingericht dat die alleen aantrekkelijk is voor verkeer vanuit 

het dorp naar de hoofdwegen maar onaantrekkelijk is voor ongewenst doorgaand verkeer. 

 

Het bedrijventerrein aan de westzijde van de haven wordt met een rotonde aangesloten op de 

nieuwe rondweg. Deze rotonde komt te liggen tussen de beëindiging van de brugconstructie 

over de haven en de westgrens van het bedrijventerrein. De precieze ligging wordt bepaald door 

de uiteindelijke inrichting van het bedrijventerrein. Behalve voor de ontsluiting van het 

bedrijventerrein, biedt de Geijsterseweg een doorgaande route naar Geijsteren maar die is van 

een lagere orde (erftoegangsweg met 60km/h). Een directe verbinding tussen dit 

bedrijventerrein en de woonbebouwing is er niet, met uitzondering van een verbinding voor 

fietsverkeer. De busroute zoals die nu over de Geijsterseweg loopt, zal moeten worden 

omgelegd via de nieuwe rondweg. De bushalte op de Geijsterseweg vervalt terwijl de bus een 

groter deel van de woonbebouwing gaat bedienden. 

 

Het bedrijventerrein aan de oostzijde van de haven wordt eveneens met een rotonde 

aangesloten op de nieuwe rondweg. Deze rotonde komt te liggen aan de oostkant van de 

bebouwing en sluit via een nieuwe weg buiten het bedrijventerrein om, aan op de Brugstraat 

(die dus voor een klein deel blijft bestaan) richting Burgemeester Ponjeestraat en 

Blitterswijckseweg. De rotonde in de Brugstraat met de direct zuidelijk ervan gelegen 

aansluiting naar Blitterswijck, zal op deze nieuwe situatie moeten worden aangepast. In het 

verlengde van de Stayerhofweg komt onder de rondweg door een fietstunnel naar de noordelijk 

gelegen bedrijven. Deze tunnel is mogelijk geschikt voor gebruik door hulpdiensten. Het meest 

zuidelijke deel van de Stayerhofweg wordt afgesloten waardoor er geen rechtstreekse 

verbinding meer is tussen de woonbebouwing en het bedrijventerrein. Busverkeer van/naar 

Blitterswijck en Meerlo is mogelijk in de richting van de Brugstraat. Voor autoverkeer zal die 

verbinding er ook moeten blijven (zie de voorgaande toelichting op de algemene ontsluiting van 

het dorp) hoewel het wat betreft verkeersafwikkeling niet de allerhoogste kwaliteit hoeft te 

hebben. 

 

De nieuwe brug over de Molenbeek zal wat betreft breedte geschikt moeten zijn voor 

tweerichtingenverkeer van auto én fiets met vrijliggende voetpaden én exceptioneel transport. 

Wat betreft gewicht dient de nieuwe brug te worden afgestemd op grote en zware voertuigen. 

 

De provincie heeft aangegeven dat landbouwverkeer over de nieuwe rondweg acceptabel is 

maar het ontwerp dient hier nog wel op te worden getoetst. Voor het dorp betekent dit een 

verdere verbetering van de verkeersleefbaarheid. 
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Voorstel ontsluiting 

 

Bij de aansluitingen van de Lange Ven en de Postbaan wordt gedacht aan twee T-aansluitingen. 

Het gebied ten noordwesten van Wanssum en de golfclub zijn zo goed ontsloten. Het ontwerp 

voorziet in voldoende middenbermen en uitvoegstroken opdat de uitwisseling veilig kan 

gebeuren en de afwikkeling op de nieuwe rondweg van een voldoende kwaliteit blijft. Rondom 

de drie westelijke aansluitingen (ook die vanuit het dorp bij de Venrayseweg) moet nog worden 

ingevuld hoe de verbindingen voor het langzaam verkeer (fietsen en bromfietsen) worden 

ingevuld. Het gaat dan met name om de belangrijke utilitaire verbinding naar Venray (veel 

scholieren) en de meer toeristische verbindingen naar (het landgoed) Geijsteren. Aan de 

oostzijde moet hier overigens ook nog expliciet naar worden gekeken maar het resultaat voor 

de oostelijke kant is sterk afhankelijk van de uitkomst van enkele onduidelijkheden, met name 

de precieze ligging van de geplande hoogwatergeul.  

