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1. Inleiding
2. Terugblik vorige fases

Controle
Vrijgave

Inhoudsopgave

Lodewijk van
Nieuwenhuijze

Coördinerend
landschapsarchitect

3. Algemene uitgangspunten
4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven
4.1 Dijkring Boltweg

Wijzigingen
Versie

Omschrijving wijzigingen

1.0

Eerste versie

2.0

Enkele aanpassingen na toetsing

4.2 Dijkring Blitterswijck
4.3 Oversteek Blitterswijck: zie VRIP Totaal kunstwerken
4.4 Uitstroom Blitterswijck: zie VRIP Totaal deelgebied 6: Groenblauw
Bijlage 1. Opmerkingen op VRIP Concept intern Mooder Maas

1. Inleiding
In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP Concept verdDistributielijst
Organisatie

Projectrol

Aantal

Analoog (ja/nee)

er uitgewerkt op basis van:
•

Het commentaar op de VRIP concepten vanuit Mooder Maas en vanuit opdrachtgever/Q-team.

•

De technische uitwerking van de verschillende objecten.

•

Verdere afstemming met de verschillende eigenaren/gebruikers

•

Vertaling van het ontwerp naar het 3d-model.

Per deelgebied is een rapport opgesteld met daarin de verbeelding en toelichting van de ontwerpen. De basis
Projectgegevens:

hiervoor is de integrale plankaart, waarin alle deelgebieden aan elkaar zijn gekoppeld. Deze eerste versie van

Contactgegevens Opdrachtnemer:
Combinatie Mooder Maas
t.a.v. de heer J.J.J.P. Janssen
Geijsterseweg 11A
5861 BK Wanssum
moodermaas@duravermeer.nl

de integrale plankaart maakt duidelijk dat ze is samengesteld uit veel verschillende bronbestanden. De kaart is

Contactgegevens Opdrachtgever:
Provincie Limburg
t.a.v. de heer T.A.J. Reinders
postbus@prvlimburg.nl
Kenmerk provincie Limburg 2016/77315
Contractnummer ONT-2013-001
Projectbureau Ooijen-Wanssum
Beatrixstraat 9
5864 AG Meerlo

grafisch nog lang niet volmaakt en er zijn ook nog veel aansluit problemen zichtbaar. Deze moeten in de volgende versie (DO) allemaal zijn opgelost. Voor het dijkontwerp bestaat de plankaart uit een verbeelding van het 3d
model en geeft daarmee de huidige stand van zaken weer. In bijgevoegde schetsen zijn de ontwerpprincipes te
zien. De infrastructuur op de dijken moet voor het overgrote deel nog technisch worden uitgewerkt.

In dit rapport wordt primair ingegaan op het dijkontwerp. De uitwerking van het natuurgebied is terug te vinden in VRIP Totaal deelgebied 6. De uitwerking van de brug Blitterswijck is terug te vinden in het VRIP Totaal
Kunstwerken.
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Hiërarchie in familie van poorten
Hoofdpoort
Dorpspoort met verbindende route
Natuurpoort

6
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Een divers netwerk van routes
Doorgaande fietsroute
Onbegrensd struinen
Bijzondere waterkruising
Excursieroute Ooijen
Drempel (auto) met veerooster

Riviergeul
Oeverzône
Kade
Jachthaven

2. Terugblik vorige fases

Camping
middenterras

5

Overgangsgeul

Steilrand

1

Plankaart

gebiedsontwikkeling

Waterkeringen integreren in het terrassenlandschap van de zandmaas

•

Typologie van keringen: dijk als steilrand, dijk over het middenterras

11

4

Familie van bruggen
Bruggen Blitterswijk en Ooijen: ‘broertjes’
Dorpsbrug Wanssum: ‘het rijke neefje’
Brug rondweg Wanssum: ‘de verre oom’
MaximaleRiviergeul
beleving van het landschap

Ontwerpvariant weerd Oo
4

11

Ontwerpvariant weerd Ooijen met jachthaven en camping

3

Contrast tussen binnendijksgebied en natuurgebied vergroten. Heldere randen.

•

Dijken op de grens van het natuurgebied vormgeven als nieuwe steilranden met binnendijkse grondaanvullingen.

•

Maatwerk voor inpassing van de keringen langs de particuliere kavels.

•

De brug als één gebaar: van steilrand naar steilrand. Kruist het natuurgebied haaks. Positie brug wordt verschoven.

•

Landhoofden als ‘bastions’ en entree naar het natuurgebied. Steilrand afwerken met voorzetwanden.

•

Entrees naar het natuurgebied doormiddel van ‘natuurpoorten’

•

Kwelgeulhet landschap. Brug in het werk gestort: slank en licht. Op enkelvoudige, geometrische pijlers. Geen
Brugontwerp staat in dienst van
Laagte

Stromende
Molenbeekdal: ‘het arcadisch cultuurlandschap’
kwelgeul
Beekloop als grens natuur/cultuur
Hooiland

3

Uitgevraagd
landhoofd
brug

11

Ontwerpvariant weerd Ooijen met jachthaven en cam

Waterkeringen en grondaanvullingen
Geïntegreerd in het terrassenlandschap
Waterkering als terrasrand
Compacte kering over het middenterras
Grondaanvullingen

8

Als herkenbare technische toevoeging
Harde kering
‘Klassieke dijk’

Natuurgebied: zie uitwerking deelgebied 6.

‘Specials’

Teruggelegde
dijk

2

Uitgevraagd
dijktracé

Landschappelijke driedeling
1. Het vergrote middenterras
2. Het meestromende laagterras
3. Maatwerk in de overgangszone

Kwelgeul

Laagte

Ontwerpoptimalisatie brug Blitterswijck

Zeggemoeras

Middenterras
Hoogterras
Maas
8

Laagte

Zeggemoeras

Stroomgeul7

Uitgevraagd
landhoofd
brug

Teruggelegde
dijk
Natuurpoort

Uitgevraagd
dijktracé

Stroomgeul

Uitgevraagde brug
Oude weg

Brug

Laagte

Dorpspoort
Stroomgeul

Steilrand

9

Laagte

Ontwerpoptimalisatie brug Blitterswijck

8

Zeggemoeras
Kwelgeul

Stroomgeul
Uitgevraagd
landhoofd
brug

Rivie

Oude Maasarm: ‘de verborgen wildernis’
Open water / kwelgeul
Open graslanden / zeggemoeras
Bosrand (huidig / nieuw)

2

randelementen, open leuning,
houten geleiderail,
Zeggemoeras
Stroomgeulopen goten

9

Overgang

Hoge rug

•

Kwelgeul

Oeverzône
Kade
Blauw-groennetwerk
Jachthaven
Weerden: ‘de dynamische savanne’
Camping
Kwelgeul / overloopgeul
/ riviergeul
middenterras
Natte ruigte / zeggemoeras
Steilrand
Reliëfvolgende weerdverlaging

Uitgangspunten EMVI-document:

