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1. INLEIDING

Aanvullend op het rapport ‘Landschapsecologische visie Molenhoek’, opgesteld door
Grontmij in februari 2002, is er sprake geweest van het opstellen van een ruimtelijke visie
in een gezamenlijke aanpak door de gemeenten Heumen en Mook & Middelaar voor het
gebied tussen de kernen Malden en Molenhoek. In verband met de verkiezingen van mei
2002 is er door beide gemeenten voor gekozen om het opstellen van deze ruimtelijke visie
voorlopig uit te stellen.

Belangenvereniging Bos & Kuil heeft BRO, ‘adviesbureau voor ruimtelijke ordening’, be-
naderd, deze kwestie voorgelegd en gevraagd om advies. BRO heeft Inge van Blommes-
tein, vijfdejaars studente Tuin- en Landschapsmanagement aan de Agrarische hogeschool
HAS Den Bosch, benaderd om deze uitdaging op te pakken. In het kader van haar stage-
opdracht heeft zij ervoor gekozen om een ruimtelijke visie en een landschapsplan op te
stellen voor het gebied.

Met de ruimtelijke visie en het landschapsplan wordt een lange-termijnvoorstel gedaan
voor de ontwikkelingen van het gebied. Dit voorstel kan gebruikt worden in de discussie
over het projectgebied in een later stadium.
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2. ANALYSE

In dit rapport gaat het om een gebied dat ligt tussen de kernen Malden en Molenhoek ten
zuiden van Nijmegen. Het gebied ligt op de grens van provincie Gelderland (gemeente
Heumen) en provincie Limburg (gemeente Mook & Middelaar). Het projectgebied is opge-
deeld in zes deelgebieden, om kort te kunnen benoemen welk gebied bedoeld wordt (zie
figuur 1). De indeling van de deelgebieden is afgeleid van de indeling die gebruikt is in
het rapport ‘Landschapsecologische visie Molenhoek’ (Grontmij, 2002). In deze analyse
wordt kort de huidige situatie van het projectgebied beschreven aan de hand van vier
onderwerpen, namelijk geomorfologie, bodem, ecologie, functieverdeling, cultuurhistorie
en het probleem.

2.1 Geomorfologie en bodem

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de geomorfologie die de vormen
van het aardoppervlak beschrijft en de eenheden benoemt waarin het reliëf voorkomt in
het projectgebied. Van de bodem wordt de bodemopbouw beschreven zoals die voorkomt
in dit projectgebied.

Geomorfologie
Het gebied ligt op de overgang van het stuwwalcomplex van Nijmegen naar het rivieren-
gebied van de Maas. Het noordelijke deel van het gebied ligt op een spoelzandvlakte
(‘sandr’ genoemd), die ontstaan is onder invloed van de stuwwal die voornamelijk ge-
vormd is door landijs, smeltwater, sneeuwsmeltwater en bodemijs. Het zuidelijke deel van
het gebied ligt in het lager gelegen rivierengebied langs de Maas, gevormd door deze
rivier. Het reliëf wordt ervaren als een glooiend terrein met afwisselend hier en daar
hoogteverschillen tot 30 m. Op het noordelijke hoger gelegen gedeelte ligt droog terrein
en aflopend naar het zuiden wordt het terrein steeds lager en vochtiger. De stuwwal is
over het algemeen gevormd in het pleistocene tijdperk, terwijl het riviergebied recenter is
gevormd, namelijk in het holocene tijdperk. Delen hiervan zijn ook eerder gevormd, na-
melijk in het pleistoceen.

Enkele decennia geleden hebben er afgravingen plaats gevonden in de deelgebieden De
Lier en Kleine Lier. Hierdoor liggen er nu enkele kuilen in het gebied, waarvan de randen
onnatuurlijk steil zijn. De ruimtelijke opbouw van de eerste twee kuilen in deze deelge-
bieden is naar het zuidwesten open. De laatste kuil is gesloten. Door de vorm van deze
kuilen is het hoogteverschil in de ruimtelijke opbouw vanaf het zuidwesten naar het
noordoosten duidelijk beleefbaar. Deze duidelijke beleefbaarheid van het hoogteverschil
in het gebied kan een bijdrage leveren aan de inrichting van het landschapsplan.

Bodem
Bodemkundig beschikt het projectgebied over een bodemopbouw die door cultuur ont-
staan is. In het noordelijke deel van het projectgebied liggen verschillende ‘podzolgron-
den’, die voornamelijk voorkomen op hogere zandgronden, zoals de stuwwal bij Nijme-
gen. Door het opbrengen van heideplaggen en mest uit potstallen zijn deze podzolgron-
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den ontstaan. In het zuidelijke deel van het gebied liggen verschillende oude rivierklei-
gronden die ontstaan zijn door de rivier. Het bodemprofiel op deze rivierklei is gevormd
door gebruik voor landbouw en veeteelt. Plaatselijk komt in dit zuidelijke deel enig reliëf
voor, veroorzaakt door 2 à 3 m diep ingesneden erosiegeulen, waarin veengronden of
lager gelegen kleigronden kunnen worden aangetroffen. Eventuele zandopduikingen,
veelal beplant met eikenhakhout, kunnen het open landschap als deze onderbreken.

Conclusie
Door het reliëf en de bodemopbouw in beide delen ontstaat er een interessant gevarieerd
landschap die de samenhang tussen het ontstaan en het gebruik van het gebied laat zien
door de eeuwen heen.
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2.2 Ecologie

De volgende ecologische beschrijving van het projectgebied is ontleend aan het rapport
‘Landschapsecologische visie Molenhoek’, opgesteld door Grontmij in 2002.

Flora
De huidige ecologische kwaliteiten in het projectgebied liggen met name oostelijk van de
Rijksweg en concentreren zich in deelgebied De Lier en in delen van Kleine Lier. De vege-
tatie is hier niet alleen rijk aan soorten, waaronder enkele beschermde planten, maar kent
ook een rijke structuur. Hierdoor is met name De Lier en in mindere mate ook Kleine Lier
waardevol voor fauna. De rijkdom aan bloeiende planten trekt een breed scala van insec-
ten aan die op hun beurt voedsel vormen voor een groot aantal vogelsoorten, zoogdieren
en reptielen. Daarnaast biedt de gevarieerde vegetatiestructuur voldoende schuilplaatsen
en broedgelegenheden. Dit maken De Lier en delen van Kleine Lier binnen het projectge-
bied tot kerngebied voor flora, vogels, kleine zoogdieren, reptielen en dagvlinders.

De das
De actuele natuurwaarden voor zoogdieren in het projectgebied houden onder andere in
dat er zich een hoofdburcht en enkele bijburchten van dassen in het bosje in deelgebied
De Lier bevinden. In de relatie met omliggende natuurterreinen fungeert het gebied als
foerageergebied voor de das. Het projectgebied is van belang voor uitwisseling tussen
kerngebieden van de das. De Rijksweg, de hieraangrenzende lintbebouwing en de steile
oevers van het Maas-Waalkanaal zijn hier een barrière in de functie als foerageergebied.

Het projectgebied is te klein om een zelfstandige dassenpopulatie op langere termijn in
stand te houden. Het gebied maakt deel uit van een groter leefgebied van de das dat zich
uitstrekt over de stuwwal van Nijmegen en het uiterwaardengebied bij de Maas. Het is van
belang dat afzonderlijke dassenfamilies niet geïsoleerd ten opzichte van de rest van de
populatie komen te liggen. In de huidige situatie is uitwisseling met de populatie op de
stuwwal mogelijk. Uitwisseling met de dassenpopulaties aan de overkant van het Maas-
Waalkanaal is binnen het projectgebied niet mogelijk.

Het foerageergebied van de das binnen het projectgebied ligt ingeklemd tussen de be-
bouwing van Malden en Molenhoek en de Rijksweg. Hierdoor is het actuele foerageerge-
bied van de das binnen het projectgebied vrij beperkt (circa 75 ha). Het leefgebied van één
dassenfamilie kan in optimale biotopen (= met voldoende voedsel aanwezig) uit minder
dan 30 ha bestaan, in marginale biotopen (= tegen de bestaangrens aan) uit meer dan 400
ha (Lange et al., 1994). Het leefgebied van de das binnen het projectgebied is momenteel
niet optimaal. Het foerageergebied zal dan ook deels buiten het projectgebied liggen en
beslaat waarschijnlijk delen van de heideterreinen van Maldens Vlak en Heumensoord. De
aangrenzende bossen zijn momenteel te dicht en te monotoon van karakter om enige
waarde als foerageergebied voor deze soort te hebben.