 

4.4.9 Stedenbouw en beeldkwaliteit 

Met de uitbreiding van de haven en het aanleggen van de rondweg doet zich een kans voor om 

ook de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren. Niet alleen op het terrein zelf, maar 

ook de uitstraling richting het aangrenzende landschap en de kern Wanssum. Dit kan door een 

goede inpassing van het (uit te breiden) bedrijventerrein en de aan te leggen rondweg. 
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Voor het haventerrein zal een beeldkwaliteitplan worden opgesteld met randvoorwaarden voor 

de uitstraling van het gebied en de uitstraling op kavelniveau. Hierdoor wordt meer 

eenduidigheid binnen het gebied gerealiseerd en zal het terrein een grotere samenhang 

vertonen, wat ten goede komt aan de beeldkwaliteit op het terrein. Wat hierbij ook van groot 

belang is, is de overgang van het terrein naar het aangrenzende landschap. Hierbij dient goed 

gekeken te worden naar een goede landschappelijke inpassing van de bedrijven. Nadenken over 

de positionering en uitstraling van nieuwe bebouwing en er zullen eisen worden gesteld aan de 

invulling van de randen en perceelsgrenzen. 

Ook de inpassing van de nieuw aan te leggen rondweg (inclusief brug over de havenarm) is een 

belangrijk aspect voor de ruimtelijke kwaliteit. Het tracé zal diverse oude, kenmerkende 

structuren in het landschap doorbreken. De inpassing van deze nieuwe rondweg zal hierop 

moeten inspelen. Binnen het traject van de rondweg zal deze inpassing verder uitgewerkt 

moeten worden.  

Bij de verdere uitwerking van de beeldkwaliteit en de inpassing van de rondweg zal ook het 

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) geraadpleegd moeten worden. 

 

4.5 Ruimtelijk beeld 
Hieronder is een globaal beeld opgenomen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de 

haven.  
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Visie uitbreiding haventerrein 

 

Op basis van de huidige gewenste ontwikkelingsbehoefte is uitgegaan van een uitbreiding van 

het haven- en industrieterrein aan de noordwestzijde. De insteekhaven wordt verlengd van 225 

meter naar maximaal 500 à 600 meter. Hierdoor komt er ca. 3 ha aan haven/kade bij. Als 

gevolg van de verlenging van de insteekhaven zal de Geijsterseweg moeten worden omgelegd. 

Deze vormt dan tevens de ontsluiting van het nieuwe gedeelte van het havengebied.  

Afhankelijk van de economische omstandigheden kan de ontwikkeling /uitbreiding van de haven 

gefaseerd plaats vinden. Daarnaast is het denkbaar dat na 2020 een verdere uitbreiding 

wenselijk en noodzakelijk is.  
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Luchtfoto beoogd uitbreidingsgebied 

 

Uitgaande van de gewenste branchering en verdere groei van containervervoer aan de zuidzijde 

van de insteekhaven en Agrifood activiteiten aan de oostzijde van de haven, kan een beeld 

worden geschetst van de wenselijke inrichting van de haven en de concrete situering van de 

bedrijven. Omdat in de huidige situatie niet alle bedrijven op de meest geschikte plek liggen, of 

moeten verplaatsen als gevolg van de aanleg van de nieuwe rondweg/brug over de haven, is 

hierbij een aantal varianten mogelijk. (Gedeeltelijke) verplaatsing van bedrijven is uiteraard 

sterk afhankelijk van mogelijke alternatieve locaties en van de financiële haalbaarheid.  

