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3. Algemene uitgangspunten
4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven
4.1 Dijkring Blitterswijck/Wanssum
4.2 Weerd Wanssum: zie VRIP Totaal deelgebied 6: Groenblauw

Wijzigingen
Versie

Omschrijving wijzigingen

1.0

Eerste versie

2.0

Enkele aanpassingen na toetsing

4.3 Dijken langs de Molenbeek

BIjlage 1. Reactie op interne opmerkingen Mooder Maas

1. Inleiding

Distributielijst
Organisatie

Projectrol

Aantal

Analoog (ja/nee)

In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP Concept verder 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.

Projectgegevens:

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

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

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

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

de integrale plankaart maakt duidelijk dat ze is samengesteld uit veel verschillende bronbestanden. De kaart is
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 Ooijen is terug te vinden in het VRIP Totaal Kunstwerken.
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Oude Maasarm: ‘de verborgen wildernis’
Open water / kwelgeul
Open graslanden / zeggemoeras
Bosrand (huidig / nieuw)

Stromende
Molenbeekdal: ‘het arcadisch cultuurlandschap’
kwelgeul
Beekloop als grens natuur/cultuur
Hooiland
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2. Terugblik vorige fases

3

2

8

•

Waterkeringen integreren in het terrassenlandschap van de zandmaas

•

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

Als herkenbare technische toevoeging
Harde kering
‘Klassieke dijk’
‘Specials’

2

Uitgangspunten EMVI-document:
•

Contrast tussen binnendijksgebied en natuurgebied vergroten. Heldere randen.

•

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

•

Maatwerk voor inpassing van de keringen langs de particuliere kavels.

•

Entrees naar het natuurgebied doormiddel van ‘natuurpoorten’

•

Ontwerp weerd Wanssum beschouwen we als ‘af’. Verdere uitgangpunten: zie

Kwelgeul

Stroomgeul7

Uitgevraagd
landhoofd
brug

Teruggelegde
dijk

Brug

Uitgevraagde brug
Oude weg
Dorpspoort
Stroomgeul

Steilrand

In de bijlage zijn de interne opmerkingen vanuit Mooder Maas opgenomen, inclusief
wijze waarop dit verwerkt is.
Overloopgeul

Natuurpoort

Uitgevraagd
dijktracé

2.2 Uitgangspunten VRIP Concept

Riviergeul

Middenterras
Hoogterras
Maas
8

Laagte

Zeggemoeras

groen-blauwstructuur (deelgebied 6)

Op de plankaart op de volgende pagina is het ontwerp te zien, inclusief de benoemde

9

Laagte

Ontwerpoptimalisatie brug Blitterswijck

Zeggemoeras
Kwelgeul

Hoofdpoort

Kwelgeul

Onbegrensd
struinen

Tauros rund

Natuurpoort

12

Reactie op belangrijkste opmerkingen vanuit het Q-team:

10

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

binnendijkse grondaanvullingen.

ontwerpopgaven.

Ontwerpvariant weerd Ooijen met jachthave

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

2.1 Ontwerpuitgangspunten trechter- en EMVI-document
Uitgangspunten trechterdocument:

11

Waterkeringen en grondaanvullingen

Familie van poorten

Ontwerpoptimalisatie brug Ooijen

Minimaliseren van de buitendijkse aanberming van de steilranddijk (benodigd om tot

500m

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.

Uitgevraagde brug
Oude weg

Brug

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

Stroomgeul

Steilrand

Laagte

Optimaliseren grondkwaliteit/samenstelling steilranddijk zodanig dat er stroomdalflora