In potentie geschikte foerageergebieden voor de das zijn gelegen in de agrarische gron-
den van de deelgebieden Bergzicht en Zuid en in de aangrenzende vochtige graslanden
langs het Maas-Waalkanaal. Deze zijn echter in de huidige situatie door de Rijksweg vrij-
wel onbereikbaar voor de das en de inrichting van de deelgebieden is niet optimaal.
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Overige fauna
Voor de overige fauna zijn verspreid door het projectgebied lokaal natuurwaarden aan-
wezig in bermen, hagen, singels en perceelscheidingen. Deels bestaan bermen uit kruiden-
rijke, schrale vegetaties waardoor dagvlinders zich hier kunnen vestigen. Door de aanwe-
zigheid van voldoende zaden en insecten kunnen kleine zoogdieren zich eveneens in ber-
men vestigen. Voor de reptielen geldt dit in mindere mate. Door de rijkdom aan insecten
van kruidenrijke bermen kunnen reptielen zich tijdelijk in dergelijke gebieden vestigen.
Echter door de veelal beperkte oppervlakte en vegetatiestructuur is permanente vestiging
van reptielen in deze landschapselementen niet waarschijnlijk. Verder worden lijnvormige
landschapselementen door een breed scala aan diersoorten als verbindingen tussen gebie-
den gebruikt. De dieren verplaatsen zich in beschutting van deze elementen.

Ontwikkelingen
Door verstedelijking en het intensief agrarische gebruik zijn de natuurwaarden in de deel-
gebieden Bergzicht, Zuid en de gebieden rond industrieterrein Sluisweg sterk in waarde
gedaald. Natuurwaarden zijn hier lokaal nog aanwezig in lijnvormige elementen zoals
bermen, perceelscheidingen, steilranden en laanstructuren langs de Oosterkanaaldijk,
Molenstraat en aan weerszijden van de J.J. Ludenlaan. Deze elementen kunnen lokaal
waardevol zijn voor flora, kleine zoogdieren, vogels en dagvlinders.

2.3 Functieverdeling

Om een indruk te krijgen van de functieverdeling van het projectgebied in haar omgeving
is figuur 2 weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen vier functies, namelijk bebou-
wing, bos, bedrijventerrein en agrarische bestemming met overige functies. De zwarte
rand begrenst het projectgebied. In de figuur is te zien dat het projectgebied ingeklemd
ligt tussen bebouwing, bos en bedrijventerrein en dat het projectgebied zelf bestaat uit
agrarische bestemming met overige functies. Deze functieverdeling geeft aan dat er door
de omsluiting met bebouwing en bedrijventerrein bedreigingen voor het gebied liggen
door de mogelijke uitbreidingen die er in de toekomst kunnen plaatsvinden. Het project-
gebied zelf is in agrarisch gebruik, maar overige functies krijgen de overhand. Deze overi-
ge functies zijn onder andere:
- maneges
- paardenhouderijen
- bewoning op grote percelen
- sportcomplex
- skibaancomplex
- natuurontwikkeling
- handel in tuinartikelen
- outdoorwinkel
- horecagelegenheden
- autobedrijf en truckopslag
- volkstuinencomplex
- plantenhandel
Doordat deze functies sterk onderhevig zijn aan ontwikkelingen, ontstaan er ook bedrei-
gingen voor het projectgebied van binnenuit. Veel ontwikkelingen vinden plaats langs de
Rijksweg, waardoor de barrièrewerking van de Rijksweg steeds groter wordt.
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2.4 Cultuurhistorie

Op figuur 3 is het ontstaan van het gebied af te lezen. Het gebied is ontstaan op de grens
van nat en droog. Huizen zijn gebouwd langs de grens van natte en droge gebieden. Zo
zijn Bagijnenhof en Bergzicht ook daarlangs gebouwd. Bagijnenhof staat al op de kaart in
de Limburgse historische atlas van 1850. Bergzicht staat als voormalige brouwerij op de
kaart in de historische atlas rond 1916. Er is een weg aangelegd waaraan de verschillende
dorpen als Malden, Mook, Plasmolen, etc. zijn ontstaan, dit is de huidige Rijksweg. Vanaf
de grens van nat en droog zijn er wegen en kavelgrenzen ontstaan van het lager gelegen
gebied naar de hogere zandgronden. Dit geldt ook voor de zichtas die vanuit Bagijnenhof
naar het noordoosten loopt. De Bosweg en de Kuilseweg zijn waarschijnlijk een overblijf-
sel van een oude Romeinse weg die van het Rijk naar Nijmegen, via een wachtpost bij
Heumensoord richting Cuijk liep. Op de plek waar de Kuilseweg en de Rijksweg samenko-
men, ligt een knik in de weg. Hieraan is af te lezen dat de Kuilseweg en de Rijksweg rich-
ting Mook er waarschijnlijk al eerder waren dan het stuk Rijksweg dat vanaf de splitsing
met de Kuilseweg richting Malden loopt. Dit noordelijke deel is ook veel rechter dan het
zuidelijke deel. Het totale wegenpatroon dat zojuist omschreven is, vormt hiermee het
cultuurhistorische raamwerk dat belangrijk is om te behouden en te versterken om de
samenhang tussen de geomorfologie, de bodemprofielen en de cultuurhistorie te herken-
nen in het gebied.

2.5 Probleem

Sinds de forse groei in de jaren ’80 van de kernen Malden en Molenhoek wordt de ruimte
tussen beide kernen steeds kleiner. Het projectgebied raakt versnipperd door de bedrei-
gende ontwikkelingen van het verleden en in de toekomst. De problemen die geconsta-
teerd zijn in het projectgebied, zijn:
- Het gebied staat onder druk van ontwikkelingen van binnenuit en van ontwikkelingen

van buitenaf.
- Het gebied is onduidelijk begrensd.
- Het is rommelig en versnipperd.
- Het heeft geen duidelijke structuur.
- De ruimtelijke opbouw van het gebied is onduidelijk.
- Ecologisch functioneert het projectgebied onvoldoende.
- De samenhang tussen het gebied en de functies ontbreekt.
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3. RUIMTELIJKE VISIE

In deze ruimtelijke visie worden de keuzes helder gemaakt die moeten leiden tot het vast
leggen van de toekomst voor het gebied op langere termijn.

3.1 Begrenzing

In het projectgebied ontbreekt een eigen karakter. Om dit karakter terug te brengen,
moet het gebied tot een eenheid worden gemaakt. Daarom is er gekozen voor een zo
helder mogelijke begrenzing van het gebied door een soort ‘sfeersprong’ te maken. Hier-
bij worden de randen benadrukt en moet het duidelijk zijn dat de sfeer binnen het gebied
anders is als buiten het gebied (zie figuur 4).

3.2 Structuur

Om het projectgebied structuur te geven, wordt gebruik gemaakt van de cultuurhistorie.
Deze cultuurhistorie is gebaseerd op de huidige nog (enigszins) herkenbare structuren,
waaronder de restanten van Bagijnenhof en Bergzicht. Hierbij wordt de ecologische func-
tie gekoppeld aan de cultuurhistorie, waardoor de structuur wordt versterkt en beter be-
leefbaar wordt gemaakt.
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3.3 Identiteit

Door het gebied te begrenzen en structuur te geven, wordt het herkent als een eenheid.
Door met drie functies vervolgens kleur te geven (figuur 5), krijgt het gebied een soort van
‘identiteit’. Deze identiteit wordt vastgelegd met een naam voor het totale projectgebied,
Landgoed ‘Bergzicht’. Identiteit wordt ervaren als een opwaardering wanneer de samen-
hang tussen de eenheid en het ontstaan van het gebied afleesbaar is.