 

Aan de westzijde van de haven resteert dan nog enige ruimte voor eventuele nieuwe 

bedrijvigheid. Deze gronden beschikken deels direct, deels indirect over kaderuimte. Hoeveel 

uitbreiding in westelijke richting precies mogelijk en wenselijk is zal afhangen van de concrete 

vraag naar bedrijven die zich daar willen vestigen.  

Zoals eerder aangegeven geldt bij elke nieuwe vestiging van bedrijven als uitgangspunt dat 

deze watergebonden en/of kadegebonden zijn. 

 

In overleg met de betreffende bedrijven zal de concrete indeling en inrichting van het 

havengebied de komende tijd verder worden uitgewerkt. 

 

 

 

 

 



Toekomstvisie haven Wanssum 

 38 

   

5 Uitvoering van de visie 
 

5.1 Financiën 
De ontwikkeling van de haven is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum waarin 

naast gemeente Venray ook de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap en gemeente Horst 

aan de Maas financieel participeren. De bijdrage van de gemeente Venray (maximaal 

€7.000.000,-) t.b.v. het realiseren van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) 

inclusief haven Wanssum en rondweg garandeert de gemeenteraad van Venray onder de 

voorwaarde dat het Rijk de benodigde gelden in de planperiode tot 2020 ter beschikking stelt 

zodat alle doelstellingen van het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum kunnen worden gerealiseerd. 

Daarnaast wordt de personele inzet gegarandeerd van medewerkers van de gemeente Venray 

ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het Gebiedsplan. Het baggerproject van de 

haven is aangemeld voor subsidie (quick wins 1e tranche) en wordt integraal meegenomen in de 

gebiedsontwikkeling. De kosten worden gemaakt in 2011 en in 2012. Ook het omleggen van de 

Geijsterseweg als onderdeel van de havenuitbreiding wordt voor het grootste deel met subsidies 

gefinancierd. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is onderdeel van de eerder genoemde 

€7.000.000,-. 

 

De financiering van het project wordt naast de bijdragen van de overheid door de bedrijven die 

direct gebruikmaken van die haven betaald. Om initiatieven van bedrijven in deze haven te 

ontlokken stellen de gemeente en de andere overheden subsidiegelden ter beschikking. Het ligt 

in de bedoeling van de gemeente om dus samen met de bedrijven ontwikkelingen mogelijk te 

maken.   

 

5.2 Betrokken partijen 
 

Bij de ontwikkeling van de haven zijn veel partijen betrokken, vanuit zowel de private als de 

publieke sector. Zowel Europa, het rijk als de provincie Limburg hebben aangegeven bereid te 

zijn hierin te investeren. Ook een aantal private investeerders zien potentie in de 

ontwikkelingen rondom de haven. Afstemming met zowel publieke als private partijen is evident 

om draagvlak en om uiteindelijk het project ambtelijk, bestuurlijk en vergunningstechnisch voor 

elkaar te krijgen. Ook is het van groot belang dat onder de lokale bevolking van Wanssum 

draagvlak wordt gecreëerd.  

 

5.2.1 Publieke partijen 

De gemeente en de provincie staan aan de lat als het gaat om de bestuurlijke besluitvorming, 

voor het bestemmingsplan respectievelijk een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en voor de 

omgevingsvergunning. Hierbij is medewerking vereist van Rijkswaterstaat (Maaswerken) en het 

Waterschap Peel en Maasvallei. De haven maakt onderdeel uit van het project 
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gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, waarin genoemde partijen zijn vertegenwoordigd (plus 

de gemeente Horst aan de Maas). 

 

Rijkswaterstaat is de vergunningverlenende instantie als het gaat om de Waterwet. Van belang 

is het om RWS mee te nemen in de ontwikkeling van de haven, niet alleen als rivierbeheerder, 

vergunningverlener en toetser, maar vooral als meedenker en ontwikkelaar om samen te bezien 

wat er allemaal mogelijk is.  

 

Het Waterschap Peel en Maasvallei zorgt voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen en van 

het grondwater. WPM is ook verantwoordelijk voor schoon water voor zowel mens en dier. 