Zeggemoeras
Kwelgeul

kan groeien. Schrale afwerking van zand/leem
•

Overloopgeul

Kwelgeul

de dijk

Steilrand
2:1

Beheer
aterschap

Riviergeul

Dit wordt verder opgepakt in de technische uitwerking van de grondopbouw van

Technisch profiel
Maaiveld aanhelen 1:20

Aandacht voor de overgangen van het ene type dijk in het andere type dijk.
•

Schetsen van de dijkovergangen zijn opgenomen in het VRIP Totaal

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
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Plankaart VRIP Concept

aansluiting op harde
kering haven
GG’
verholen kering

FF’
gebied op dijkhoogte

fietspad door weerd

hakhout

EE’

kruising weg de
Kooy. Herplant
laanbeplanting

maatwerk kruising
Koninginnebrug

maatwerk erven

DD’
grotere grondaanvulling
CC’

steilranddijk

fietspad op de dijk
maatwerk boomgaard

legenda
steilranddijk met grondaanvulling
buitendijkse aanvulling
verholen kering
gebied al op dijkhoogte

maatwerk boomgaard

harde kade haven
boomgaard
nieuwe afwatering dijkring

BB’
maatwerk erf

uitwateringspunt
fietspad
systeemgrens
Voor legenda natuurgebied zie deelgebied 6. Groenblauw
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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.

hoge gronddijk
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BLITTERSWIJCK

accent
kasteelruïne

natuurgebied
hoge grond
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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
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4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven DO-fase
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.

1:10 000
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4.1 Dijkring Blitterswijck/Wanssum
4.1.1 Steilranddijk vanaf de kasteelruïne tot bos bij camping de Kooy
Ontwerpuitgangspunten:

Ontwerpopgave:

•

•

Steilranddijk als grens van het natuurgebied. Flauw binnentalud in agrarisch
gebruik.Omvang grondaanvullingen in overleg eigenaren.

•

Maatwerk voor de inpassing van erven en boomgaarden. Hier steiler (korter)

Ontwerp dijkovergang Maasweg, weg snijdt in door erosie- natuurbuffer. Talud
1:12,5

•

binnentalud toepassen, of grondaanvulling in gebruik geven als onderdeel van

Doorontwerp binnentalud steilranddijk. Overgangen taludhellingen. Aansluiting
op maaiveld. Bepalen omvang grondaanvullingen

het erf/boomgaard.

•

Uittekenen natuurpoort op basis van principes op volgende pagina

•

Fietspad op de theoretische kruin.

•

Ontwerp aansluiting Koninginnebrug en afrit fietspad

•

Toegangen tot het natuurgebied middels natuurpoorten. Gemarkeerd met bomen.

•

Bepalen locatie raster. T.b.v. uitzicht vanaf het fietspad: onderaan steilrand.

•

Tussen de Brugweg en de Maasweg is een beoogde bouwlocatie voor 8 bouwka-

•

Doorontwerp aansluiting op hoge gronddijk bij de Kooy

vels (ca. 6000m2), maatwerk T. Tax. Inpassing op grondaanvulling.
Zie ook profielen op de volgende pagina

Aansluiting steilranddijk op Koninginnebrug

8

doorontwerp aanberming

10
ontwerp natuurpoort

Detailleren aansluiting tot DO

16
17

detaillering binnentalud gehele dijktraject

Ontwerp dijkovergang

1:5000
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Inpassing steilranddijk langs tuin

Inpassing steilranddijk langs agrarische percelen

1:14.7

pip grens

pip grens

1:100.0

2.50

1:100.0

Ruimere grondaanvulling in overleg met eigenaren/gebruikers
Ontwerpopgave: Bepalen omvang grondaanvulling. Afhankelijk van grondopbouw i.v.m. landbouwkundige condities na aanvulling. Check
waterhuishouding

best.
erf grens

pip grens

nieuwe
erf grens

Binnentalud steilranddijk aanvullen tot aan kavelgrens.
Ontwerpopgave: Mogelijk ruimere aanvulling? tuin ophogen. Overleg eigenaren.

1:20.6

2.01

1:20.0

1.22

2.50

12.50

12.50

3.00

41.22

3.00

beheerzone waterschap

16.19

beheerzone waterschap

pip grens

8
pip grens

DSN 17, 1:500

DSN 8, 1:500

1:143.5

1:100.0
2.50

1:20.0

Inpassing steilranddijk langs nieuwe bouwlocatie

Ruimere grondaanvulling met daarop ruimte voor nieuwe bouwkavels.
Ontwerpopgave: afstemmen met bouwplannen, bepalen omvang grondaanvulling

12.50

3.00

127.07

beheerzone waterschap

DSN 16, 1:500

Inpassing steilranddijk langs boomgaard

Binnentalud steilranddijk tot aan PIP grens .
Ontwerpopgave: waterhuishouding. Sloot nodig?