Een aantal samengestelde deelgebieden hebben een functie toegewezen gekregen,
waarmee zij bepalend zijn voor het karakter van het projectgebied. Bij de keuze van de
functies is er rekening gehouden met het zoveel mogelijk handhaven en versterken van de
huidige functies. Elke functie wordt versterkt met het ordeningsprincipe ‘Landgoed’. Ba-
gijnenhof en Bergzicht spelen hierbij de hoofdrol door hun centrale ligging in het project-
gebied. Elementen die behoren bij landgoederen en passen in het gebied werken mee aan
de sfeer die ontstaat met het thema ‘landgoed’. Binnen elke functie moet ecologie een
plaats krijgen.

3.4 Subdoelen

Met bovenstaande visie moeten de problemen in het projectgebied worden opgelost. De
nadelen van de autonome ontwikkelingen in het projectgebied zijn subdoelen die daar-
mee ook opgelost moeten worden, namelijk:
- Verlies van natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden
- Onduidelijke ruimtelijke opbouw
- Verstedelijking langs de Rijksweg vanaf Nijmegen naar het zuiden
- Beperkingen tussen nieuwbouw en bedrijvigheid vanuit milieuoverwegingen
- Ontwikkeling van eigen karakter door middel van versterking van het gebied
- Identiteit door middel van eenheid
- Ecologisch goede functie door middel van het aanbrengen van elementen en een on-

derdeel van een ecologische verbindingszone
- Rommeligheid en versnippering tegengaan door middel van het gebied duidelijk af te

bakenen en een heldere structuur aan te brengen
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4. LANDSCHAPSPLAN LANDGOED ‘BERGZICHT'

Het landschapsplan is de uitwerking van de ruimtelijke visie (figuur 6). In de hieronder-
staande legendaeenheden wordt het landschapsplan uitgelegd.

4.1 Sfeersprong

Voor de begrenzing van het projectgebied wordt er door middel van poorten een sfeer-
sprong gemarkeerd. Op de plek waar een weg het gebied doorsnijdt, staan deze poorten.
Met de sfeersprong is het de bedoeling dat degene die het gebied binnen komt, waar-
neemt dat er binnen het gebied iets anders aan de hand is dan buiten het gebied.

Het ontwerp van de poorten dient in de sfeer te zijn van Bagijnenhof en Bergzicht en
kunnen bijvoorbeeld de vorm hebben van (natuur)stenen pilaren eventueel in combinatie
met een boom of zuilvormige solitaire struik. Poorten bij ingangen van drukke wegen
moeten anders vorm gegeven worden dan bij wegen met een lage verkeersintensiteit.
Figuur 7 geeft een indruk van de gebruiksintensiteit van de wegen. De poorten bij de
Rijksweg kunnen eventueel ook langs de fietspaden aan weerszijden van de weg geplaatst
worden in verband met een betere beleving van de sfeersprong door de recreatieve fiet-
ser. In de omgeving van het projectgebied zijn voorbeelden van poorten te zien die een
impressie geven van de bedoelde sfeer.

4.2 Uitzichtpunten

Er zijn twee punten gekozen vanaf waar het gebied optimaal beleefbaar is. Het zijn twee
uitzichtpunten die liggen op de randen van het gebied en waar verschillende wegen sa-
men komen. Beide uitzichtpunten liggen op een hoger gelegen punt en geven twee heel
andere belevingen van het gebied. De ruimtelijke opbouw is vanaf het uitzichtpunt zicht-
baar, waarbij de karakteristiek van de deelgebieden beleefbaar is van dichtbij en het open
rivierengebied of de beboste stuwwal in het vergezicht.

Het is een mogelijkheid om een bord te plaatsen met een panoramabeeld en een beschrij-
ving van het gebied over de aardkundige ligging, de cultuurhistorie en de samenhang
ertussen. Eventueel ook de ontwikkelingen die gaande zijn binnen het gebied, bijvoor-
beeld betreffende dit project.









Hoofdstuk 4 21

4.3 Groenstructuur als raamwerk

De structuur wordt gekozen aan de hand van oude bestaande lijnen en plekken in het
landschap. Deze structuur wordt vastgelegd in een groen raamwerk, waardoor de struc-
tuur beter beleefbaar wordt. Door verschillende groene elementen te gebruiken wordt
vormgegeven aan de groenstructuur. Figuur 8 geeft een totaalbeeld van de groenstruc-
tuur in de projectgebied. Door ecologie aan de groenstructuur te koppelen, kan het ge-
bied ecologisch beter gaan functioneren. Door de vele lijnvormige elementen in de
groenstructuur kunnen delen van de groenstructuur gebruikt worden als verbindingsele-
ment voor flora en fauna van het ene gebied naar het andere. Hieronder worden de ver-
schillende elementen beschreven.

Lanen
De wegen worden aangezet met bomen in de vorm van een lanenstructuur. De laan langs
de Rijksweg moet een robuust uiterlijk hebben door inheemse, grote bomen, zoals Zo-
mereik (Quercus robur) te gebruiken voor deze laan. Zo’n zelfde laan bevindt zich langs de
Rijksweg in de dorpen ten zuiden van Molenhoek in allerlei boomsoorten. Het meest
fraaie gedeelte ligt in Molenhoek zelf, namelijk het deel van de Rijksweg vanaf de kruising
met de Molenstraat en Stationstraat tot aan de spoorviaduct bij de kruising met de Lin-
denlaan. Hier staan oude dikke Amerikaanse eiken (Quercus rubra) in een (bijna) gesloten
laan met hoge kronen en oude dikke stammen. De voorkeur gaat uit naar inheemse bo-
men.

De zichtas vanuit Bagijnenhof wordt aangezet met slanke, opgaande, halfhoge bomen (2e

grootte = tot 15 m), zoals op de foto linksonder in figuur 9 te zien is. De linde (Tilia-soort)
of de beuk (Fagus-soort) zou een voorbeeld kunnen zijn. Op die manier wordt de invloed
van Bagijnenhof duidelijk zichtbaar en beleefbaar in het landschap. De laan dient langs
het pad achter woonwijk De Bongerd in Molenhoek doorgetrokken te worden, zodat dit
deel onderdeel wordt van de zichtas.

De zichtas vanuit Bergzicht naar de dijk wordt met een hegbeplanting aangezet. Een laan
zou hier te overheersend zijn naast de laan van de Molenstraat.

De oude Romeinse weg, die waarschijnlijk over de Bosweg heeft gelopen, wordt ook met
een laan aangezet en dient in de Kuilseweg door te lopen tot aan de Rijksweg. Wat klei-
nere robuuste bomen dan langs de Rijksweg kunnen vorm en sfeer geven aan deze waar-
devolle weg.

De enkele bomenrij op de dijk dient aan de kant van het projectgebied geplaatst te wor-
den, zodat duidelijk wordt dat de dijk onderdeel van het rivierengebied is en de bomenrij
het agrarische gebied begrenst (zie foto rechtsboven in figuur 12). De huidige lindenlaan
op deze dijk is een voorbeeld zoals deze enkelzijdig doorgetrokken kan worden.

Mantel- en zoomvegetatie
De mantel- en zoomvegetatie aan de randen van deelgebieden De Lier, Kleine Lier, Mo-
lenhoek en Centrum geven een eenduidig beeld aan het gebied dat opgedeeld is door
wegen en kavelranden. Door overal dezelfde soort rand om het gebied heen te leggen,
ontstaat er een eenheid tussen de vier deelgebieden. De mantel- en zoomvegetatie is on-
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derdeel van het markeren van een sfeersprong in het gebied. De mantel- en zoomvegeta-
tie is daarmee ook van toegevoegde waarden aan de natuurontwikkeling in dit gebied.
Voor bepaalde doelsoorten is een mantel- en zoomvegetatie voorwaarde voor leefgebied
of foerageergebied. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het rapport
‘Landschapsecologische visie Molenhoek’ (Grontmij, 2002) en handboek ‘Natuurontwikke-
ling (G. Londo, 1997).

Hoogstamboomgaarden
In het projectgebied wordt er ruimte gecreëerd voor een aantal hoogstamboomgaarden
die behoren bij de sfeer van het landgoed. Daarvoor zijn geschikte plekken uitgekozen die
volgens bodemkundige waarden voldoen aan de voorwaarden voor deze hoogstamboom-
gaarden. De hoogstamboomgaarden vormen op die manier kleinschalige landschappen
binnen het projectgebied. De boomgaarden hebben ook een functie voor dieren in het
gebied, zoals leverancier van valfruit en nectar en bijvoorbeeld als oriëntatieobject.