•

Rondweg en kruisingen

Zorgvuldige inpassing rondweg
Robuuste landschappelijke inpassing
Reconstructie dorpsweg

Laagte

Stromende
kwelgeul

•

Uitkijktoren

Rivierduin

2.1 Ontwerpuitgangspunten trechter en EMVI-document
Uitgangspunten trechterdocument:

ooijen
- wanssum
5

Riviergeul

Overloopgeul

Kwelgeul

Onbegrensd
struinen

10

Tauros rund

Natuurpoort

Hoofdpoort

12

Familie van poorten

Ontwerpoptimalisatie brug Ooijen
500m

7

Teruggelegde
dijk

Doorsnede dijk als terrasrand en impressie weerden

Teruggelegde
dijk
Grondaanvulling

Uitgevraagd
dijktracé

Cultuurgrond (t.p.v. waterkering zakelijk recht)

Uitgevraagde brug
Oude weg

Brug

Uitsnede
plankaart
dijk over trechterdocument
het middenterras met zicht op de Oude Maasarm
8 Doorsnede

Stroomgeul

Steilrand

Laagte
Zeggemoeras
Kwelgeul

Technisch profiel

Steilrand
2:1
Beheer
waterschap

Uitgevraagd
dijktracé

Riviergeul

Ontwerpvoorstel brug Blitterswijck - trechterdocument

Overloopgeul

Kwelgeul

Technisch profiel
Maaiveld aanhelen 1:20

Cultuurgrond (t.p.v. waterkering zakelijk recht)

Beheer waterschap

10

Maaiveld aanhelen 1:20

Ontwerpoptimalisatie brug Ooijen

Cultuurgrond (t.p.v. waterkering zakelijk recht)

Doorsnede
steilranddijk
trechterdocument
dijk als terrasrand
en impressie weerden
7 Doorsnede

Grondaanvulling

8

Technisch profiel

Cultuurgrond (t.p.v. waterkering zakelijk recht)

Steilrand
2:1
Beheer
waterschap

Doorsnede dijk over middenterras trechterdocument

optimalisatie brug Blitterswijck

9

Stromend
kwelgeu
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2.2 Ontwerpuitgangspunten VRIP Concept

steilranddijk

Op de plankaart hiernaast is het ontwerp te zien, inclusief de benoemde ontwerpopgaven.
maatwerk bouwlocatie

In de bijlage staan de opmerkingen die vanuit Mooder Maas op het VRIP Concept zijn gemaakt, inclusief wijze van verwerken.
Samenvatting opmerkingen vanuit het Q-team:
•

Minimaliseren van de buitendijkse aanberming van de steilranddijk (benodigd om tot een maximale hooogte van 2,5m te komen) en
deze logisch/vloeiend inpassen.
> dit wordt verder opgepakt als onderdeel van het ontwerp van het natuurgebied. Zie deelgebied 6.

•

Optimaliseren grondkwaliteit/samenstelling steilranddijk zodanig dat er stroomdalflora kan groeien. Schrale afwerking van zand/

kruising weg en kloostermuur

QQ’
maatwerk erven
PP’
behoud laanbeplanting

verbindingsdijk tussen steilranddijk en kasteelterrein

kasteelruine als waterkering
OO’
uitwateringspunt

verbindingsdijk tussen steilranddijk en kasteelterrein
kruising Veerweg

leem
> dit wordt verder opgepakt in de technische uitwerking van de grondopbouw van de dijk
steilranddijk

NN’

•

Aandacht voor de overgangen van het ene type dijk in het andere type dijk.
> Schetsen van de dijkovergangen zijn opgenomen in het VRIP Totaal
MM’

kruising dijk en Veerweg

maatwerk erf

aansluiting dijktypen

LL’
klassieke kering naast de weg
verholen kering
KK’
Bastion als overgang
tussen dijktypen.

parkeren roekenbosch

AA’

JJ’

afrit Weerdenweg

aansluiting op
hoge grond

nieuwe hoofdwatergang

uitwateringspunt
Maatwerk: inpassing erf

maatwerk Walkro

II’

Aansluiting dijktypen.

BB’
HH’
aansluiting dijktypen

verholen kering door het bos
GG’
CC’

verholen kering door het bos
maatwerk erven en kruising weg

fietspad op de dijk

legenda

DD’
FF’

‘klassieke dijk’
steilranddijk met grondaanvulling
buitendijkse aanvulling
verholen kering
gebied al op dijkhoogte
bastion, landhoofd brug
nieuwe hoofdwatergang dijkring
uitwateringspunt

kruising weg
steilranddijk.
aansluiting weg
EE’
aansluiting dijktypen

aansluiting dijktypen
compacte dijk door laagte
kruising watergang

fietspad
tuin op grondaanvulling
systeemgrens

verholen kering
Aansluiting dijktypen.

Voor legenda natuurgebied zie deelgebied 6. Groenblauw

Plankaart VRIP Concept
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3. Algemene uitgangspunten
3.1 Dijktypologie
Hiernaast is een overzichtskaart opgenomen van de
dijkringen met bijbehorende dijktypologie met hieronder een
inzoom op dit deelgebied.
De drie type dijken die in dit deelgebied worden toegepast
worden op de pagina’s hiernaast nader toegelicht.
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3.2 Basisprofielen
Hieronder staan de belangrijkste ontwerpprincipes per type dijk weergegeven.
Dit is conform de technische uitwerking in het VO dijken.
Ontwerpprincipes steilranddijk:
•

Asymmetrisch profiel

•

Grens van het natuurgebied

•

Beheer/fietspad op theoretische kruin (3m breed)

•

Binnenzijde:  2m ‘berm’ in beheer waterschap, daarna medegebruik mogelijk
Bomen op 4m uit theoretische kruin. (NB dit geldt bij 1:20)

•

Buitenzijde: 4,5m erosiebuffer + 2m in beheer waterschap, daarna medegebruik
mogelijk, bomen op 4m uit grens erosiebuffer.

•

Totaal 11,5m zone beheerd door waterschap (intensief, gras). Op natuurbuffer
extensiever.