1:6.2

PIPgrens

nieuwe
erfgrens
2.50

pip grens

16
2.24

1:20.0

12.50

3.00

14.03

check afwatering

beheerzone waterschap

DSN 10, 1:500

10
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Inpassing natuurpoort en dijkdoorgang Maasweg
•

Weg/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

Ontwerpopgave: Verder technische uitwerking en detaillering vormgeving natuurpoort.
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Aansluiting steilranddijk op Koninginnebrug
•
•

Behoud huidige landhoofd van de brug. Steilranddijk loopt tegen het
landhoofd aan
Fietspad gaat aan de oostzijde met een lang talud langs het landhoofd
naar beneden, vervolgens onder de brug door en door het natuurgebied
tot aan de weg de Kooy.

Ontwerpopgave: Ontwerp verder uitwerken (vormgeving en technisch). Sluit
nog niet goed op elkaar aan.

ontwerp aansluiting

1:2000
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4.1.2. Hoge grond dijk langs noordrand Wanssum
Door het bos achterlangs de Kooy

Detaillering aansluiting

Ontwerpprincipes
• Aanleg hoge gronddijk in het bos, zo dicht mogelijk op de bosrand
• Nieuwe bosontwikkeling op de hoge gronddijk
• Behoud Kamperfoeliepad
Ontwerpopgaven:
• Aandacht voor aanwezige ecologische waarden.
• Detailleren aansluiting op steilranddijk

13

Detaillering dijkovergang

1:2000

1:3.0

pip grens

0.80

1.46

pip grens

Bosperceel waar de steilranddijk in wegloopt

1:3.0

1.42

4.50
11.70

5.01

10.95

aansluiting op maaiveld

Kamperfoeliepad

13

DSN 13, 1:500
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Tussen Maasweg en Stayerhofweg
Ontwerpprincipes:
• Aanleg hoge gronddijk. Integreren als onderdeel van het glooeind reliëf
en in agrarisch gebruik geven.
• Aanvullen tot aan de bosrand
• Kruising weg de Kooy: de weg gaat mee omhoog op de glooiende taluds
van de hoge gronddijk. Terugplant van de laanbeplanting op grondaanvulling.
• Voorstel: fietspad komt te vervallen. Aanleg wandelpad langs bosrand.

Detaillering dijkovergang

4

Ontwerpopgaven:
• Inpassing ontsluiting agrarisch perceel vanaf de weg de Kooy (perceel
Martens)
• Afstemming voorstel aanleg wandelpad i.p.v. fietspad. Akkoord q-team al
gegeven.
• Detaillering maaiveldontwerp: taluds 1:20, tot grens bos

inpassing landbouwweg

detaiileren maaiveldontwerp

Weg de Kooy

pip grens

1.14

1:20

0.80

pip grens

1.62

1:2000

1:20

1:3.0

1:3.0
4.50

32.50

4.43

12.06

DSN 4, 1:500

4(11)
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Langs de Stayerhofweg
Ontwerpprincipes
• aanleg hoge gronddijk: weer in agrarisch gebruik
• aanvullen tot aan de berm van de Stayerhofweg
• aanleg bomensingel op binnenberm t.b.v. inpassing bedrijventerrein
Ontwerpopgaven:
• beplantingsplan bomensingel
• aansluiting hoge gronddijk op harde kade
• afstemming eigenaren/gebruikers omvang grondaanvulling

1

ontwerp aansluiting hoge gronddijk
op harde kade

22.90

Stayerhofweg

1:20

1:3.0

1:3.0

4.50

pip grens

1.26

0.80

1:20

pip grens

1.14

1:2000

11.06

10.00

3.45

DSN 1, 1:500

1(8)
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4. 2 Weerd Wanssum
Zie voor de toelichting op het ontwerp van het natuurgebied deelgebied 6. Groenblauw