Maasheggen
Langs elke kavel en langs elke weg in deelgebied Bergzicht en Zuid komen maasheggen
zoals in het originele cultuurhistorische ‘Maasheggenlandschap’. Op die manier wordt
zichtbaar gemaakt dat deze deelgebieden behoren tot het rivierengebied. Tevens kunnen
deze maasheggen criteria vormen voor bijvoorbeeld struweelvogels en andere gewenste
doelsoorten, zoals ook de das. Door middel van de heggen blijven de wegen en kavel-
grenzen behouden en daarmee ook de waarden van het waardevolle cultuurlandschap. In
deelgebied Centrum worden deze heggen ook toegepast om de richting van het gebied te
behouden en te versterken.

Struweel en houtwallen
Het struweel en de houtwallen langs de kavelgrenzen van Bagijnenhof en Bergzicht accen-
tueren de richting van de kavelgrenzen uit de historie van de grens van nat en droog rich-
ting de hogere zandgronden. Deze richting is typerend voor dit gebied en haar omgeving.
De richting van deze kavelgrenzen levert een bijdrage aan de mogelijkheid voor een on-
derdeel van een ecologische verbindingszone voor faunadoelsoorten als de das. De lijn-
vormige structuren werken als geleidend element. De ruimtelijke opbouw van het gebied
blijft op die manier zichtbaar en beleefbaar.

De oude bomen die rond Bergzicht staan, zijn voor het zicht zeer waardevol. Deze moeten
daarom behouden blijven en onder deskundig (herstel)beheer geplaatst worden voor zo-
ver dat nog niet gedaan is.

Het beboste hoger gelegen deel in deelgebied De Lier is bestaand en moet behouden blij-
ven in verband met de natuurkwaliteiten die het herbergt. Uit onderzoek is gebleken dat
er dassenburchten in dit groenelement te liggen die vanzelfsprekend behouden moeten
blijven.
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4.4 Natuurontwikkelingsgebied

De ontwikkeling van een natuurgebied in het projectgebied is van belang voor fauna als
verbinding tussen de hoge, droge zandgronden en de lage, natte kleigronden. Zoals ge-
bleken is uit de Landschapsecologische visie Molenhoek, gebruikt de das delen van het
projectgebied als foerageergebied. Omdat er zich barrières bevinden in het projectgebied,
zoals de Rijksweg en de steile oevers van het Maas-Waalkanaal, kan de das niet de voed-
selrijke, natte graslanden in de uiterwaarden van het rivierengebied bereiken en de kern-
gebieden aan de overkant van het water voor uitwisseling van dassenpopulaties. Om deze
redenen worden de deelgebieden Kleine Lier, De Lier, Molenhoek en het zuidelijke deel
van Centrum ingericht als natuurontwikkelingsgebied om de natuurgebieden op de hoge
stuwwal te verbinden met de uiterwaarden aan de Maas en de kerngebieden bij onder
andere Heumen en Overasselt.
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Deelgebieden Kleine Lier en De Lier beschikken over potentiële natuurwaarden en zijn
reeds op bepaalde plekken in ontwikkeling. Door het gebied te extensiveren en functies
uit te plaatsen ontstaat hier ruimte voor natuurontwikkeling. Deelgebied Molenhoek en
het zuidelijke deel van Centrum worden hierbij getrokken om het areaal aan natuur te
vergroten, zodat het totale natuurontwikkelingsgebied een voldoende groot gebied
vormt voor alle gewenste faunadoelsoorten. Voor de gewenste faunadoelsoorten en de
biotoopvoorwaarden van deze soorten wordt verwezen naar de ‘Landschapsecologische
visie Molenhoek’. Figuur 10 geeft een impressie van het natuurontwikkelingsgebied.
Het natuurdoeltype (een nagestreefde combinatie van biotische en abiotische kenmerken
in het landschap) dat geschikt is voor de betreffende deelgebieden, is ‘droog grasland’ 1.
Op zichzelf is het natuurdoeltype droog grasland op de zandgronden in het projectgebied
voor floristische waarden niet zo interessant. Daarentegen is door de afwisseling van hier
en daar struweel in het droge grasland en de mantel- en zoomvegetatie als overgang naar
de bossen van het Maldens Vlak en Heumensoord het gebied zeer interessant voor insec-
ten, vogels en kleine zoogdieren.

Het is een optie om een deel van het aangrenzende bos te betrekken bij de natuurontwik-
keling in het projectgebied, zodat de scherpe grens van open grasland naar bos omge-
vormd wordt naar een soortenrijke gradiënt 2. Het natuurdoeltype ‘droog grasland’ is een
halfnatuurlijk landschap. Dit houdt in dat door middel van beheermaatregelen natuur-
ontwikkeling gestimuleerd wordt. Door het creëren van open plekken en door omvor-
mingsbeheer toe te passen in de bossen van Maldens Vlak / Heumensoord ontstaat ook
hier een meer natuurlijk landschap.

Kenmerken van droog grasland
Dit natuurdoeltype bestaat voornamelijk uit grazige, soortenrijke vegetaties op (matig)
voedselarme, droge gronden. Droge graslanden vormen een overgangsvorm tussen droge
heide en wat intensiever gebruikte agrarische graslanden. De relatief voedselarme variant
komt vooral voor in heidegebieden; deze heischraalgraslanden ontstaan met name als
gevolg van betreding en begrazing.

De matig voedselarme variant komt weinig voor, omdat de geschikte bodems in het alge-
meen intensief gebruikt worden. De plantengemeenschappen die op deze plaats waar-
schijnlijk van toepassing zijn, zijn zilver-verbond en borstelgras-verbond. Het droog gras-
land past in combinatie met de doelsoorten die gesteld zijn in de ‘Landschapsecologische
visie Molenhoek’.

Herstelmaatregelen
Een aantal plekken in de deelgebieden zijn reeds redelijk schraal. Op enkele plekken die
nu als weide fungeren, zullen herstelmaatregelen getroffen moeten worden om de na-
tuurontwikkeling te stimuleren. In het kort houdt dat in dat de vermeste bovenlaag van
de grond verwijderd moet worden om op die manier de grond te verschralen. Om de ver-
schraling verder te stimuleren kan er gemaaid worden of kunnen grazers ingezet worden.
Een voorbeeld is de Schotse Hooglander. In dit projectgebied zal gebruik gemaakt kunnen

1 ‘Handboek natuurdoeltypen in Nederland’ van IKC Natuurbeheer van het ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij
2 ‘Beheer van bosranden’, (A. Stortelder et al. , 1999) informeert over de omvorming en het beheer van bossen en
bosranden. Het boek heeft de toepasselijke subtitel: ‘Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt’
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worden van een samenwerkingsverband tussen de paardenhouders, schapenhouder en
koeienhouder om delen van het gebied extensief te laten begrazen. Dit houdt in bijvoor-
beeld bij runderen of paarden 1 dier per 3 tot 10 ha en bij schapen 1 dier per 1 tot 5 ha.
Door middel van wildroosters en doelsoortvriendelijke afscheidingen kunnen de grazers
binnen het gebied gehouden worden.

Wanneer naar onderzoek blijkt dat de grond te veel vermest is voor het natuurdoeltype
droog grasland, dient het natuurdoeltype bij gesteld te worden naar wellicht ‘Bloemrijk
grasland’. Dit houdt een ander beheer voor natuurontwikkeling in. Voor meer informatie
over beheer van beide natuurdoeltypen wordt verwezen naar het handboek ‘Natuuront-
wikkeling’ (G. Londo, 1997).

Inrichting
In figuur 11 is te zien hoe de ruimtelijke opbouw van het gebied eruit ziet. De kuilen in
deelgebied De Lier en Kleine Lier zijn naar het zuidwesten open, terwijl de noordelijkste
kuil gesloten is. Wanneer men zich in de eerste twee kuilen van deelgebied De Lier en
Kleine Lier bevindt, ervaart men de ruimte als een komvorm door de hoge randen die het
gebied begrenzen. Door de vorm van de kuilen is vanaf het zuidwesten naar het noord-
oosten de ruimtelijke opbouw beleefbaar. Bij besluit van omvorming naar natuurontwik-
keling moet er een meer gedetailleerd inrichtingsplan worden opgesteld voor de deelge-
bieden De Lier, Kleine Lier, Molenhoek en het zuidelijke deel van Centrum.