•

Raster kan afhankelijk van de situatie of bovenaan de dijk ín de steilrand of
onderaan

Ontwerpopgave: Naast het beheer/fietspad moet er nog een berm van 0,75m
ingepast worden. Deze mag niet op het binnentalud liggen, maar moet op de
theoretische kruin. Dit betekent dat de kruin 0,75m breder wordt. Het medegebruik
schuift hiermee ook 0,75m op naar binnen, alsook de snijlijn met bestaand maaiveld.
Dit moet in het DO nog worden ingepast.
Ontwerpopgave: De kruin van de steilranddijk loopt nu met 1:100 op, de steilrand is
het hoogste punt. Dit maakt een goede afwatering van het fietspad met dakprofiel niet
mogelijk. Wordt aangepast naar 1:100 naar beneden richting steilrand, het fietspad is
dan het hoogste punt.
Ontwerpopgave: beëindiging beheerszone waterschap. Overgang intensief/extensief
beheerd grasland en positie rasters.
Ontwerpprincipes hoge gronddijk:
•

80cm overhoogte boven ontwerpdijkhoogte

•

minimaal 4,5m breed op de kruin

•

taluds 1:20 of in ieder geval flauwer dan 1:8

•

volledig medegebruik mogelijk (ook bos)

Ontwerpopgave: Deze afmetingen zijn nog niet formeel goedgekeurd en vastgelegd.
Overleg met het waterschap loopt en leidt mogelijk nog tot aanpassingen.
Ontwerpprincipes klassieke waterkering
•

Taluds 1:3

•

Kruin 4,5m

•

Afstand bomen binnenzijde: 5,5m uit kernzone (= ca 8 tot 8,5m uit teenlijn)

•

Afstand bomen buitenzijde: 5,5m uit kernzone (= 8m uit teenlijn)

Ontwerpopgave: Optimaliseren (verminderen) afstand tot bomen in overleg met
Waterschap
> Zie ook de technische principe profielen op de volgende pagina’s.
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2

3

4

5

0.75

binnenteen

onderhoudspad
3.00

0.75

1:100

11

12

A

1:20

1.00

1:2

1:2

1:2

2.50
1:20

1:20
1:20

1.20

1:2

1.50

1.20

10

flauw talud
1,0 m overhoogte
agrarisch gebruik

berm
var.

1:100

2:1

∆H ≤2.50

1:100

9

1.00

erosiebuffer, 4.50

2.00

B

8

waterkering, beschermingszone

berm

natuurbuffer 1)

oorspronkelijk maaiveld

7

binnenkruin

buitenteen

A

6

waterkering, kernzone
buitenkruin

waterkering, beschermingszone

1.20

1

B

oorspronkelijk maaiveld

kernmateriaal

2.50
dikte
watervoerend
pakket

indien nodig kwelscherm
(lengte ontwerp piping)
≥0.5m

medegebruik (natuur/tuin) grondroering toegestaan
ontgraving niet toegestaan

waterkeringsbeheer, gras

waterkeringsbeheer, gras
(onderhouds)pad + verholen talud

medegebruik (agrarisch/natuur/tuin) ontgraving niet toegestaan,
grondroering < 1 m

bomen minimaal 4,00 m uit insteek erosiebuffer /
8,50 m uit rand (onderhouds)pad
heesters en recreatieve voorzieningen minimaal
2,00 m uit erosiebuffer / 6,50 m uit rand
(onderhouds)pad

2,00 + 4,50 m

0,75 + 3,00 + var. (2-3) m

bomen minimaal 4,00 m uit binnenkruinlijn / rand (onderhouds)pad

1:100

binnenteen

Hb 0.50

1:100

1:3

1:10

1:3

1.50

1.20

eb

berm

1:2

oorspronkelijk maaiveld

D

Bomen op 5,5 m uit kernzone

0.75

1.00

1:2

2:1

∆H ≤2.50

E

onderhoudspad
3.00

kernmateriaal

oorspronkelijk maaiveld
zandsleuf, lengte = dikte deklaag (variabel)

2.50

2.50
dikte
watervoerend
pakket

E
1:3

1.20 2)

erosiebuffer, 4.50

2.00

1:100

0.75

kb

buitenteen

berm

natuurbuffer 1)

C

waterkering, beschermingszone
binnenkruin

waterkering, kernzone
buitenkruin

waterkering, beschermingszone

D

1.20

C

>0.50

kwelscherm
(lengte ontwerp piping)

F

F

≥0.5m

medegebruik (natuur/tuin) grondroering toegestaan
ontgraving niet toegestaan
bomen minimaal 4,00 m uit insteek erosiebuffer /
8,50 m uit rand (onderhouds)pad
heesters en recreatieve voorzieningen minimaal 2,00
m uit erosiebuffer / 6,50 m uit rand
(onderhouds)pad

G

waterkeringsbeheer, gras

waterkeringsbeheer,
gras + (onderhouds)pad

2,00 + 4,50 m

3,00 + 0,75 m

Bovenbreedte natuurbuffer

Kerende hoogte steilrand

Minimale bovenbreedte

∆H

H
1)

Berm hoogte

Hb
Kerende hoogte

natuurbuffer 1)

Binnen

2,50

8,00 m

2,50

0,50 m

2,00

6,50 m

2,00

0,00 m

1,50

4,50 m

1,50

0,00 m

50%

medegebruik, ontgraving niet
toegestaan, grondroering
toegestaan

50%
waterkeringsbeheer, gras

2

Get.:

Omschrijving:

Datum: 23-6-2017

Get.: R. de Gelder

Omschrijving:

Vrij. : C. van Wijk
d.d. :
par. :

Fase

5

Ver. : L. van Nieuwenhuijze
d.d. :
par. :

Akk. : J. Janssen
d.d. :
par. :

: VO

Onderwerp :

Opdrachtgever

4

Ver. : I. van Peer
d.d. :
par. :

G

Project : Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

evt. langer indien uit landschappelijk oogpunt

3

Datum:

Versie: 1.0

Con. : G. van Goor
d.d. :
par. :

2) Indien geen berm: dan 1,20 m
vertikaal gemeten vanaf
oorspronkelijk maaiveld

wenselijk

1

Versie:

6

Documentcode:				Versie:				Status				Datum:			
1503332-04446
2.0
Definitief
07-09-2017

7

8

9

Principe profielen steilrandkeringen

Objectnr. :
Schaal
: 1:100
Contractnr.: ONT-2013-001
DocumentID :

10

1503332-01657_10.1

Objectnaam::
Formaat : A2
Bladnr.
: 1 van 2

11

H
Status:

Definitief
Versie :

1.0

12

Pagina:
7

VRIP Totaal Deelgebied 2. Blitterswijck

2

3

4

5

binnenteen

binnenkruin

12

flauw talud
1,0 m overhoogte
agrarisch gebruik

2.50
1:20

1:20

1:20

1.20

1:2

1.00

1.20

1.20 2)

11

1:20

1:2

1:10

1:3

10

0.75

1.50

oorspronkelijk maaiveld

1.00

Hb 0.50

0.75

1:3

9

A

var.
berm

onderhoudspad
3.00

berm

B

8

waterkering, beschermingszone

buitenkruin

kb

Bomen op 5,5 m uit kernzone

eb

A

7

waterkering, kernzone
buitenteen

waterkering, beschermingszone

6

1.20

1

B

kernmateriaal

2.50
dikte
watervoerend
pakket

indien nodig kwelscherm
(lengte ontwerp piping)
≥0.5m

C
medegebruik (natuur/tuin), grondroering toegestaan
ontgraving niet toegestaan

0,75 + 3,00 + var. (2-3) m

bomen minimaal 4,00 m uit binnenkruinlijn / rand (onderhouds)pad

1:10

1:10

1:3

2.50

dikte
watervoerend
pakket

binnenteen

E
1:3

kernmateriaal

2.50

F

eb

kb

1:3

1.20 2)