Daarnaast is het waterschap de beheerder van dijken, oevers en kaden in het gebied.  

 

Het belang van de Provincie is op meerdere beleidsvelden van toepassing. Zo wil de provincie 

graag meer beleid voeren ten aanzien van het gebruik van de havens op haar grondgebied, 

meer doen in het kader van de mobiliteitsbevordering over water en heeft zij nadrukkelijk haar 

wensen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteitsontwikkeling van het gebied. De provincie voert 

de regie als het om de gebiedsontwikkeling gaat. 

 

Verder is ook de Regio Venlo betrokken bij de havenontwikkeling, vanuit haar belang om te 

zorgen voor een optimale afstemming met andere regionale economische ontwikkelingen zoals 

Klavertje 4.  

 

Tenslotte is de afstemming met de gemeente Rotterdam c.q. het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) 

van belang in verband met de optimalisatie van de logistieke keten Wanssum -  Rotterdam. De 

belangen van de gemeente Rotterdam inzake de mobiliteitsoptimalisatie van het waterverkeer 

zijn nog niet voldoende geborgd binnen de organisatie. Vooralsnog behartigt het Havenbedrijf 

Rotterdam (HbR) die. Het HbR is echter een private partij. HbR is tevens belanghebbende als 

grondeigenaar in het gebied. 

 

5.2.2 Private partijen  

Naast de publieke partners is een groot aantal particuliere bedrijven bezig met de optimalisering 

van hun bedrijfsvoering. Deels door uitbreiding/schaalvergroting deels door modernisering. 

Deels betreft het eigenaren, deels huurders. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het 

Havenbedrijf Rotterdam als eigenaar van de containerterminal, BCTN als huurder hiervan, en 

Vitelia als eigenaar van het GBP pand. Daarnaast is Agrifirm bezig met de modernisering van de 

fabriek. 

Niet alleen ondernemers in de haven en op het bedrijventerrein, maar ook recreatieve en 

agrarische ondernemers en de lokale middenstand spelen (soms noodgedwongen omdat ze 

moeten verplaatsen) een rol van betekenis in het krachtenveld. 

Andere belangrijke betrokken partijen zijn de eigenaren van percelen waarop de 

havenontwikkeling is voorzien. 
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5.2.3 Dorpsraad Wanssum 

De dorpsraad van Wanssum vertegenwoordigt de bewoners uit Wanssum. De dorpsraad staat 

voor de leefbaarheid van de kern en wil nadrukkelijk bij alle zaken betrokken worden. Zo is de 

geplande rondweg een eis die al lang geleden gesteld is. Het gebiedsplan is met de dorpsraad 

besproken en geniet op hoofdlijnen haar instemming. De uitwerking van de toekomstvisie van 

de haven als onderdeel van de GOW zal ook met hen worden besproken om draagvlak te 

verkrijgen. 

 

5.3 Vervolgstappen 
 

Voor de benodigde vervolgstappen wordt gemakshalve verwezen naar het projectplan 

planuitwerkingsfase van het projectbureau en het interne projectplan van de gemeente Venray.   

 

Benodigde vervolgonderzoeken en –stappen zijn (gedeeltelijk kunnen deze worden 

meegenomen in het PIP) onder andere: 

- (regionaal) onderzoek naar behoefte nat bedrijventerrein 

- bedrijfsplannen van individuele bedrijven die willen uitbreiden/verplaatsen/vestigen 

- flora- en faunaonderzoek 

- hydrologisch onderzoek  

- diverse milieuonderzoeken 

- opstellen grondexploitatie 

- opstellen beeldkwaliteitplan/landschappelijke inpassing van de haven 

- onderzoeken organisatievorm ontwikkeling en beheer van de haven 
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6 Bijlagen 
 

6.1 Beleidsregels grote rivieren 
 

De Beleidsregels grote rivieren, vastgesteld door het rijk in 2009, vervangen de Beleidslijn 

ruimte voor de rivier uit 1997. Voor de Beleidsregels grote rivieren gelden twee concrete 

doelstellingen: de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden; en 

ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging 

nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. Gemeenten dienen door een goede afweging 

in het ruimtelijk spoor (Wet op de Ruimtelijke Ordening) te voorkomen dat er ongewenste 

ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan. Daarnaast is voor elke activiteit in het rivierbed een 

vergunning in kader van de Waterwet nodig. 