Ecologische verbinding
De fauna die via dit gebied naar een ander gebied gaat, krijgt wat extra ruimte in dit na-
tuurontwikkelingsgebied. Het betreft hier de faunadoelsoorten die beschreven zijn in de
‘Landschapsecologische visie Molenhoek’. Voor sommige faunasoorten fungeert dit gebied
als leefgebied, voor andere fungeert het als stapsteen in de verbinding naar een ander
leefgebied. Het is belangrijk om de ecologische verbinding zo in te richten dat de fauna
van en naar de barrières; de Rijksweg en de steile oevers van het Maas-Waalkanaal, wordt
geleid en dat deze barrières passeerbaar worden gemaakt door middel van een tunnel
onder de Rijksweg door en natuurvriendelijke oevers langs het Maas-Waalkanaal.

4.5 Agrarisch gebied

Er is gekozen voor versterking van de agrarisch functie in de deelgebieden Bergzicht en
Zuid. Om de functie te versterken is de ruimte geordend en is er gekozen om door middel
van een historisch cultuurlandschap, dat van oudsher hoort bij deze omgeving, de struc-
tuur aan te zetten. Op die manier kan de agrarische functie behouden blijven en krijgt het
een duidelijkere plaats in het landschap dan dat er momenteel sprake van is. In het rap-
port ‘Boeren voor natuur’ (Alterra, 2001) wordt aangegeven dat door middel van gesubsi-
dieerde, natuurgerichte bedrijfsvoering er meer toekomst is voor het agrarische bedrijf en
de natuur waarin het ligt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport ‘Boeren
voor natuur’ 3.

3 Er is door onderzoekscentrum Alterra te Wageningen een onderzoek gedaan naar versterking van landbouw-
bedrijvigheid. In het rapport ‘Boeren voor natuur’ dat zij naar aanleiding van het onderzoek hebben uitgebracht,
wordt aangegeven op welke manier landbouw behouden kan blijven en de bedrijfsvoering versterkt kan worden
(Alterrarapportnr. 312).
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Bagijnenhof en Bergzicht
Bagijnenhof en Bergzicht hebben een centrale ligging in het projectgebied. Deze centrale
ligging geeft aanleiding om de functie van beide villa’s te versterken binnen het project-
gebied.

Bagijnenhof en Bergzicht kunnen zich meer richten op de recreatieve functie, waarbij er
een wandel- en fietsroute langs de villa’s loopt, dat openbaar gebruikt mag worden. Het
doel is om daarmee het thema landgoed centraal te stellen en zo telkens de sfeer in het
gebied te laten terug komen. Deze sfeer komt tot uiting door middel van hoogstam-
boomgaarden, zichtassen die door een bijpassend landschap lopen en de villa’s zichtbaar
te maken vanaf de Rijksweg en vanaf de uitzichtpunten in het gebied.

De zichtassen zijn van cultuurhistorische waarde voor de villa’s. De zichtas vanuit Bagij-
nenhof verbindt het noordoostelijke gebied met het zuidwestelijke gebied, waarbij de
zichtas vanuit Bergzicht het zuidwestelijke gebied verbindt. Hierbij wordt de barrièrewer-
king van de Rijksweg minder dominant. Samen vormen ze de schakel tussen het noordelij-
ke en het zuidelijke deel binnen het gebied. Voor de schakelfunctie is het van belang dat
beide zichtassen duidelijk vorm krijgen. Dit houdt in dat de groenstructuur goed wordt
aangezet en dat de assen ruimte erom heen krijgen om visueel tot uiting te komen.

Het is belangrijk dat de ruimte rond de zichtas achter Bagijnenhof behouden blijft, zodat
de zichtas visueel en beleefbaar blijft tot aan de cultuurhistorische grens van nat en droog.
De zichtas vanuit Bergzicht kan worden aangezet met maasheggen in plaats van een laan
van bomen, omdat deze landschappelijk gezien beter in het maasheggenlandschap past.
De fraaie bomen rond Bergzicht maken duidelijk waar de zichtas naar toe leidt.

De faunapassage die onder de Rijksweg door gaat, komt uit tussen Bagijnenhof en Berg-
zicht. Het is nodig om ook hier de fauna door middel van geleidende groenelementen
zoals de struwelen en houtwallen tussen de villa’s van en naar de faunapassage te leiden.
Het waardevolle cultuurlandschap en de kleinschalige landschappen die hieronder be-
schreven worden, zijn onderdeel van de ecologische verbinding. In paragraaf 4.8 wordt
hierop verder ingegaan.

Waardevol cultuurlandschap
Het historische cultuurlandschap dat hoort bij dit gebied, is het ‘maasheggenlandschap’,
zoals het vaker voorkomt langs de Maas in de omgeving van Mook en Cuijk. In deelgebied
Centrum zijn reeds enkele heggen aanwezig. Het maasheggenlandschap vindt zijn waar-
den in de oude maasheggen aan de randen van elk perceel. Deze heggen dienen opnieuw
te worden aangeplant en beheerd door bijvoorbeeld de agrarische bedrijven. Voor het
beheer dienen afspraken op schrift te worden gesteld en het beheer zou kunnen worden
vergoed door middel van subsidies als ‘Programma Beheer’ of zoals in het rapport ‘Boeren
voor natuur’. Door langs elke weg en elk zandpad in het gebied een heg aan beide zijden
en langs elk perceel te plaatsen, worden de cultuurhistorisch waardevolle wegen en kavel-
grenzen behouden en versterkt. Door middel van meerdere vormen van agrarisch natuur-
beheer toe te passen, krijgt het gebied een minder gecultiveerde uitstraling en een meer
natuurlijke met behoud van de agrarische functie.
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Kleinschalig landschap
De hoogstamboomgaarden vormen kleinschalige landschappen in het projectgebied. Zoals
hierboven bij Bagijnenhof en Bergzicht beschreven is, spelen de hoogstamboomgaarden
een belangrijke rol bij de sfeerbepaling van het thema landgoed. Hoogstamboomgaarden
komen oorspronkelijk veel voor op oeverwallen. Zoals blijkt uit de bodemkaart van dit
gebied ligt in de zuidelijkste punt van deelgebied Zuid restanten van oeverwallen. Boom-
gaarden komen veelal voor in relatie met oeverwallen.

De boomgaard achter Bagijnenhof functioneert voornamelijk als onderdeel van de ecolo-
gische verbindingszone in dit gebied. De boomgaarden hebben in het kader van natuur-
ontwikkeling voor de faunadoelsoorten, zoals de das vooral ecologische betekenis. Een
boomgaard met valfruit is een interessant onderdeel van het foerageergebied van de das.
Door de recreatieve route die langs Bagijnenhof en Bergzicht loopt, fungeert de hoog-
stamboomgaard ook als herkenningselement. Door de herkenning ontstaat een gevoel
van eenheid in het projectgebied bij de wandelaar of fietser.

Op de plaats van de boomgaard in deelgebied Centrum is reeds een boomgaard aanwezig.
Deze boomgaard is te combineren met een winkel als verkooppunt van het fruit. Voor de
recreatie is zo ’n verkooppunt interessant in de vorm van verkoop van streekgebonden
producten. Het is een mogelijkheid om de andere boomgaarden in het gebied in het be-
heer van de winkeleigenaar te geven. Ook kan het oogsten van de overige boomgaarden
met behulp van vrijwilligers en een beheerder van bijvoorbeeld Bagijnenhof of Bergzicht.
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4.6 Deelgebied Centrum

De driehoek die deelgebied Centrum vormt, staat als een wig tussen de kernen Malden en
Molenhoek. Dit gebied is in het landschapsplan aangewezen als het meest intensieve ge-
bied ten opzichte van de andere extensieve gebieden. De functies die verplaatst dienen te
worden, worden gecompenseerd in het noordelijke deel van het deelgebied Centrum. Op
die manier worden de functies in een gebied met een sterke groene structuur en een sterk
groen karakter geplaatst.