1:10 000
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4.3.1 Westzijde
pip grens

1.85

Ontwerpprincipes
• Behoud Sportlaan met tweezijdige laanbeplanting
• Aanleg klassieke kering

0.61

9.34

4.50

1:3.0

3.11

0.30

Ontwerpopgaven:
• Optimaliseren afstand tot bestaande bomenlaan. Nu is 8m aangehouden, mogelijk kan dit minder.
• Detaillering aansluiting op maaiveld. Aan buitenzijde is een berm voorzien, bij voorkeur deze aanhelen met 1:20
• Inpassing op/afritten
• Detaillering aansluiting op hoge gronddijk en dijkovergang Sportlaan
• Aansluiting op klassieke kering bij kern wanssum: deelgebieden op elkaar aansluiten

3.00

9.50

6.26

1:3.0

3.17

1:20.0

1:10.0
1:3.0

pip grens

4.3 Dijken langs de Molenbeek

0.32

voetbal veld
inpassing aanberming

DSN 4, 1:500

DPW 4
detaillering aansluiting
4

detaillering aansluiting

schets aansluiting klassieke dijk op hoge gronddijk en overgang Sportlaan
1:5000

1:1000
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4.3.1 Oostzijde
Ontwerpprincipes
• Klassieke kering langs het Molenbeekdal
• Na kruising Meerloseweg: hogegrond dijk over agrarisch kavel
• Kering volgt de aanwezige kavelgrenzen.
• Zie ook profielen op de volgende pagina
Ontwerpopgaven:
• Optimaliseren afstand tot bestaande bomenlaan. Nu is 8m aangehouden, mogelijk kan dit minder.
• Detaillering aansluiting op maaiveld. Aan buitenzijde is een berm voorzien, bij voorkeur deze aanhelen met 1:20
• Aansluiting op klassieke kering bij kern Wanssum: beide deelgebieden sluiten nu nog niet goed op elkaar aan.
• Detaillering kruising Meerloseweg
• Afstemming met techniek: dijkprofiel B op schets volgende pagina. Aangeheeld buitentalud mogelijk?

2

11

4

8

ontwerp aansluiting dijktypen en dijkovergangmeerloseweg + afsetemming met PIP!

1:2000
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pip grens

1:20

2.06

1:3.0

1:3.0

4.50

DSN 2, 1:500
Huidige waterkering (dsn 4)
1.28

4.50

kave grens

6.00

pip grens

2.00
3.15

1.08

1:20

1:3.0

1:3.0

0.43

1:20

0.38

Locatie hoge gronddijk

DSN 4, 1:500

4

8

0.80

pip grens

15.59

pip grens

2.44

10.12

4.50

3.34

1:3.0
1:3.0

3.38

0.79

1:3.0

4.50

8.00

12.00

pip grens

pip grens

1.50
3.04

9.35

pip grens

2.58 3.04

pip grens

W2
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1:20

1.10

1:3.

0

0.30

0.63

1:3.0

3.12

0.86

1:3.0

1:20.0

0.81

0.37

1:10.0

1:10

inpassing aanberming

inpassing aanberming

DSN 8, 1:500

DSN 11, 1:500

DPW 11
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Bijlage 1.
Onderstaand gebundeld de uitkomsten van de toetsing van VRIP Concept Weerd Wanssum vanuit Techniek.
Deze zullen besproken worden in nader in te plannen afstemmingsoverleg.
Getoetst:
Document: 1503332-02393 A3 Boekje en A1 Plankaart
Versie: 1.0
d.d. 31-03-2017
Toetsers:

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

Blz. / par.
Blz. 12.

opmerking
fietspad boven op “kruin” situeren in doorsnedes.

toetser
TBU

2.

Blz. 14.

TBU

3.

Blz. 14.

Gaat fietspad verder in de weerd of slingert deze terug naar de
dijk ten westen van Koninginnebrug?
Is het fietspad door de Weerd wel het hele jaar te gebruiken
ten westen van de Koninginnebrug? Deze dient toch het hele
jaar te kunnen worden gebruikt?