 

Het toepassingsgebied van de Beleidsregels is, met daarbij het onderscheid naar 

“stroomvoerend” en “bergend” regime op kaarten met een schaal van 1:25.000 aangegeven:   
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Onder het “stroomvoerend” regime zijn zogenaamde riviergebonden activiteiten toegestaan. De 

lijst met dit type activiteiten is beperkt en limitatief (‘nee, tenzij’):  

- de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken,  

- de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de 

beroeps- en recreatievaart,  

- de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales,  

- de aanleg of wijziging van scheepswerven,  

- de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van 

overslagfaciliteiten, voor zover de activiteit uitsluitend gekoppeld is aan 

het vervoer over de rivier, 

- de realisatie van natuur,  

- de uitbreiding van bestaande steenfabrieken, 

- de winning van oppervlaktedelfstoffen en 

- de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn 

verbonden. 

Niet-riviergebonden activiteiten die vallen onder het “stroomvoerend” regime zijn niet 

toegestaan tenzij er sprake is van: 

a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan 

worden gerealiseerd; 

b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische 

bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden 

gerealiseerd; 

c. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; of  

d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig 

bezien aanvaardbare locatie. 

 

In alle bovengenoemde gevallen is toestemming gekoppeld aan een aantal rivierkundige 

voorwaarden. Algemeen gelden de voorwaarden ten aanzien van een zodanige situering en 

uitvoering dat de veiligheid van de waterstaatswerken is gewaarborgd, dat er geen sprake is 

van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit en de optredende 

waterstandverhoging of de afname van de bergingscapaciteit zo gering mogelijk is. Verder geldt 

dat de compensatie van de resterende, blijvende waterstandeffecten of de afname van de 

bergingscapaciteit duurzaam moet zijn verzekerd. Ook de tijdige realisatie en de financiering 

van de compenserende maatregelen zal de initiatiefnemer moeten zekerstellen. Voor de 

activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier moeten opleveren geldt dat alle 

overeengekomen rivierverruimende maatregelen gegarandeerd moeten zijn. 

 

In de delen van het rivierbed waar het “bergend regime” geldt, kunnen in principe alle 

activiteiten kunnen worden toegestaan, mits deze voldoen aan de bovengestelde rivierkundige 

voorwaarden (‘ja, mits’). 
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6.2 Overzicht ontwikkelingen binnenvaart  
 

Landelijke studies 

Diverse scenario’s van planbureaus geven toekomstbeelden voor de ontwikkeling van de 

binnenvaart in Nederland richting 2040. De volgende ontwikkelingen komen in alle scenario’s 

terug (bron: Beleidsstrategie Binnenvaart, Min. VenW, 2007): 

• Het goederenvervoer (alle modaliteiten) groeit en afhankelijk van de internationale 

handel kan het zelfs verdubbelen; 

• Doorzetting schaalvergroting in het vervoer; 

• Sterke groei van het containervervoer, mede veroorzaakt door een verschuiving van 

import van grondstoffen naar import van laagwaardige half- en eindfabricaten; 

• Bulkvervoer (o.a. ertsen, kolen, agribulk, aardolie- en aardolieproducten) groeit beperkt 

of daalt. 

De verwachting is dat de binnenvaart verder zal groeien in omvang van 328 miljoen ton in 2004 

naar ca. 406 miljoen ton in 2040 (bandbreedte 267 - 599 miljoen). Dit komt overeen met een 

gemiddelde jaarlijkse groei van ca. 0,25% per jaar voor het bulkvervoer en 2,5% per jaar voor 

containervervoer via de binnenvaart.  