De functies die in dit gebied gecentreerd worden, zijn voornamelijk wonen, paardenhou-
derijen & maneges en sport. De overige functies zoals ook het autobedrijf en de truckop-
slag in het weiland langs de Rijksweg passen absoluut niet in dit gebied. Functies als deze
moeten een plek krijgen op een bedrijventerrein. Ook voor andere overige functies moet
er een geschikte plek elders binnen de gemeente gezocht worden. Door middel van ge-
concentreerd-gestapelde plekken voor functieverzameling wordt een oplossing geboden
voor de functieverplaatsing binnen het gebied.

De structuur van deelgebied Centrum wordt gevormd door de met lanen aangezette we-
gen, de mantel- en zoomvegetatie aan de randen en de maasheggen die de zandwegen
markeren. De boomgaard die zich in de huidige situatie bevindt in deelgebied Centrum
wordt omgevormd naar een hoogstamboomgaard en door middel van subsidieregeling
van het rapport ‘Boeren voor natuur’ kan het verkooppunt voor streekgebonden produc-
ten gesteund worden. Eventueel kan in samenwerking met de plaatselijke imker bestui-
ving van de boomgaard plaatsvinden, een gezamenlijke verkooppunt van bijvoorbeeld
honing en is er ruimte voor bijenkasten. Het zuidelijke deel van deelgebied Centrum
wordt ingericht voor natuurontwikkeling met geleidende elementen van en naar de tun-
nel onder de Rijksweg. De recreatieve wandelaar kan via dit deel naar Bagijnenhof en
Bergzicht lopen.

De functies wonen, sport en paardenhouderij & manege in de noordoostelijk gelegen
deelgebieden kunnen niet gecombineerd worden met de toegewezen mate van natuur-
ontwikkeling. De functies moeten worden verplaatst en moeten geconcentreerd-gestapeld
worden, zodat het mogelijk is om de functies te compenseren en deze toch in een groene
omgeving te behouden. Er is gekozen om deze functies in het noordelijke deel van deel-
gebied Centrum te plaatsen. De functie paardenhouderij & manege komt terug in de vorm
van een hippisch centrum met omliggende weilanden in een groene omgeving. De func-
ties wonen en sport komen terug in een wooncomplex en een sportcomplex, beiden ook
in een groene omgeving. Het zicht vanaf onder andere de Rijksweg mag daarbij niet ver-
troebeld worden door vormen van verstedelijking. Daarom moeten deze complexen in een
gepaste stijl van het thema landgoed gebouwd worden. Hieronder worden de drie gecon-
centreerd-gestapelde complexen nader toegelicht.

Wooncomplex in groene omgeving
Het wooncomplex moet een plek krijgen binnen het groene raamwerk van het projectge-
bied. Het wooncomplex kan wonen in een robuust cultuurhistorisch landschap bieden. De
groene ruimte eromheen moet gebruikt worden als toegevoegde waarde aan het woon-
complex. Het wooncomplex in groene omgeving moet uiteindelijk een aantrekkelijk alter-
natief
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bieden voor de huidige bewoners van het projectgebied. Naast de groene omgeving moet
het wooncomplex in een landelijke stijl gebouwd worden. Er kan hierbij gedacht worden
aan een vorm van een of twee grotere landhuizen voor gezamenlijke bewoning of een
groter landhuis en enkele losse gegroepeerde woningen.

Hippisch centrum
Manege Kleine Lier in deelgebied Kleine Lier en rijvereniging & ponyclub ‘Vlakruiters’ aan
de Lierseweg krijgen een plek in het hippisch centrum. Dit geldt ook voor de paardenhou-
ders die momenteel in deelgebied Kleine Lier en in deelgebied Centrum tussen de zichtas
van Bagijnenhof en de Ringbaan langs Molenhoek zitten. Zij dienen gecentreerd te wor-
den, zodat natuurontwikkeling de ruimte krijgt en alle functies wat betreft paarden en
pony’s bij elkaar gezet kunnen worden en daarmee er een gezamenlijke meerwaarden uit
kunnen halen. Dit geldt eventueel ook voor paardenhouders in deelgebied Bergzicht en
Zuid die aan een intensieve toepassing van paardenhouderij doen. Als de paardenhoude-
rijfunctie extensief toegepast wordt, kan het in het maasheggenlandschap worden inge-
past.

De meerwaarde dat het hippisch centrum kan bieden voor de paardenhouders en mane-
ges gezamenlijk, is:
- gebruik van een rijbak voor binnen en buiten
- gebruik van weides
- pensionstalling
- het organiseren van een jaarlijks concours
- inkoop van benodigdheden
- gebruik van hoefsmid en veearts
- opslag van benodigdheden
- acquisitie voor recreatief paardrijden in het hippisch centrum

De beheerders of eigenaren van het hippisch centrum krijgen woonruimte bij het hippisch
centrum. De totale uitstraling van het hippisch centrum dient een bijdrage te leveren aan
het landschap. Het mag geen afbreuk doen aan de samenhang tussen gebied en functie.
Voor een impressie wordt verwezen naar figuur 13. Erfbeplanting kan een belangrijke
factor spelen en de stijl moet passen in het thema landgoed. Hobby’s of sporten als dres-
suur, springen en recreatief paardrijden zijn voorbeelden die van toepassing zijn op dit
hippisch centrum. Een kleine kinderboerderij kan van toegevoegde waarden zijn voor de
omwonenden vanuit Malden en Molenhoek en kan makkelijk gecombineerd worden met
de functie van het hippisch centrum.

Sportcomplex in groene omgeving
Voor het sportcomplex, dat zich momenteel bevindt in deelgebied Kleine Lier, geldt het-
zelfde als bovenstaande functies. Ook deze functie moet plaats maken voor natuuront-
wikkeling. Het is de vraag of het nodig is om deze functie te compenseren in verband met
de rendabiliteit van het sportcomplex. Wanneer blijkt dat het sportcomplex rendabel ge-
noeg is om het te behouden, dan zijn er waarschijnlijk twee mogelijkheden waar de func-
tie naar toe verplaatst zou kunnen worden. Als het complex binnen de gemeente Mook &
Middelaar gehouden moet worden, dan kan het niet binnen het projectgebied verplaatst
worden. Het zal dan ergens in de kern van Molenhoek, bijvoorbeeld bij het Hoeveveld
(bedrijventerrein), geplaatst moeten worden. Als het toch binnen het projectgebied moet



Hoofdstuk 434

worden verplaatst, dan kan het alleen in deelgebied Centrum worden geconcentreerd in
een afgeslankte vorm. Dit houdt in dat het sportcomplex over de gemeentegrens getild
wordt naar de Gemeente Heumen en dat het sportcomplex in een kleinere vorm terug
komt zonder sportvelden. De sportvelden kunnen niet meer terug geplaatst worden in het
projectgebied, omdat het niet past binnen de sfeer van het landgoed. Ook zal het sport-
complex ingepast moeten worden in het landschap van het projectgebied.

Hetzelfde verhaal geldt voor de skibaan die zich momenteel bevindt in deelgebied De Lier.
Als het rendabel genoeg is om de functie te verplaatsen, moet het samen met het sport-
complex verplaatst worden naar bijvoorbeeld het Hoeveveld. Bij verplaatsing binnen het
projectgebied dient de skibaan een andere invulling te krijgen binnen het sportcomplex in
deelgebied Centrum. Het verplaatsen van de skibaan naar deelgebied Centrum is niet mo-
gelijk in verband met de ongepaste uitstraling van de skibaan.

4.7 Recreatie

Hieronder worden nog enkele mogelijkheden gegeven ten aanzien van de functie recrea-
tie in het projectgebied.

Boulevard
Om het projectgebied aantrekkelijk te maken voor bewoners vanuit Malden kunnen er
uitloopmogelijkheden gecreëerd worden over de Lierseweg. Door een boulevard aan te
leggen over de Lierseweg wordt een korte wandelroute gevormd vanwaar er fraaie door-
zichten te zien zijn op het projectgebied. Hiervoor zullen er enkele doorzichten in de man-
tel- en zoomvegetatie gemaakt moeten worden in de rand van het projectgebied, eventu-
eel ook in de vorm van de eerder genoemde uitzichtpunten in paragraaf 4.2. Hetzelfde
verhaal geldt voor de bewoners van Molenhoek. Voor hen kunnen er uitloopmogelijkhe-
den langs de Ringbaan gemaakt worden, waarbij dezelfde doorzichten gemaakt moet
worden in de mantel- en zoomvegetatie langs de rand. Het is hierbij van belang voor de
rand dat deze doorzichten niet te groot zijn, dit houdt in een opening van hooguit 3-4 m
breed.