Hb 0.50
1.20 2)

berm
0.75

1.50

1:3

1:3

1.20

E

onderhoudspad
3.00

1.00

0.75

Bomen op 5,5 m uit kernzone

Hb 0.50

berm

D

waterkering, beschermingszone

binnenkruin

buitenkruin

kb

eb

Bomen op 5,5 m uit kernzone

oorspronkelijk maaiveld

medegebruik (agrarisch/natuur/tuin) ontgraving niet toegestaan,
grondroering < 1 m

waterkering, kernzone
buitenteen

waterkering, beschermingszone

waterkeringsbeheer, gras +
(onderhouds)pad + verholen talud

1.20

D

waterkeringsbeheer, gras

C

zandsleuf, lengte = dikte deklaag (variabel)
>0.50

kwelscherm
(lengte ontwerp piping)

F

≥0.5m

medegebruik (natuur/tuin), grondroering toegestaan
ontgraving niet toegestaan

waterkeringsbeheer, gras

waterkeringsbeheer, gras +
(onderhouds)pad

50%

50%
waterkeringsbeheer, gras

medegebruik, ontgraving niet toegestaan,
grondroering toegestaan

0,75 + 3,00 + 0,75 m
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3

4

Kerende hoogte
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Binnen
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0,50 m

2,00

0,00 m

0,00 m

1,50

0,00 m

0,00 m

5
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4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen
De plankaart van het dijkontwerp bestaat uit een verbeelding van het 3d model en geeft de huidige stand van zaken weer. Op veel punten is het ontwerp nog niet goed uitgetekend. Dit is met name te zien aan de hoogtelijnen die nog niet
goed op elkaar aansluiten. De ontwerpopgaven voor het DO worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Ook grafisch is de kaart nog lang niet volmaakt en zal richting DO verder worden doorgewerkt.
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Documentcode:				Versie:				Status				Datum:			
1503332-04446
2.0
Definitief
07-09-2017

Pagina:
9

VRIP Totaal Deelgebied 2. Blitterswijck

Inpassing kering langs Veerweg en Walkro

pip grens

Ontwerpprincipes:
• Aanleg van een klassieke kering naast de weg. Behoud huidige ligging Veerweg.
• Ter hoogte van de Walkro behoud huidige L-wand, grondaanvulling tussen de waterkering en de L-wand. Aanplant houtwal op de overhoogte in de kering
t.b.v. de inpassing van het bedrijf. Het halfverharde pad verleggen op de kruin van de kering, de Veerweg slaat voor de Walkro af richting het zuiden.
• Aan de noordwestzijde sluit de kering aan op een hoge gronddijk door agrarisch gebied. De Veerweg kruist hier de weg en moet worden opgehoogd. Inpassing van een afrit van de Weerdenweg. Inpassing bietenlaadplaats (VTW)
• Voorbij de Walkro sluit de klassieke kering aan op een hoge gronddijk door het bos (zie schets aansluiting op volgende pagina).
• Zoveel mogelijk behoud buitendijks gelegen boomgaardje (ter hoogte van zuidelijke aansluiting Weerdenweg)

Ontwerpopgaven:
• Ontwerp berm langs Veerweg i.r.t. afwatering dijk en weg
• Inpassing afrit naar de Weerdenweg
• Inpassing bietenlaadplaats: raakvlak met aansluiting op hoge gronddijk (VTW)
• Detaillering aansluiting zandpad op Veerweg en opgang naar de dijk langs
Walkro
• Beplantingsplan inpassing Walkro
• Verdere afstemming eigenaren/gebruikers
• Inpassing van het te verplaatsen schuurtje naast de Weerdenweg (maatwerkafspraak Ewalts).

6.69
2.23

detailleren aansluiting, inpassing afrit en bietenlaadplaats
6

4.50

5.95

pip grens

4.1.1 Noordrand dijkring

erf grens

4.1 Dijkring Boltweg

11.61

1:3

15.49

13.70

beheerzone waterschap

16.96

moet 10m zijn t.b.v. inpassing bomensingel

dsn 12, 1:500

12

afrit komt te vervallen?
12

14.12

16.83

1:3

4.50

3.12

detailleren aansluiting

1:3

afwatering weg en berm
beheerzone waterschap

15.91

2.12

6.37

pip grens

pip grens

detailleren aansluiting

dsn 6, 1:500
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Aansluiting klassieke dijk op hoge gronddijk - Walkro
Ontwerpprincipes:
•
Klassieke dijk ‘loopt weg’ in natuurlijk relief.
•
Zandpad op de kruin van de dijk loopt naar beneden en door op huidige tracé
•
Zoveel mogelijk behoud karakteristieke bomen langs zandpad.
•
Taluds in bos ca. 1:8. Aansluiten op aanwezige reliëf
Ontwerpopgaven:
•
Afstemming hoge gronddijk met aanwezige dassenburchten
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Aansluiting klassieke dijk op hoge gronddijk - Veerweg
Ontwerpprincipes:
•
Bietenlaadplaats in spie tussen Weerdenweg en Veerweg geeft gelijk vorm aan
de overgang naar de hoge gronddijk.
•
Benutten gehele agrarische perceel tussen boomgaard en woonerf als hoge
gronddijk
Ontwerpopgaven:
•
Technische uitwerking dijkovergang Veerweg en afrit Weerdenweg
•
Afwatering agrarisch perceel als onderdeel hoge gronddiijk: voorkomen wateroverlast op naastgelegen boomgaard en erf.
•
Preciese maatvoering en inpassing bietenladplaats (VTW)
•
Detaillering dijkontwerp
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4.1.2 Oostrand dijkring
Hoge gronddijk door het bos
Ontwerpprincipes:
•
Hoge gronddijk (80cm overhoogte) door het bos.
•
Omvang te kappen bos beperken door taluds 1:8 (kruin minimaal 4,5m)
•
Op natuurlijke wijze inpassen in het bestaande reliëf
•
In VRIP concept is voorgesteld de hoge gronddijk t.h.v. doorsnede 17 te verleggen naar agrarisch gebied, de eigenaar is hier niet mee
akkoord: optie vervalt, wordt ingepast in het bos conform PIP.

detailleren aansluiting

Ontwerpopgave:
•
Optimaliseren maaiveldontwerp t.b.v. aanwezige dassenburchten
•
Afstemming met Waterschap loopt nog. Preciese dimensionering hoge gronddijk kan nog wijzigen.

