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4 I Gewenste Ruimteliike Structuur Maastand

Gewenste Ruimtelijke Structuur Maasland

Het landschap is "de woning van de samenleving, die steeds verbouwd moet worden"
(Saol, 1975).

De Ontwerp Globale SÍractuurvisie Maasland en de Gewenste Ruimtetijke Structuur
Maasland geven het kader aan voor de toekomstige ruimÍelijke ontwikkelingen von lret
gebied. Het vormt de basis voor uitvoerings- en bestemmingsplannen.
De Gewensíe Ruimreliike SÍructuur bevat het indicatief gedeelte van de OnÍwerp Gtobate
Structuurvisie, en maakt er dus een onlosmakelijk deel van uit.

In de Gewenste Ruimtelijke Structuur wordt getracht een visie te geven van een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling van het Maasland. Ze wordt onderbouwd vanuit een analyse van de
actuele ruimtelijke structuur, vanuit te verwachten evoluties, bestaande sectoriële
ontwikkelingsvisies en ruimtelijke problemen.

Deel I vorntt deformulering van de Gewenste Ruimtelijke Structuur als toelichting bij de
opgetekende Ontwerp Globale Structuurvisie Maasland. De gewenste ruimtelijke structuur
geeft kwalitatieve voorwaarden aan voor de ontwikkeling van de verschillende sectoren.
De onderliggende visie op een gewenste ruimtelijke structuur wordt in een eerste hoofdstuk
weergegeven. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de componenten van de gewenste
ruimtelijke structuur aangegeven . Deze thematische hoofdstukken hebben alle eenzelfde
indeling: eerst wordt de globale doelstelling per thema geformuleerd, dan wordt de algemene
problematiek geschetst naast een achtergrondinformatie van het beleidskader, waarna de
verwezenlijking van de doelstelling, zoals opgetekend op de Ontwerp Globale Structuurvisie,
wordt toegelicht.

Deel II geeft het planningsproces voor de Globale Strucíuurvisie Maasland. In dit deel
wordt tevens het instrumentarium nagegaan waarïnee de gewenste ruimtelijke structuur
gerealiseerd kan worden.
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Deel I

GEWENSTB RUIMTELIJKE STRUCTUUR MAASLAND



Gewenste Ruimtetijke Structuur Maasland ll
Uitgangspunten

Voor de uittekening van de Ontwerp Globale Structuurvisie Maasland en de Gewenste
Ruimtelijke Structuur Maasland, werden een aantal beleidsdocumenten als basis genomen:

Basisdocumenten
l. Context Grinddecreet:
. Besluiten Rondetafelconferentie Grind
o Beleidsnota Grind
. Bepalingen grinddecreet, opdrachten comités
. Basisdocument Grindherstructureringscomité: Krachtlijnennota grindherstructurering

2. Resionale structuurvisies:
o Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg: Integraal ontwikkelingsplan Limburg

20r0
o Structuurschema Grind Maasland (CITEC)
o Regionaal Landschap Kempen en Maasland: Regionaal natuurontwikkelingsplan Kempen

en Maasland. Gemeentel ij ke natuurontwi kkel i n gsp lannen

3. Sectorvisies:
. Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen, Groene Wenselijkheidskaart Limburg (PNC)
. Grensoverschrijdend Natuurontwikkelingsplan Grensmaas (Lisec)
o Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Grensmaas (IBW)
. Ruimtehjke Agrarische Structuur Maasland (Stabo)
o Recreatief en toeristisch beleidsplan Provincie Limburg (Swartenbroeckx)
e Sociaal-economische invloed Maaslandse recreatiecentra (Creemers & Vanmontfort)

4. Nationale en internationale context:
o Benelux Economische Unie: Structuurvisie Maasvallei
. Grensoverschrijdend project Levende Grensmaas: project van Nederlandse en Vlaamse

overheid ter realisatie van een groot natuurontwikkelingsproject
o MHAl-rapport Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Maastricht/Heerlen, Aken, Luik,

Hasselt/Genk
o Gewestplan Maasland
o Mestactieplan
. Habitat-richtlijn EG

5. Structuurvisies Grindlocaties zoals goedgekeurd in herstructureringscomité:
o Structuurplan Maaseik-Heerenlaak
o Structuurvisie Boterakker-Kleizone
o Structuurplan Bichterweerd-Meerheuvel
o StructuurplanNegenoord
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Bepalingen voor de Globale Structuurvisie Maasland

