
Verslag zesde bijeenkomst belangengroep Milieu en Natuur 
 
Datum: 11 september 2014 van 17.30 tot 19.00 uur 
 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, Riny van Deursen, Leon Leferink en Marjan Gooren (allen vanuit 

Projectbureau Ooijen-Wanssum), Piet Weijers, Rene Rijpma, Thijs van Dijk, Age Bakker, Jan Droessen, Hidde 
Hoetink, Jannie Vos, Jac Neesen, Twan Hoeijmakers en Marijke Lambriks 

Afwezig:   Ria Cornelissen 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zesde bijeenkomst van de belangengroep Natuur en Milieu.  
 
Verslag vergadering 24 april 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
Openstaande actie: 
Marcel meldt dat als rekenmethode voor stikstof het OPS pro-model wordt gebruikt en 2021 als referentiejaar.  
Naar aanleiding van het verslag: 
Thijs geeft aan dat hij in een eerdere vergadering heeft aangegeven dat het interessant kan zijn zoveel mogelijk zand dat vrijkomt 
binnen het gebied te hergebruiken; dit mede vanuit de gedachte ‘de Maas neemt zand weg en legt zand terug’ waarbij vanuit de 
vergadering werd aangegeven dat de zandaflegging door de Maas aan de oostkant plaatsvindt en niet aan de westkant. Thijs wijst 
er in dat kader op dat er aan de westkant in de omgeving van de Kooij zandruggen herkenbaar aanwezig zijn in het landschap. 
 
Presentatie groen-blauw ontwerp 
Door Leon Leferink wordt een presentatie verzorgd over het groen-blauw ontwerp.  
 
Door Thijs wordt aandacht gevraagd voor de jetskiërs welke nu worden gedoogd in de nabijheid van de Kooij; hij spreekt zijn zorg 
uit dat ook op plekken elders langs de Maas deze en/of soortgelijke activiteiten gaan ontstaan. Vanuit de vergadering wordt de 
voorkeur uitgesproken in de EHS geen snelvaart/jetski toe te staan en deze afspraak ook goed te borgen/vast te leggen. Keesjan 
geeft aan dat het niet de intentie van de gebiedsontwikkeling is om deze ontwikkelingen toe te staan in de EHS en 
hoogwatergeulen; hij zal dit zorgpunt en de vraag hoe dit te borgen meenemen. 
 
Afspraak: er wordt een kaart gemaakt van het plangebied waarop de gronden met de bestemming EHS staan ingetekend. Actie: PB 
 
Door Jan Droessen wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor de das van het gebied nabij de Kooij. Als compensatie 
wordt de suggestie gedaan om hogere gronden/terpen aan te leggen en te laten begroeien in de hoop dat de das zich vanzelf naar 
deze nieuwe plekken gaat verplaatsen. Ander alternatief zou het treffen van een faunavoorziening nabij de Langstraat in 
Blitterswijck kunnen zijn; de Langstraat is een van de black spots voor de das. Desgevraagd bevestigt Leon dat met de voorgestelde 
ontsluiting voor de Kooij en de jetskiterreinen de verwachting is dat het verkeer in de Langstraat zal toenemen. In de 
belangengroep Blitterswijck is reeds de afspraak gemaakt om de alternatieven voor de ontsluiting naar de Kooij nog een keer te 
onderzoeken waaronder een mogelijke verbinding voor autoverkeer op de huidige weg van Wanssum naar de Kooij; een suggestie 
hiervoor is de aanleg van een voorde. Keesjan benadrukt dat er geen sprake zal zijn van een brugverbinding maar gekeken wordt 
naar een eenvoudig passage met oog voor het natuurgebied waarbij de huidige Maasweg dan in de huidige staat kan blijven. 
De vraag van Keesjan of een combinatie van een eventuele fiets/wandelverbinding nabij de Kooij met een dassenfunctie mogelijk 
zou moeten zijn, wordt door Jan Droessen bevestigend beantwoord.  
 