Fiets- en wandelmogelijkheden
Wat betreft fiets- en wandelmogelijkheden in het projectgebied moeten deze routes ko-
men te liggen op de wegen en paden die aangegeven zijn in het landschapsplan. Het
aanleggen van meerdere paden of wegen wordt sterk afgeraden in verband met het ex-
tensieve karakter van het natuurontwikkelingsgebied en het behoud van de paden- en
wegenstructuur in deelgebied Centrum en het agrarische gebied.

4.8 Ecologische verbindingszone

De reden waarom er in het projectgebied een onderdeel van een ecologische verbindings-
zone moet komen, is omdat de natuurgebieden in de regio rond dit projectgebied erg
versnipperd zijn geraakt. Door deze versnippering van natuurgebieden zijn ook de leefge-
bieden van fauna versnipperd geraakt. Uit het rapport ‘Natuurlijk grenzeloos’, (B. Kok,
2002) is gebleken dat er noodzaak bestaat in het verbinden van de natuurgebieden van de
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Ecologische Hoofdstructuur met behulp van ecologische verbindingszones tussen verschil-
lende provincies. Omdat het projectgebied op de grens van verschillende provincies ligt,
lijkt het minder prioriteit te krijgen in de begeleiding van ontwikkelingen in het gebied en
zijn het de autonome ontwikkelingen die hun gang gaan. Provincie Gelderland heeft
reeds een uitwerking gemaakt voor een ecologische verbindingszone tussen Heumen en
Horssen. Volgens de rapporten ‘Natuurlijk grenzeloos’ 5 en ‘Landschapsecologische visie
Molenhoek’ is er ook verbinding nodig tussen de dassenleefgebieden op de stuwwal van
Nijmegen in provincie Gelderland en Limburg, de uiterwaarden bij Heumen en het land
van Cuijk in provincie Noord-Brabant. Het projectgebied valt telkens buiten beschouwing,
terwijl blijkt dat het ecologische gezien een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Een
interprovinciaal en intergemeentelijk natuurbeleid zou een oplossing zijn voor het feit dat
grensgebieden vaak buiten beschouwing worden gelaten.

5 ‘Natuurlijk grenzeloos’, een onderzoek naar interprovinciaal natuurbeleid, B. Kok, 2002.
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In de ‘Landschapsecologische visie Molenhoek’ wordt geadviseerd om een ecologische
verbindingszone door het projectgebied te laten lopen in verband met dassenpopulaties in
het stuwwallengebied en dassenpopulaties in het uiterwaardengebied. Het advies luidt
om deze vanaf deelgebied Kleine Lier langs de J.J. Ludenlaan te laten lopen. Dit model is
uitgewerkt in model 1 in figuur 14. Er werd uitgesloten om een verbinding te maken met
het gebied ten zuiden van de J.J. Ludenlaan in verband met de gesloten lintbebouwing
langs de Rijksweg.

In model 2 (figuur 14) loopt de ecologische verbindingszone tussen Bagijnenhof en Berg-
zicht door. Er blijkt toch ruimte te zijn voor de verbindingszone tussen de lintbebouwing.
Er zijn namelijk verschillende onmogelijkheden in model 1.
- De groenstrook ten noorden van de J.J. Ludenlaan is te smal en te lang voor fauna om

te gebruiken en fauna van en naar de faunapassage te leiden.
- De groenstrook in deelgebied Centrum is ook smal en lang, dus minder ideaal om fau-

na van en naar de faunapassage te leiden.
- Beide groenstroken liggen erg dicht bij de bebouwing van Malden.
- De plaats en het achterland waar model 1 op uit komt (respectievelijk de sluis en de

kern van Heumen) is niet het juiste gebied waar de fauna naar toe geleid moet wor-
den.

De mogelijkheden die model 2 biedt, hebben een betere uitwerking op de ecologische
verbindingszone.
- De groenstrook in het zuidelijke deel van deelgebied Centrum is breed en dat bete-

kend meer rust voor de fauna om van en naar de faunapassage geleid te worden.
- De groenstrook tussen Bagijnenhof en Bergzicht is korter dan de groenstrook ten

noorden van de J.J. Ludenlaan.
- De omgeving rond de groenstrook tussen beide villa’s is minder intensief.
- De verbinding komt achter de villa’s uit in deelgebied Bergzicht en vervolgens in de

uiterwaarden van de Maas en het Maas-Waalkanaal. Deze gebieden bevatten interes-
sante voedselvoorraden.

- Uiteindelijk verbindt de zone het bos met de uiterwaarden bij Heumen waar de be-
langrijke kerngebieden liggen van de betreffende faunadoelsoorten.

- De ruimtelijke opbouw van het gebied blijft behouden door de openheid van het zui-
delijke deel van deelgebied Centrum.

Na afweging van de mogelijkheden en onmogelijkheden is er gekozen om model 2 uit te
werken in het landschapsplan. Bij deze verbinding moet een herziening van de begrenzing
van het natuurontwikkelingsproject (zie hiervoor Begrenzingsplan Rijk van Nijmegen,
1993) worden overwogen. Tevens dient er overwogen te worden om deze ecologische
verbindingszone op te nemen in een intergemeentelijk en / of interprovinciaal beleid. Het
zou onderdeel kunnen worden van de ecologische verbindingszone Heumen-Horssen in
Gelderland en daarmee ook de schakel met de Ecologische Hoofdstructuur en haar ecolo-
gische verbindingszones in Limburg. Het projectgebied kan worden opgenomen in het
interprovinciale beleid en het nationale en misschien het internationale natuurbeleid.
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5. ADVIES EN SUGGESTIES

Nadat er op basis van de analyse een ruimtelijke visie is opgesteld, is het projectgebied
omgedoopt tot Landgoed ‘Bergzicht’. Deze identiteit moet het gebied tot één geheel ma-
ken, waarbij de sfeer van een landgoed eenheid geeft aan het gebied. Bij het besluit tot
het starten van dit project moet erkend worden dat het een moeilijke opgave is om het
totale geheel te realiseren. Daarom worden hierbij enkele adviezen en suggesties gegeven
om mee te denken over de aanpak van het project.

Het heeft nogal wat consequenties om een gebied zoals dit zo flink op de schop te nemen.
Ondanks dat, wordt er met de ruimtelijke visie en het landschapsplan eindelijk duidelijk-
heid verschaft voor de toekomst van het gebied en voor de eigenaren en omwonenden
van het gebied.

5.1 Voorstel van aanpak

Voordat er één schop in de grond gaat, zijn er inmiddels jaren voorbij en is het gebied
tussen Malden en Molenhoek nog kleiner geworden. Daarom is het raadzaam om te star-
ten in deelprojecten. De loop van het totale project zal jaren in beslag nemen.

Om toch aan de bewoners en de omwonenden van het gebied te laten zien dat het pro-
ject in gang is gezet, kan er begonnen worden met het slaan van de eerste paal bij een
uitzichtpunt of het leggen van de eerste steen van de eerste poorten die gerealiseerd
worden in de sfeersprong. Het realiseren van bijvoorbeeld de sfeersprongpoorten en de
uitzichtpunten zijn snel ‘te realiseren projecten’, waarbij het kader wordt aangegeven
waarin het project zal plaats vinden en vanwaar de bewoners en omwonenden, bij wijze
van spreke door een kader kijkend, het project kunnen volgen. Tegelijk met deze start
wordt ook paal en perk gesteld met het aanvreten van het gebied van binnenuit en van
buitenaf.