15

pip grens

pip grens

detailleren maaiveldontwerp

0.80

6.66

1:8.8

16.30

16.37

17.76

1:8.5

Dsn 15,1:500

pip grens

pip grens

17

17.76

16.25

1:8.5

1:8.4

15.54

0.80

6.56

Dsn 17,1:500
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Dijk door laagte en aansluiting op steilranddijk
Ontwerpprincipes:
•
Aanleg compacte kering door de laagte. Aanhelen basis met 1:20 taluds zodat het grondgebruik tot dichter op de dijk kan doorlopen.
•
Doorlaat in de kering voor de watergang.
•
Aan weerszijden sluit de kering aan op een hoge gronddijk (zie schetsen aansluitingen op volgende pagina)
•
Aan de zuidzijde vormt de hoge gronddijk de overgang naar de steilranddijk (zie schetsen aansluitingen op volgende pagina)
•
Het beheerpad loopt door vanaf de Ooijenseweg door het bos, over de klassieke kering en sluit aan op het pad op de steilranddijk
Ontwerpopgaven
•
Ontwerp dijkdoorlaat watergang
•
Detailleren maaiveldontwerp

detailleren aansluiting

detailleren aansluiting
21

4.50

4.50

4.50

1:3

1:3

1:20

pip grens

pip grens

Principe profiel hoge gronddijk met beheerpad er op
(DSN AA conform aanduiding op schets volgende pagina)

16.96

1:20

14.26

14.22

beheerzone waterschap

DSN 21 1:500
(DSN BB conform aanduiding op schets volgende pagina)
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Schetsen aansluitingen dijk door laagte op hoge gronddijk en steilranddijk
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Aansluiting dijk door laagte op hoge gronddijk door het bos tot aan de Ooijenseweg

Hoge gronddijk als aanslutiing tussen de klassieke kering en de steilranddijk
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Steilranddijk
Ontwerpprincipes:
•
Steilranddijk langs het natuurgebied.
•
Verleggen huidige zandpad op de kering en uitvoeren als fietspad: hier 3,5m breed
•
Dijkopgang Broekstraat: weg loopt op de grondaanvulling mee omhoog (één geïntegreerd grondlichaam)
•
Natuurpoort naar het natuurgebied voor wandelaars, 1:7 talud. Volgen huidig tracé Broekstraat

pip grens

pip grens

4.1.3 Zuidrand dijkring

6.50

4.00

60.41

3.50
1:30

1.46

2:1

16.83

Ontwerpopgave:
•
Inpassing natuurpoort en dijkopgang Broekstraat
•
Detailleren aansluitingen op maaiveld en omvang aanvulling binnentalud steilranddijk

beheerzone waterschap

dsn 26, 1:500

26

26

detailleren aansluiting

doorontwerp natuurpoort
detailleren aansluiting

1:2000
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Ontwerpprincipes natuurpoort

•

Wandelpad snijdt door de erosie- en natuurbuffer van de steilranddijk heen naar beneden.

•

Zijkanten insnijding opvangen met schanskorven (ca. 40cm dik, onder 8% naar achteren, ca. 40cm boven maaiveld uitsteken).

•

Natuurpoort markeren met bomen op de natuurbuffer vd steilranddijk

•

Hier gaat het pad niet schuin naar beneden conform algemene ontwerpprincipes, maar volgt het huidig tracé van de Broekstraat.
Hierdoor heb je minder lengte en is er buitendijks nog een klein aanvullend talud nodig. Deze compact houden (1:2 taluds) ten
behoeve van behoud bos

Ontwerpopgave: Verder technische uitwerking en detaillering vormgeving natuurpoort.

fietspad
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1:8

15.62

14.82

17.63

1:7.6

Ontwerpopgaven:
• Theoretische kruin ligt zo niet binnen het PIP. Afstemming met Waterschap
en vergunningen. Zie vergelijking verschillende opties binnen/buiten PIP
op de volgende pagina. Ook afstemming eigenaren tav aanvulling tuin.
• Inpassing maatwerkafspraken F. de Mortel (kavel aan oostkant weg Kortenbos): tuin aanvullen onder te bouwen schuur.

8.78

erf grens

4.98
0.80

pip grens

Ontwerpprincipes:
• Hoge gronddijk dicht langs de kavels positioneren, waar het maaiveld
hoger is. De kering kan zo relatief laag blijven en er hoeft minder bos te
worden gekapt. Deels tuin aanvullen
• Op theoretische kruin aanleg struinpad t.b.v. inspectie waterkering
• Dijkovergang weg Kortenbos: zoveel mogelijk op flauw talud hoge gronddijk omhoog en omlaag
• Fietspad op de steilranddijk loopt ten noorden van de kavels en sluit aan
op de weg Kortenbos
• Hoge gronddijk sluit aan westzijde aan op natuurlijke hoge grond, aan
oostzijde op de steilranddijk

pip grens

Hoge gronddijk Kortenbos

30

4.50

erf grens

30

pip grens

detailleren aansluiting

pip grens

dsn 30, 1:500

8.50

8.00
1:3

16.83

1:3

detailleren aansluiting

14.74

14.76

beheerzone waterschap

1:8

4.50

3.00

erf grens

8.31

pip grens

pip grens

30

4.00

1:3

1:8

14.79

16.83

ontwerp dijkovergang
beheerzone waterschap

1:2000
Documentcode:				Versie:				Status				Datum:			
1503332-04446
2.0
Definitief
07-09-2017

Pagina:
19

VRIP Totaal Deelgebied 2. Blitterswijck

4.98

17.63

0.80

8.78

1:8

15.62

14.82

17.63

14.82

1:7.6

1:8

15.62

1:7.6

erf grens

8.78

erf grens

pip grens
pip grens

4.98
0.80

pip grens
pip grens

Varianten kering rondom kavels Kortenbos

Variant hoge gronddijk tegen kavelgrens aan.
Theoretisch dijkprofiel ligt buiten PIP
33m bos kappen, volledig herstel bos

erf grens

4.50

8.00

erf grens

pip grens
1:3

1:3

8.50

pip grens

4.50
8.00

16.83

pip grens

pip grens

VOORKEUR

8.50

14.74

16.83

14.76

beheerzone waterschap
1:3
1:3

Variant klassieke kering door het bos, conform PIP
36m bos kappen, 36m brede open strook door het bos

1:8

3.00

4.50

erf grens

pip grens

1:3

4.00

1:8

4.00

beheerzone
waterschap
1:3

1:8

14.79

16.83

14.79

8.31

4.50

erf grens

1:8

3.00

pip grens

pip grens

8.31

16.83

pip grens

14.74

14.76

beheerzone waterschap

Variant asymmetrische kering
kappen 27,5m bos, 19,5m open strook door het bos
TERUGVALOPTIE

beheerzone waterschap
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Schets voorkeursvariant
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Vervolg hoge gronddijk door het bos en aansluiting op steilranddijk
Ontwerpprincipes:
•
Vanaf de aanwezige natuurlijke hoogte tot aan de steilrand: aanleg hoge gronddijk
•
Op rand bos aansluiting op steilranddijk: steilranddijk ‘loopt weg’ in de hoge gronddijk
•
Aanleg struinpad op theoretische kruin tbv inspectie waterkering

pip grens

pip grens

Ontwerpopgave
•
Detailleren aansluiting. Mogelijk iets smaller uitvoeren kop hoge gronddijk om kap bos te minimaliseren

5.14
14.14

17.63

15.49

1:8.7

1:10

16.34

0.80

18.57

1:1000

32
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4.1.4 Westrand dijkring
Steilranddijk

grens natuurgebied! sluuit nog niet aan.