4.

Blz. 16.

Terugplant van de of een laanbeplanting?

ROL

5.
6.

Blz. 18.
Blz. 20.

Poorten (zie foto) te hergebruiken
Doorsnede G-G’ hoogte theoretisch profiel 30 cm en welke
weg ligt er rechts in de doorsnede.

TRE, RKU
ROL

7.

Blz. 20.

Weg verwijderen? Weg is niet benoemd op functie wijziging
wegen? Dus verwijderen? Nu afgesloten met een poort.
Volledig aanvullen?

ROL, TRE

MBU

8.

Plankaart

Herplant laanbeplanting: besparing mogelijk?

ROL

9.

plankaart

Fietspad door Weerd: in plaats van onderhoudspad op dijk of
allebei? Type verharding i.v.m. uiterwaard.

ROL

10.
12.
13.
14.

plankaart
plankaart
plankaart
Blz. 8

ROL
ROL
ROL
JBI

15.

Blz. 8 / 14

16.

Blz. 14

17.

Blz. 15

18.
19.

Blz. 16

Verloop Weerd onder de brug?
Kruising weeerd vanaf uitkijkpunt met bruggetjes?
Oversteek dassen nog in te passen?
Dassenwerkgroep heeft wens voor faunavoorziening thv
Langstraat bij burcht Kulersberg. Veel dode dassen door
verkeer.
Dassenwerkgroep heeft wens voor dassenterp in uiterwaard bij
brug (oostzijde). Na gaan mogelijkheid integreren ter hoogte
van talud brug.
JBI: effect op steenuil controleren in huidige ontheffing
aanvraag; irt huidige ontwerp.
Integreren loopstrook onder brug om bij hoogwater
faunaslachtoffers te voorkomen.
JBI: nagaan effect inrichting op nieuw gevonden vluchtburcht.
Noemen verkeersremmende maatregelen voor das aan beide
zijden van geul. Eveneens in Maasweg bij burcht nabij
voormalige bunker (grens met waterreacreatiepercelen).
Hoge grond of verholen kering?

20.

7(en andere
pagina’s)
14

Afspraak na bespreking
Ja. Fietspad ligt op theoretische
dijkkruin steilranddijk
Gaat de weerd in, conform contract
Ligging in de weerd is conform
contract. Uitwerking
recreatiefnetwerk en afstemming met
de waterkalender wordt gedaan in
deelgebied groenblauw
Herstel van de bomenlaan op de
hogegronddijk. Of terugplant mogelijk
is: check boomdeskundige. Het zijn
wel al vrij grote bomen…
Ter kennisgeving
Op de hoge gronddijk wordt 80cm
overhoogte aangebracht. De weg
rechts is de Stayerhof weg, deze blijft
behouden.
Weg blijft behouden. Aanvullen vanaf
de berm van de weg. Aan te leggen
groenstrook
op de
gronddijk,
Laanbeplanting
diehoge
wordt
verwijderd
aan
noordzijde
van de Stayerhofweg.
moet
worden teruggeplant,
conform
Opmerking
contract. onduidelijk.

Op de theoretische kruin van de
steilranddijk loopt altijd een
beheerpad. Fietspad door de weerd
is aanvullend. Type verharding: zie
uitwerking recreatief netwerk in
deelgebied groenblauw
Zie deelgebied groenblauw
Zie deelgebied groenblauw
Opmerking onduidelijk. Waar?
Deelgebied rondweg. Overleg nodig!
Afspraak is gemaakt.

JBI

Deelgebied groenblauw. Overleg
nodig! Afspraak is gemaakt.

JBI

Actie JBI, benodigde info opvragen.

JBI

Overleg nodig, afspraak is gemaakt.

JBI
JBI

Actie JBI
Deelgebied groenblauw. Overleg
nodig, afspraak maken.

CWI

Is nu een hoge gronddijk

e

21.
Waarom 2 hoogwatervluchtplaats?
CWI
Deelgebied groenblauw
22.
23.
24.
25.
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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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