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Integrale opgave 

 Landschapsbeeld en toegankelijkheid 

versterkt 

 Primair ten behoeve van bewoners en nabije 

omgeving 

 Wonen, werken en recreatie leveren bijdrage 

aan landschapsbeeld en toegankelijkheid 

 Middelen om te realiseren en in stand te 

houden 



Het Tussengebied nu 



Bestaande zichtlijnen 

Vanaf de Rijksweg in Malden is op enkele plekken nog vrij zicht op de 
stuwwal, verderop richting Mook is nog vrij zicht richting Maas. Omgekeerd 
betekent het ook dat er sterke zichtlijnen zijn vanaf de stuwwal en de  
Maasdijk richting Rijksweg.  
Het zijn de laatste gebieden die ook nog relatief donker worden en enkel 
last hebben van overstraling vanuit de dorpskernen. 



Vogelvlucht  
in noordoostelijke richting 



Skibaan 

Manege Vlakruiters 

Pitch en Put 

baan 

Spoorbrug 

Industrieterrein 

Sluisweg 

Molenhoek 

Rijksweg 

Bestaande situatie in vogelvlucht 

De Kuil 

Het Tussengebied ligt ingeklemd tussen Malden en Molenhoek. Het is echt het laatste stukje open 
landschap. Hier is te zien hoe weinig open ruimte er over is tussen de bebouwing. Als dit laatste 
stukje open ruimte niet geborgd wordt, zal woningbouw het aantasten. 



Nieuw perspectief 

Beoogde situatie in vogelvlucht 

Manege Vlakruiters 

Pitch en Put 

baan 

Spoorbrug 

Industrieterrein 

Sluisweg 

Molenhoek 

Rijksweg 

De Kuil 

Mogelijkheden voor een nieuw ingericht Tussengebied. Een plan waarin natuurwaarden, toegankelijkheid maar ook kleinschalige agrarische 
activiteiten zijn gewaarborgd. De ingrepen verhogen de aantrekkelijkheid van het gebied in hoge mate en borgen eveneens een ecologische 
verbinding tussen stuwwal en Maas/vennengebied. 
Op de grens van Heumensoord en de Kuil komen overgangen tussen bos en weiland waar heide een hoofdrol speelt zodat het hele gebied beter 
aansluit in de omgeving en het stuwwalmassief de binding met de Maas terugkrijgt. 



Functionaliteiten 

Recreatie/bedrijvigheid in beoogde situatie 

Een overzicht van de recreatiefuncties en bedrijvigheid  in de beoogde situatie.  



Zicht op de Kleine Lier 

Noordoosthoek richting 

spoorbaan 

Heideontwikkeling langs randen 

De Kleine Lier. Gezien in Noordoostelijke richting in de richting van de 
spoorlijn. Een wat natuurlijkere vegetatie houdt het landschap gevarieerd en 
geschikt voor beweiding met paarden. 



Zicht op de “Kuil” 

Natuurontwikkeling in “de Kuil” 

Zicht op een nieuwe Kuil, de oude zandafgraving, die omgevormd wordt tot een schitterend natuurgebied met 
overgangen naar de uitlopers van het  Heumensoord met op de achtergrond de huizen van de wijk Maldensveld 
in Malden.  
Op een van de diepere delen kan een waterplas komen voor verdere natuurontwikkeling. 



Zicht op de “Kuil” 

Natuurontwikkeling in “de Kuil”, 

Vogelvlucht richting Malden 

Zicht op een nieuwe Kuil, de oude zandafgraving, die omgevormd wordt tot een schitterend natuurgebied met 
overgangen naar de uitlopers van het Heumensoord met op de achtergrond de huizen van de wijk 
Maldensveld in Malden.  
Op een van de diepere delen kan een waterplas komen voor verdere natuurontwikkeling. 



Zicht op stadspark Malden en het kleinschalige cultuurlandschap 

Aan de Lierseweg (links) in Malden wordt ruimte gemaakt voor een stadspark, waar 
honden kunnen rennen, kinderen kunnen vliegeren en gezinnen kunnen barbequen. Een 
uitloopgebied voor de dichtbebouwde wijken Maldens Veld en Hoogehof. 
Nieuwe paden moeten het gebied, een kleinschalig cultuurlandschap, beter toeankelijk 
maken. Kleinschalig boeren met mogelijk ook ruimte voor een ‘kinderboerderij’.  



Zicht vanaf de Ringbaan 

Natuurontwikkeling in een nieuwe “Kuil” na zandwinning 

In vogelvlucht zicht op het Tussengebied vanuit Molenhoek. Na zandwinning gevormde goed toegankelijke 
natuur die onderhouden wordt vanuit een zorgboerderij al dan niet in samenwerking met een instelling voor 
dagactiviteiten.  



Zicht op de landgoederen 

Grenzend aan het Maas-Waal kanaal 

Aan de Lierseweg (links) in Malden wordt ruimte gemaakt voor een stadspark, waar honden kunnen 
rennen, kinderen kunnen vliegeren en gezinnen kunnen barbequen. Een uitloopgebied voor de 
dichtbebouwde wijken Maldens Veld en Hoogehof. 
Nieuwe paden moeten het gebied, een kleinschalig cultuurlandschap, beter toegankelijk maken. 
Kleinschalig boeren met mogelijk ook ruimte voor een ‘kinderboerderij’.  



Zicht op het struingebied, de plas en de landgoederen zone 

Zicht vanaf de Maas 

Aan de Maas kan een waterplas komen waar rondom een speelwildernis kan worden aangelegd.  Samen 
met het buitendijks land ontstaat zo een struingebied waar ook de natuur volop kansen krijgt zich te 
ontwikkelen, maar het ook goed recreëren is.  



Onderliggend vlekkenplan 

Vlekkenplan 

Bestaande en toekomstige bestemmingen voor het Tussengebied. 
Bijzonder aandacht vragen de overgangen tussen de diverse 
bestaande en nieuwe landschapselementen  



Zichtlijnen 
Zichtlijnen 

In de toekomstige situatie moeten de zichtlijnen gehandhaafd blijven.  
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