Ontwerpprincipes:
•
Steilranddijk langs het natuurgebied.
•
Ter plaatse van de kavels bij voorkeur tuinen mee ophogen, anders binnentalud steiler uitvoeren
(afstemming eigenaren)
•
De steilranddijk sluit aan op het bastion wat de overgang vormt naar een hoge gronddijk

detailleren aansluiting

Ontwerpopgave:
•
Inpassing kavels. Afspraken met eigenaren over mogelijke aanvulling tuinen
•
Ontwerp waterdoorlaatpunt in de steilranddijk
•
Doorontwerp aansluiting op bastion
•
Ontwerp binnentalud en aansluiting op maaiveld

1.79

3.00

detailleren aansluiting

pip grens

4.50

2.50

8.00

erf grens

pip grens

inpassing kavels

34

1:6.3

14.46

16.83

inpassing in tuin, aansluiting op maaiveld
beheerzone waterschap

dsn 34, 1:500
1:3000
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Hoge gronddijk
Ontwerpprincipes:
•
Hoge gronddijk: forse grondaanvulling vanaf bastion tot aansluiting klassieke dijk
bij Veerweg
•
Aanleg nieuwe watergang voor afwatering opgehoogde percelen aan oostzijde
•
Glooiend maaiveld, vloeiende aansluiting op aanwezige reliëf
•
Steilrandje langs grens natuurgebied om deze aan te zetten (zie ook deelgebied
groenblauw)
Ontwerpopgave:
•
Afstemmen positie watergang op basis van afspraken eigenaren/gebruikers met
betrekking tot de verdeelsleutel aan arealen, zie kaartje
•
Mogelijk behoud herinneringsboom (solitaire eik)
•
Afstemming maaiveldverloop hoge gronddijk/binnentalud steilranddijk op verloop
Blitterswijjckseweg richting de brug. 1 afgestemd maaiveldontwerp. Geen aanvullende taluds langs de weg
•
Waterhuishoudkundig check grondaanvulling

detailleren maaiveldontwerp

grens natuurgebied! sluuit nog niet aan.

aanpassen positie watergang
wens tot behoud solitaire eik
afstemmen maaiveldontwerp bij aansluiting steilranddijk,
hoge gronddijk en opgang Blitterswijckseweg naar de brug

te behouden eik

voorstel nieuwe watergang op perceelgrens

aanduiding voorstel nieuwe locatie watergang conform afspraken
eigenaren/gebruikers. Nog af te stemmen met het maaiveldontwerp en
waterhuishouding. Ook aangeduid de bij voorkeur te behouden eik.

1:5000
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4.2 Dijkring Blitterswijck
4.2.1 Steilranddijk van Roekenbosch tot het bastion
Ontwerpprincipes:
•
Steilranddijk langs het nieuw te realiseren parkeerterrein Roekenbosch
•
Parkeerterrein op flauw binnentalud steilranddijk realiseren (totaal parkeerterrein ca. 9150m2)
•
Inpassing parkeren met beplanting op natuurbuffer
•
Aan zuidzijde aansluiting op hoge grond
•
Aan noordzijde aansluiting op bastion

detailleren bastion

Ontwerpopgave:
•
Ontwerp parkeerterrein
•
Detaillering aansluiting op hoge grond aan zuidzijde (zie eerste schetsvoorstel hieronder)
•
Detaillering maaiveldontwerp: overgangen taludhellingen binnentalud en aansluiting op maaiveld.
•
Verdere afstemming met Roekenbosch

pip grens

pip grens

26

1:100.0

1:15.6
1:20.0

10.50

dsn 26, 1:500

5.00

37.90

ontwerp parkeerterrein. Mogelijk terrassen maken

ontwerp parkeerplaats

detailleren aansluiting

schets aansluiting steilranddijk op hoge grond Roekenbosch+ voorstel aanhelen padennetwerk

Schets parkeerterrein uit VRIP Concept
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4.2.2 Steilranddijk van bastion tot kasteelruïne

Ontwerpprincipes:
•
Steilranddijk langs het natuurgebied
•
Binnentalud flauw aflopend tot aan Blitterswijckseweg, behoud bomenrij.
•
Aan zuidzijde aansluiting op bastion: opgang Blitterswijckseweg naar de brug integreren in het maaiveld
ontwerp, geen aanvullende taluds: één glooiend reliëf.
•
Dijkovergang Veerweg: zie ontwerpprincipes op de volgende pagina.
•
Ten zuiden van de Veerweg gebruik binnentalud als paardenweide (6000m2, minimaal 40m breed)
•
Aan noordzijde aansluiting op kasteelruïne (§3.2.2)

dijkovergang

pip grens

pip grens

Ontwerpopgave:
•
Detailontwerp inpassing kavel Meulenbeld conform gemaakte afspraken
•
Inpassing paardenweide ten zuiden van de Veerweg
•
Afwatering gebied: positie en omvang benodigde watergang en dijkdoorlaat
•
Inpassing blotenvoetenpad?
•
Detailontwerp dijken: aansluiting op bastion en opgang Blitterswijckseweg
•
Detailotnwerp dijken: overgangen in taludhellingen binnentalud en aansluiting op maaiveld

1:100.0

1:18.9

1:20.0

12.50

44.17

3.00

watergang

beheerzone waterschap

21

dsn 25, 1:500
inpassing erf

22

16.83

2.65

1:10

+15.23

+14.13

2.65

1:100.0

beheerzone waterschap

pip grens

dsn 22, 1:500

2.50

1:100.0

1:11.6

12.50

3.00

beheerzone waterschap

3.08

33.62

40m breedte nodig
conform afspraken
eigenaren

25

aansluiting op watergang

dsn 21, 1:500
1:2000
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Ontwerpprincipe afrit Veerweg en Maasweg

schets inpassing Veerweg
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detailleren dijkovergang

4.2.3 Kasteelruïne
Ontwerpprincipes:
•
Ligging kasteelruïne zichtbaar maken: steilranddijk wordt hier onderbroken voor een ‘klassieke kering’ rondom
het kasteel. Kering tegen huidige bomenwal aanhouden en uitstraling van fortificatie geven door scherpe hoeken
en profilering. In VRIP concept was voorgesteld terrein zelf op te hogen als waterkering, dit blijkt niet mogelijk
door gebruik en bebouwing van het terrein door het schuttersgilde.
•
Bomen en zandpad toegangslaan kasteel (noordzijde) behouden: steilrand tot het pad aanvullen
•
Dijkovergang Maasweg conform principes Veerweg in §3.2.2

18

Ontwerpopgave:
•
In overleg met waterschap optimaliseren afstand tot bestaande bomen
•
Wens tot behoud scherpe hoeken: oplossen afwijking van de geeiste bochtstraal van R=15 voor het beheerpad
•
inpassing afwatering en dijkdoorlaat
•
Inpassing dijkovergang Maasweg
•
Inpassing blotenvoetenpad en nieuwe waterspeelplaats?