Jan meldt dat de dassenbrucht nabij Roekenbosch een oude, geregistreerde burcht is met permanente bewoning; de verplaatsing 
van de parkeerplaats van Roekenbosch zal waarschijnlijk tot problemen leiden voor de das. Afgesproken wordt dat de verdere 
inpassing van de P-plaats en het effect daarvan voor de das nader onderzocht wordt en dat eveneens gekeken zal worden naar 
compensatiemogelijkheden. Actie: PB 
 
Het gebied wordt vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Er wordt kort gesproken over de aanleg van wandelroutes en 
struinnatuur in het gebied. Vanuit de vergadering wordt het voorstel gedaan om aan de toekomstige beheerder mee te geven dat 
hij moet zorgdragen voor voldoende wandelpaden in het gebied en dat deze begaanbaar moeten blijven (bijvoorbeeld door deze 
uit te maaien/beheerplan). Afspraak: het projectbureau werkt een voorstel en tekstbepaling uit voor opname in het contract met 
de beheerder. Actie: PB 
 
Leon meldt dat nog niet alle resultaten van het geluidsonderzoek bekend zijn maar dat op basis van de beschikbare informatie de 
verwachting is dat er geen wettelijke verplichting is om geluidswerende maatregelen te treffen. Indien blijkt dat wel maatregelen 
nodig zijn dan wordt in eerste instantie gedacht aan geluidsarm asfalt. René geeft aan het teleurstellend te vinden dat het gebruik 
van geluidsarm asfalt niet meteen in het contract voor de aannemer wordt opgenomen. Keesjan reageert hierop dat één van de 
door de stuurgroep gestelde uitgangspunten voor uitvoering van het project “sober en doelmatig” is; dat kan strijdig zijn met de 
verwachtingen vanuit de omgeving. Op verzoek van de stuurgroep worden door het Projectbureau de kosten van onder meer deze 
maatregel en de effectiviteit (o.m. in draagvlak) inzichtelijk gemaakt zodat de bestuurders hierin een afweging kunnen maken.  



René meldt dat vanuit de bewoners richting gemeente Venray en provincie bezwaar ingediend gaat worden en dat ze kenbaar 
gaan maken geluidswerende voorzieningen te willen hebben.  
Keesjan geeft aan dat in de volgende vergadering aan de belangengroep wordt teruggekoppeld op welke wijze de KES-eisen in het 
contract zijn verwerkt en inzichtelijk wordt gemaakt wat wel/niet is gehonoreerd.  
 
Jannie spreekt haar zorgen uit over de externe impact van de rondweg op het nabijgelegen bosgebied en vraagt te bekijken of hier 
in het kader van compensatie een kwaliteitsslag/verbeterslag mogelijk is. Actie PB 
 
Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK) 
Door Keesjan wordt een toelichting verzorgd. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 is de ambitie van het ruimtelijk aspect en het 
ruimtelijk functioneren van het gebied (hoe moet het gebied eruit zien) beschreven. In het RKK deel 2 wordt deze ambitie vertaald 
in een verbijzondering/uitwerking van algemeen (visie) naar specifiek hetgeen leidt tot een reeks vormgevingseisen. Het RKK wordt 
als contractdocument toegevoegd aan de aanbestedingsdocumten waarmee de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat bij de 
uitvoering van het project. Het RKK deel 2 is in concept gereed en wordt nu intern besproken. Zodra het rapport gereed is wordt 
het aan de vergadering toegestuurd en besproken in de volgende vergadering.  
 
Desgevraagd geeft Keesjan aan dat door de stuurgroep is besloten in het plangebied geen commerciële zandwinning toe te staan. 
 
Mededelingen vanuit het Projectbureau 
Informatieavonden Ooijen-Wanssum 
-          Op 24 september vindt om 19.30 uur een openbare informatieavond plaats in De Zandhoek in Wanssum; tijdens 
     deze avond wordt met name ingezoomd op de ontwikkelingen in Wanssum. 
-        Op 29 september vindt om 19.30 een openbare informatieavond plaats in Brugeind in Meerlo.  
Beide avonden zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk.  
 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden 
rondgestuurd.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 