 

De binnenvaart heeft een sterke relatie met zeehavens. Meer dan 60% van het binnenlandse en 

internationale vervoer heeft een oorsprong of bestemming in een zeehavengebied. Per 

marktsegment kan dit sterk verschillen. Zo heeft meer dan 90% van het vervoer van ertsen, 

kolen, aardolie- en chemische producten een oorsprong of bestemming in een zeehaven. Echter 

het vervoer van zand en grind en agribulk is maar beperkt zeehaven gerelateerd. 

 

In de MIT Verkenning Doorvaarthoogte Born-Ternaaien (2007) is een prognose voor de 

scheepvaart en het vervoerde tonnage op de Maasroute opgenomen. De prognose laat in een 

hoog groeiscenario een flinke groei zien bij de segmenten containervervoer, stukgoed, zand en 

grind en gevaarlijke stoffen. In het lage groeiscenario is er sprake van een afname van het 

goederenvervoer over de Maasroute, met uitzondering van het segment containervervoer. In 

het hoge groeiscenario gaat het in 2040 om een verviervoudiging van het aantal TEU ten 

opzichte van 2005. In het lage groeiscenario is de groei lager, maar toch nog zo’n 50%. 

 

In de Landelijke capaciteitsanalyse binnenvaart (MinVenW, 2010) is op basis van twee 

groeiscenario’s (het Strong Europe en het Global Economy scenario) de toekomstige vraag naar 

goederenvervoer over water vastgesteld. De verwachting is dat de vraag naar vervoer van 

bulkgoederen via het water de komende jaren een lichte tot matige groei zal doormaken. Deze 

groei wordt gedragen door nieuwe stromen voor de binnenvaart, zoals het vervoer van 

biomassa en biodiesel, afval, recycling, metaal en in bepaalde regio’s door zand- en 

grindvervoer voor nieuwe infrastructuur. Met name voor het vervoer van containers via de 

binnenvaart zijn de groeiverwachtingen hoog. De verdergaande containersering van goederen 

en de verschuiving van productie naar Azië en Oost-Europa zijn belangrijke dragers van deze 
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groei. Daarnaast zullen de afspraken over het vergroten van het aandeel van de binnenvaart in 

het achterlandvervoer van de terminals op de 2e Maasvlakte en de ontwikkeling van 

containertransferia zorgen voor een impuls van het binnenlandse containervervoer over water. 

Ook de mogelijke invoering van een kilometerheffing en de aandacht voor duurzaamheid bij 

bedrijven kunnen bijdragen aan meer vervoer van containers over water. 

Op basis van de beschikbare en geplande capaciteit wordt geen tekort aan capaciteit verwacht 

om de vraag naar vervoer van bulkgoederen over water te kunnen opvangen. Voor het  

containervervoer wordt daarentegen wel verwacht dat er (met name na 2020) behoefte is aan 

extra capaciteit. In het meer gematigde SE-scenario groeit het containervervoer dan op langere 

termijn met ongeveer 3% per jaar (tot 2040). In het meest optimistische scenario is de groei 

tot 2020 fors met ruim 6% groei tot 2020 en daarna ruim 4% jaarlijkse groei (tot 2040). 

Specifiek voor Zuid-Nederland is er een sterke groeiverwachting en zal de groei van het 

containervervoer richting het GE-scenario gaan. Voor het geven van een indicatie voor de 

capaciteit van de inland terminals om toekomstige groei in containervervoer te kunnen 

opvangen wordt uitgegaan van een capaciteit van ongeveer 30.000 tot 40.000 TEU per hectare.  
 
Tenslotte gaat de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO) de komende jaren uit een 

gemiddelde jaarlijkse groei van 5-6%. 

 

Regionale studies 

De Provincie Limburg heeft een analyse gemaakt van het netwerk van vaarwegen en 

binnenhavens in Limburg (Netwerkanalyse Vaarwegen en Binnenhavens Limburg, 2008).  