De volgorde waarin de legendaeenheden zijn opgenomen in het rapport, zou een moge-
lijke volgorde kunnen zijn van aanpak van projecten. De laatst geplaatste projecten, zoals
het verplaatsen van functies en het bouwen van de complexen, nemen de meeste voorbe-
reidingstijd in beslag. Hieronder is in het kort een voorstel gedaan van de belangrijkste
projecten.
- Aanleggen van sfeersprongpoorten en uitzichtpunten
- Aanbrengen van groenstructuur
- Omvorming van deelgebieden De Lier, Kleine Lier, Molenhoek en het zuidelijke deel

van deelgebied Centrum naar natuurontwikkelingsgebied
- Omvorming van deelgebieden Bergzicht en Zuid naar het cultuurhistorisch Maasheg-

genlandschap
- Inrichten van de ecologische verbindingszone
- Omvorming het noordelijke deel van deelgebied Centrum naar functieconcentratiege-

bied
- Verplaatsen van functies en het bouwen van de drie complexen
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5.2 Enkele suggesties

Hieronder staan enkele suggesties die kunnen helpen bij het realiseren van het project
Landgoed ‘Bergzicht’. De suggesties hebben met alle vlakken binnen het realiseren van
projecten te maken en zijn afgeleid van realisaties van andere projecten.

Financiële mogelijkheden
De grootste consequentie in dit project is het verplaatsen van functies voor natuurontwik-
keling in het gebied. Hieronder staan enkele mogelijkheden genoemd om financiële mid-
delen te regenereren voor de realisatie van het project.
- Nieuwe functies creëren in of buiten het gebied
- Functies creëren die economische drager zijn
- Functies creëren die ecologische drager zijn
- Middelen creëren door middel van:

- Banken stimuleren tot financieel partnerschap
- Fonds creëren vanuit de overheid
- Met nieuwe functies financiële middelen creëren
- Mogelijkheden om de verschillende agrarische doeleinden (I t/m IV) te

laten samenwerken met natuurlijke functies in het agrarisch gebied.
Voor uitwerking van deze mogelijkheden en meerdere mogelijkheden wordt verwezen
naar het rapport ‘Groene connecties’ van Provincie Gelderland, 1997.

Met het plaatsen van het wooncomplex, het sportcomplex en het hippisch centrum in het
noordelijke deel van deelgebied Centrum wordt er wisselgeld gecreëerd om andere werk-
zaamheden te realiseren, zoals het verplaatsen of opheffen van functies. Ook kan er on-
derzocht worden welke samenwerkingsvormen er mogelijk zijn met bijvoorbeeld project-
ontwikkelaars.

Door middel van vertegenwoordigers kan er met goede communicatie een samenwerking
worden bereikt met de eigenaren in het gebied om op die manier tot gezamenlijke belan-
gen of compromissen te komen.

Bij de inventarisatie zijn er ontwikkelingen van het projectgebied geconstateerd die niet
getolereerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de opslag van trucks in een weiland
langs de Rijksweg, die naar alle waarschijnlijkheid niet gehandhaafd mag en kan worden
in een buitengebied. Door een betere handhaving van het huidige beleid en het aanschrij-
ven van personen of bedrijven kunnen niet-getolereerde ontwikkelingen aan banden
worden gelegd en kan de opschoning ervan van dienst zijn bij de realisering van het pro-
ject Landgoed ‘Bergzicht’.

5.3 Enkele adviezen

Naar aanleiding van de analyse die vooraf is gegaan aan het opstellen van dit rapport is er
een visie gevormd over enkele bijkomende ontwikkelingen. Het advies voor deze ontwik-
kelingen worden hieronder beschreven.
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Bedrijventerrein
Het uitbreiden van bedrijventerrein in deelgebied Zuid en ten noorden van deelgebied
Bergzicht wordt sterk afgeraden in verband met de schade die het bedrijventerrein toe-
brengt aan het landschap. Uit milieuoverwegingen is het de vraag welke schade de bedrij-
venterreinen toe brengen aan de omliggende woon-, agrarische en ecologische functies.
Uit esthetisch oogpunt passen de bedrijventerreinen niet in het open agrarische cultuur-
landschap.

Landschapsbeleidsplan
Omdat Gemeente Heumen bezig is met het vernieuwen van het Landschapsbeleidsplan, is
het mogelijk om figuur 8 te gebruiken om de groenstructuur van het projectgebied op te
nemen in het nieuwe Landschapsbeleidsplan. Hetzelfde geldt voor Gemeente Mook &
Middelaar, zij kunnen ook dit figuur gebruiken om de groenstructuur van het projectge-
bied op te nemen in hun beleid.

Snel te realiseren projecten
Hieronder worden projecten opgesomd die reeds op korte termijn te realiseren zijn en al
snel resultaat geven. De projecten zijn per gemeente weergegeven.
Gemeente Mook & Middelaar
- Verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het straatmeubilair
- Verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de huidige groenstructuur
- Het verwijderen van de afrastering rond het sportveldencomplex in deelgebied Kleine

Lier
- Omvormen van sportveldencomplex naar natuurontwikkelingsgebied
- Aanleggen van het uitzichtpunt in deelgebied De Lier en de sfeersprongpoorten
- Aanleggen van de nieuwe groenstructuur (lanen, hoogstamboomgaarden, maasheg-

gen, struweel, houtwallen en bosjes)
- Aanleggen van de mantel- en zoomvegetatie aan de randen van het projectgebied in

deelgebieden Kleine Lier, De Lier, Molenhoek (en deelgebied Centrum in Gemeente
Heumen)

Gemeente Heumen
- Verbeteren en handhaven van kwaliteit van het straatmeubilair
- Verbeteren en handhaven van kwaliteit van de huidige groenstructuur
- Aanleggen van de mantel- en zoomvegetatie aan de randen van het projectgebied in

deelgebied Centrum ( en deelgebieden Kleine Lier, De Lier, Molenhoek in Gemeente
Mook & Middelaar)

- Aanleggen van het uitzichtpunt in deelgebied Bergzicht en de sfeersprongpoorten
- Aanleggen van de nieuwe groenstructuur (lanen, hoogstamboomgaarden, maasheg-

gen, struweel, houtwallen en bosjes)
- Bagijnenhof omvormen naar thema landgoed (= o.a. zichtbaar maken vanaf de Rijks-

weg, aanleggen van openbare fiets/wandelroutes langs de villa)
- Bergzicht omvormen naar thema landgoed (= o.a. aanleggen van openbare fiets- en

wandelroutes langs de villa, vervangen van afrastering rond de villa voor faunavrien-
delijke afrastering)

- Nadrukkelijker maken van verbinding tussen Bagijnenhof en Bergzicht via het be-
staande zandpad (= oude grens van nat en droog)

- Recreatieve functie van beide villa’s verbeteren door mogelijkheden te creëren voor de
doelgroep
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Detaillering en coördinatie
Wanneer er besloten wordt om delen van of het gehele project uit te voeren, dienen er
voor de bepaalde deelgebieden en bepaalde plekken gedetailleerde inrichtingsplannen te
worden opgesteld. Eventueel moet daaraan vooraf onderzoek gedaan worden naar de
voorwaarden die nodig zijn op die bepaalde plekken of deelgebieden. Er moet bijvoor-
beeld nog een gedetailleerde inrichting van de drie complexen in deelgebied Centrum
gemaakt worden. In verband met de licht verhogende intensiteit op het deelgebied moet
er ook rekening gehouden worden met de ontsluiting van dit gebied voor bewoners van
de complexen en de bezoekers van het hippische centrum en er moet een geschikte oplos-
sing gezocht worden voor hun parkeermogelijkheden.

Daarnaast moeten alle deelplannen in zijn totaliteit beschouwd worden en gecontroleerd
worden op het volgen van de visie. Er zouden vertegenwoordigers moeten worden aan-
gewezen die het totale project in ogenschouw nemen van het begin tot het eind en die
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de kwaliteit in dit project.
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VOORWOORD

In opdracht van belangenvereniging Bos & Kuil is dit rapport opgesteld door Inge van
Blommestein, vijfdejaars studente Tuin- en Landschapsmanagement aan de Agrarische
hogeschool HAS Den Bosch. Tuin- en landschapsmanagement is een vierjarig HBO-profiel
met een afronding als ingenieur. In de opleiding wordt men opgeleid tot projectleider,
adviseur en manager op het gebied van groen, natuur en landschap. De opdracht wordt
uitgevoerd in het kader van een stage onder begeleiding van Ir. J. de Bekker, landschaps-
architect en senioradviseur bij de adviesgroep Ontwerp van adviesbureau BRO te Vught.
BRO Vught is het stagebiedende bedrijf dat geïnteresseerd is in de uitwerking van het
stageproject en met die reden het project aanbiedt als leerproject.
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