detailleren aansluiting

20

detailleren aansluiting

3.00

1:3.0

3.00

1:100.0

4.50

6.07

1:5.7

1:0
.5

2.50

2.35

1:20.0

1:3.0

afstemming ontwerpvoorstel met techniek
10.33

pip grens

pip grens

pip grens

1.00

pip grens

1:2000

12.50

8.01

3.00

13.36

beheerzone waterschap

5.19

aansluiting op weg.afwatering

beheerzone waterschap

dsn 20, 1:500

dsn 18, 1:500
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4.3 Oversteek Blitterswijck
Zie voor de uitwerking van de brug het VRIP kunstwerken

grens natuurgebied! sluuit nog niet aan.

doorontwerp bastions

doorontwerp bastions

1:1000
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4.4 Uitstroom Blitterswijck
Zie voor de uitwerking van het natuurgebied deelgebied 6. Groen Blauw
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Bijlage 1
Onderstaand gebundeld de uitkomsten van de toetsing van VRIP Concept Blitterswijck vanuit Techniek.
Deze zullen besproken worden in nader in te plannen afstemmingsoverleg.
Getoetst:
Document: 1503332-02438 A3 Boekje en A1 Plankaart
Versie: 1.0
d.d. 31-03-2017
Toetsers:

DHA,	
  RKU,	
  TRE,	
  ROL,	
  MBU,	
  CWI,	
  TBU,	
  MVO,	
  JBI
Nr.
1.

Blz. / par.
Blz. 6.

opmerking
Toelichting bij plaatjes verwisselen?

toetser
TBU

2.

De veerweg kruist hier de waterkering ipv de weg

TBU, RKU

3.

Blz. 11. par
3.1derde bullet
Blz. 26.

In tekst één in- en uitlaatpunt. Twee stuks getekend.
Verwarrend. Niet duidelijk wat het moet zijn.

TBU

4.

Blz. 32

TBU

5.

Blz. 35 par. 4.2

6.

Blz. 42 hoofdstuk 5

7.

Blz. 43

Behoort aanleg P-plaats en nieuwe verharde ontsluitingsweg
tot scope?
Hoe kruist weg hoog gelegen waterkering en laag gelegen
groen / blauw? Is coupure voorzien? Geldt voor veerweg en
brugweg.
Ontwerpprincipes benoemd maar niet eenduidig getekend
zoals bij Ooijen. Volgt dit nog? Vooral vormgeving Bastion.
Trap naar natuurgebied. Ook hellingbaan?
Impressies: suggereert separaat, verhoogd voetpad naast de
weg. Wordt echter fietspad in asfalt gescheiden door
betonband. Geen hoogteverschil tussen rijbaan en fietspad.
Ik mis de tekeningen vd brug zoals in par 4.1.3. van VRIP
Ooijen

Afbeeldingen wat betreft legenda consequent toepassen over
alle VRIP concepten heen.
Tekst bij profielen met hoofdletter beginnen

TRE

8.

Afspraak na bespreking
Onderschriften zijn inderdaad
verwisseld per ongeluk
Klopt, schrijffout
Het gaat om 1 inlaat en 1 uitlaat in
dijkring Boltweg en 1 uitlaat in
dijkring Blitterswijck. Nog af te
stemmen met waterhuishoudkundig
plan.
Ja.

TBU

Zie ontwerprpincipes op- en afritten
in VRIP Def.

TBU

Uitwerking bastions moet nog verder
worden gedetailleerd in DO-fase

TBU

Akkoord: aanpassen. Uitwerken
bruggen gebeurt in VRIP
kunstwerken.
Zijn nog niet beschikbaar. VRIP
kunstwerken.

MVO

9.

Blz. 7

10.

Blz. 7

12.

Blz. 8

Op kaart: legenda toevoegen, watergang niet begroot,
onduidelijk aanduiding op tekening (zie hardcopy) en duiker
voorzien?

13.

Blz. 10

Kan het accent van de kasteel ruïne worden ingepast in de
waterkering?

TRE

14.

Blz. 10

Bij markeren laagte: kan dit als verholen kering? Anders is
onderhoudspad noodzakelijk. Aansluiten op steilranddijk

RKU

15.

Blz. 11

TRE

In VRIP Def komt integrale plankaart
met uniforme legenda
Tekstueel. Wordt niet aangepast in
dit document
Nieuwe watergang nodig door grote
grondaanvulling westrand dijkring
Boltweg. Duiker onder Ooijenseweg
nodig om aansluiting te maken op
huidige watergang.
Er komt een klassieke kering
buitenom de kasteelruïne. Zie
ontwerpvoorstel in VRIP Def.
Nee. Doorkruising van de laagte (oud
geulsegment) leesbaar houden door
compacte kade. Beheerpad is
ingetekend, loopt vanaf de
Ooijenseweg door het bos, over de
klassieke kering tot de steilranddijk

Op bieten.nl is informatie aangaande inrichting
ROL
OK. Is nog niet verder uitgewerkt tot
bietenlaadplaats te vinden
meer duidleijkheid over deze VTW
Documentcode:				Versie:				Status				Datum:			
16.
Blz.
13
Verleggen
zandpad
naar
de
kruin
van
de
dijk
en
verwijderen
TRE
Zandpad ligt op de kruin van de dijk.
1503332-04446
2.0
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15.

Blz. 11

16.

Blz. 13

17.

Blz. 13.

18.

Blz. 13.

19.

Blz. 15.

20.
21.
22.

Blz. 15.
Blz. 15.
Blz. 16.

23.
24.

Blz. 17
Blz. 20.

25.
26.

Blz. 24
Blz. 27

27.
28.

Blz. 30
Blz. 32

29.

Blz. 41

30.

12

31.

12

32.

15

33.
34.

15
15

35.

16

36.

19

37.

22

38.

23

39.

27 /35

40.

30

41.

30

buitenom de kasteelruïne. Zie
ontwerpvoorstel in VRIP Def.
Nee. Doorkruising van de laagte (oud
geulsegment) leesbaar houden door
compacte kade. Beheerpad is
ingetekend, loopt vanaf de
Ooijenseweg door het bos, over de
klassieke kering tot de steilranddijk

Bij markeren laagte: kan dit als verholen kering? Anders is
onderhoudspad noodzakelijk. Aansluiten op steilranddijk

RKU

Op bieten.nl is informatie aangaande inrichting
bietenlaadplaats te vinden
Verleggen zandpad naar de kruin van de dijk en verwijderen
bomen/struweel

ROL

Vermelden dat beplanting een streefbeeld is? Aanplant 60 – 80
cm?
L-wand niet begroot

ROL

Afbeelding: kruising Ooijenseweg al op hoogte: actie voor
Fugro of hier iets moet gebeuren.
Kade door laagte: watergang richting OMA benodigd?
Verholen kering? Zie ook blz. 10
Nieuwe aanplant: komt dat veel voor en wat gaat dat kosten?
Type boom: bosplantsoen 60 – 80. Aangeven dat het
streefbeeld betreft.
Tekstueel: indicative moet zijn indicatief (2x)
Hoogte maat steilranddijk niet te lezen

ROL

TRE
TRE

Tekstueel.