Op basis van het GE-scenario (Global Economy, hoog groeiscenario) en RC-scenario (Regional 

Communities, laag groeiscenario) van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) van de 

planbureaus zijn prognoses voor de overslag in de Limburgse havens opgesteld. De resultaten 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

De overslag van goederen van en naar Limburg varieert tussen de 16,4 (laag groeiscenario) en 

21,4 miljoen ton goederen (hoog groeiscenario) in 2020. In het lage scenario groei neemt de 
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totale overslag af. Het cluster containers neemt wel sterk toe, ook na 2010. De clusters chemie, 

voedingsmiddelen en overige (stuk) goederen nemen na 2010 nog licht toe, de andere clusters 

blijven stabiel of dalen (vooral bouwnijverheid). 

In het hoge groeiscenario wordt de groei na 2010 doorgezet. De grootste groei zit hier in de 

clusters containers en bouwnijverheid, maar relatief groeien ook chemie, agro-industrie, 

voedingsmiddelen en overige (stuk)goederen sterk. 
 

Voor een doorkijk naar 2040 kan het volgende beeld worden geschetst. Op basis van de 

prognoses voor de periode 2020-2040 zal met name het containervervoer blijven groeien met 

ruim 4% per jaar in het hoge scenario (GE) en zelfs nog licht groeien met circa 0,8% per jaar in 

het lage scenario (RC). Na 2020 laat in het lage scenario (RC) een nog sterkere afname van 

vervoer zien. In het hoge scenario (GE) is de groei per jaar van de meeste bulk- en 

stukgoederen goederen minder sterk in de periode 2020-2040 dan voor 2020, met uitzondering 

van zand en grind en overige droge bulkgoederen die iets sterker groeien na 2020 dan voor 

2020. Voor zand en grindvervoer dient voor Limburg wel rekening gehouden te worden met de 

zand- en grindwinning in de toekomst, met name de uitvoering van het Maaswerken project 

(deelprojecten Zandmaas, Maasroute en Grensmaas). Dit project levert tot ongeveer 2020 bij 

aan de overslag van zand en grind via de havens in Limburg. Voor de periode na 2020 is de 

verwachting mede afhankelijk van de vraag en behoefte vanuit de bouwsector en de uitvoering 

van (grote) bouwprojecten. Ondanks dat primaire winning mogelijk zal teruglopen, wordt niet 

verwacht dat het vervoer afneemt. Dat heeft ermee te maken dat invoer uit Duitsland en 

aanvoer van Noordzee zand de afname van primaire winlocaties in Limburg en Vlaanderen 

compenseren.  

 

De prognoses zijn vertaald naar ruimtebehoefte. Bij deze vertaling is rekening gehouden met 

een intensivering van het ruimtegebruik en interne restcapaciteit. Zo is voor de bestaande 

containerterminals rekening gehouden met de maximale overslagcapaciteit. Voor een nieuwe 

terminal wordt ervan uitgegaan dat deze gerealiseerd wordt met de nieuwste technieken en 

hierdoor een hogere overslagcapaciteit heeft in vergelijking met de huidige terminals. 

 

Uit de raming van de ruimtebehoefte blijkt dat in Noord-Limburg een tekort aan nat 

bedrijventerrein is voorzien. Afhankelijk van het gekozen scenario varieert dit tekort van 2 tot 8 

ha in de periode tot 2020. Tot 2010 is de vraag naar ruimte beperkt met circa 1 tot 2 hectare. 

De grootste vraag aan terreinen komt voort uit de overslag van droge bulk en containers in het 

hoge scenario en voor het lage scenario komt ruim 70% van de ruimtevraag voort uit de 

toenemende overslag van containers.  

Het rapport stelt dat de behoefte kan worden opgevangen door de realisering van de 

bargeterminal in Venlo en de uitbreiding van de haven in Wanssum. De terminal in Venlo is 

recent geopend maar heeft een beperkte oppervlakte (5 ha). 

 

 