Gaat afwatering goed? Meenemen in WHH plan
Eerst waren het kavel geulen nu heel veel maaiveld roofgrond
afgraven. Dit zal veel extra m3 roofgrond opleveren
Laanbeplanting Ooijenseweg in begroting / voorzien?
1000 m2 meer dan begroting.

TRE, ROL
TRE

In WHH check
Deelgebied groenblauw

TRE
TRE

Zijn doorsneden en aantallen uitwateringskunstwerken al
bekend?
Wanneer optie buitendijks aanvullen overal wordt toegepast
raakvlak met twee steenuilenkasten, torenvalkkast en
boomgaard/schuurtje.
Optie realistisch om karakteristieke bomen op huidige dijk in te
passen?
Graag ontvang ik locatie kering en impact op kap bos voor
controle op jaarrond beschermde nesten
Controle op raakvlak met dassenburcht Busweiderweg
Klopt het dat er geen bomen langs de Ooijenseweg gekapt
worden? Ivm met holle bomen en kans op vleermuizen.

DHA
JBI

Is contracteis
Check afspraken Roekenbosch en
contract
Uitwateringskunstwerken worden in
DO-fase uitgewerkt.
Optie buitendijks aanvullen vervalt.

JBI

Nee, past helas niet.

JBI

Overleg loopt.

JBI
JBI

Impact op bos is groot (veel compensatie! En verlies actuele
natuurwaarden) met talud 1:10-1:20. In bos zijn taluds nu ook
steiler. Nagaan status bos door JBI en met LNI voorstel
bespreken natuurlijke gevarieerde glooiingen met vergelijkbare
taluds als in huidige bos.
Graag ontvang ik locatie kering en impact op kap bos voor
controle op jaarrond beschermde nesten
Impact op bos is groot (veel compensatie! En verlies actuele
natuurwaarden) met talud 1:10-1:20.
Geleiding dassen onder brug; Volgens mij is het goed geregeld
met steilwanden die op brug aansluiten. Controle in DO/UO of
oversteken van weg met slachtoffers voorkomen wordt.
Een deel van de te behouden bomen (Contractdoc. N005)staat
opgenomen op kaart (niet op overzichtskaart!): zou op beide
kaarten alle te behouden bomen opnemen.
Raakvlak met steenuilenkast bepalen met maatwerk
Meulenbelt.
Er is toezegging gedaan dat plataan en treurwilg blijven door

JBI

Overleg loopt.
Om aansluiting te maken op hoge
grond wellicht langs zuidzijde een
aantal bomen te kappen. Verder
afstemmen met Fugro.
Eens: taluds ca. 1:8 toegepast in
VRIP Def.

TRE

RKU

ROL, RKU
RKU
TRE, ROL,
RKU

OK. Is nog niet verder uitgewerkt tot
meer duidleijkheid over deze VTW
Zandpad ligt op de kruin van de dijk.
Nieuwe beplantingsstrook voorzien
tbv inpassing Walkro
In DO bepalen assortiment en
grootte bij aanplant.
Is bestaande L-wand. Fout getekend
in huidige situatie profiel.
Ligt op hoogte. In technisch VO
dijken verder uitgewerkt.
Inlaatpunt: watergang door dijking.
Zie opmerking 14
Zie opm 17

JBI

Overleg loopt.

JBI

Steilere taluds ingetekend

JBI

Overleg loopt.

JBI

Akkoord.

JBI

Afstemming nodig.

JB

Detailontwerp kavel Meulenbeld
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Bijlage 1. Legenda

GROENSTRUCTUUR

NETWERK

WATERKERINGEN

RONDWEG

KERN WANSSUM

spontane ontwikkeling, uitgerasterd, x jaar

LAW9 Pieterpad 2

Steilrand

Bestaand bos/ bosperceel

Gebakken steen, dikformaat, keperverband

inplanten, uitgerasterd, x jaar

Bestaand wandelnetwerk

Grens erosiebuffer

Aanbrengen bos/ bosperceel

Rammelstrook, Zweeds Graniet, halfsteensverband

p.m.

inzaaien (niet vergraven akkers)

Bestaand fietspadennetwerk

Beheerpad

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Stabilizer halfverharding

DO

Markante boom, aanplaten, uitgerasterd/boomkorf, x jaar

Fietspaden bestaand, opnemen in routenetwerk

Fietspad

Aanbrengen houtwal

Projectband

DO

Markante boom, handhaven

Fietspaden nieuw

Gras, waterkeringbeheer

Aanleggen laanbeplanting

Plateauband

DO

Beplanting handhaven

Beheerpad op dijk

Medegebruikszone

Betonnen muurtje

DO

Te kappen bomen

Struinpaden bestaand

Hoogtelijnen (om de 50 cm)

Bestaande bomen (deels indicatief
op basis van luchtfoto)

DO

Te verwijderen struweel/beplanting

Struinpaden nieuw (maaipad)

Raster

DO

Permanent raster

Struinroute nieuw (paaltjes)

Landhoofd bruggen (bastion)

Veerooster

Voorjaarsroute (maaipad)

Nog te ontwerpen waterdoorlaat

Tijdelijk raster, in natuurgebied

Zomerroute (paaltjes)

p.m.

ophogen

Hoogwaterroute (halfverharding)

p.m.

afgraven

Plaatbrug

contourlijnen

Duiker

p.m.

insteeklijn talud
ontwerpadvies

Te verwijderen bomen

Betonnen trap

Aanbrengen struweel

Prefab betonnen rand

Aanbrengen lage beplanting op
talud rondweg

Schanskorf

Realiseren Ruiggraslandberm

Waterkering opgenomen in schanskorf

Grasland, intensiefbeheer

Waterkering (stalen damwand )

Grasland, waterkeringbeheer

Stalen damwand rond dorps- en industriehaven
en bij helling auto-afzetplaats

Doorzetten fietsroute

Dukdalf

Vlonder

Plaatsen Dassentunnel (* = extra
wensen dassenwerkgroep)

Stalen markeerpaal

Voorde - berijdbaar (type 1)

Plaatsen Ecotunnel

Grasland, waterkeringbeheer

Voorde - passage met stapstenen (type 2)

Aanbrengen dassenraster

Grasland, intensief beheer

Doorzetten wandelroute

Nieuwe bomen

Zitplekken: PM

Rijweg komt te vervallen

Natuurpoort

Voertuigkering

Uitkijktoren / uitkijkheuvel

Plangrens

Bestaande bomen
Nieuwe esdoornhaag
Bestaande Esdoornhaag

Parkeren
Koffie
Hotel / logies
Brasserie / restaurant
Bakker
bezienswaardigheid
Informatie
Veerpont
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