I . Rondetafelconferentie en Beleidsnota Grind: beleidsopties:
* "Uitgaand van het reeds grote verlies aan natuur- en landschapswaarden, dient hierbij mede
de klemtoon te worden gelegd op het behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden, waarbij het natuurontwikkelingsplan 90-95 als uitgangspunt kan dienen.
Daarnaast is ook, waar mogelijk, het opnieuw ter beschikking stellen van gebieden voor
landbouw een vereiste."
1 "Brj het vaststellen van de nabestemmingen zalbijzondere aandacht besteed worden aan
het herstellen van natuur en landbouw. Dit houdt in dat in elk geval verschillende gebieden
als nabestemming natuurgebied moeten krijgen en dat in het kader van de herstruÀrering
van de Maasvallei, naast het ter beschikking stellen van gebieden voor landbouw,
natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling beklemtoond zuilen worden."
*"De structuurvisie Maasvallei ontwikkeld in het kader van de Benelux kan hierbij als
leidraad gebruikt worden."
*"Ten aanzien van herstructurering dient een globale structuurvisie te worden vastgelegd
waarin natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling en de realisatie van de regionale uitwerking
van het natuurontwikkelingsplan één van de klemtonen is,,.

2. Krachtlijnen Structuurvisie Maasland
Vastgesteld binnen het grindherstructureringscomité (6/6195).
Hierin wordt de centrale doelstelling voor de Globale Structuurvisie Maasland geformuleerd
en de functies die hierin geïntegreerd dienen te worden.
We hernemen de doelstelling: "het streven naar de economisch-ecologisch beste oplossing op
het vlak van de optimale combinatie, zowel scheiding en verweving ,à, 

"n 
tussen de functies

landbouw, natuur, recreatie, waterwinning en de verweving van d,eze functies met rivier- en
waterbeheer".

Hoofddoelstelling structuu rvisie

Vanuit de beleidsbasis die hierboven werd aangegeven, kan een hoofddoelstelling
geformuleerd voor de structuurvisie:

de duurzamc ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het Maasland

Duurzame ontwikkeling
met kwaliteit.

betekent dat rekening gehouden dient te worden met draagkracht en

De draagkracht isbepaald door het ruimtelijk functioneren van de verschillende
Iandgebruiksvorïnen. Voor een lange termijn moet er een voldoende flexibiliteit ingebouwd
zijn om verschuivingen in waarden en inzichten op te kunnen vangen.
De kwaliteit die wordt nagestreefd omvat enerzijds de ontwikkeling van een kwalitatief
hoogwaardig landschap en natuurgebied, anderzijds een goede milieukwaliteit waarbij
rustvoorziening, overstromingskarakter (problematiek slib, landbouw), kwaliteit van
waterlopen, plassen, natuurgebieden en verweving landbouw-natuur-recreatie primeren.
De ruimtelijke kwaliteit gaat uit van een waardebeoordeling die betrokkenheid van de
beoordelaar (bewoner, doelgroep,...) veronderstelt. Voor het Maasland is dit een zeer
belangrijk gegeven. De ruimtelijke kwaliteit krijgt daardoor een belangrijke plaats in de
doelstelling van de herstructurering van het gebied.

structuurv een voor



Gewenste Ruimtelijke Structuur Maasland lg
De doelstelling van een duurzaam herstel van natuur en landschap is de meerwaarde die een
globale visie aanrijkt ten opzichte van de afzonderlijke gebiedsvisies. Deze duurzaamheid is
tegelijk één van de krachtlijnen voor de grindherstructurering.

Een ontwikkelingsstimulans voor de regio is de koppeling van natuurontwikkeling en
toeristisch-recreatieve ontwikkeling, zoals nu reeds gebeurt door toepassing van het concept
Regionaal Landschap. Een groot grensoverschrijdend natuurpark biedt een groot draagvlak
voor de toeristisch-economische ontwikkeling van de regio. De aandacht voor
milieukwaliteit en de ontwikkeling van een hoogkwalitatieve natuur en landschap, maakt het
mogelijk een natuurpark te realiseren met een grote aantrekkingskracht, zowel naar de

plaatselijke bevolking als naar een breder publiek, als internationale trekpleister.
De draagkracht van deze combinatie wordt gegarandeerd door een voldoende groot
aaneengesloten gebied waarin natuur en recreatie kunnen samengaan De ruimtelijke
structurering en ecologische verbinding is dus één van de peilers voor de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van het Maasland. De rivier speelt hierin de hoofdrol; de
rivierprocessen moeten op landschapsniveau ruimte krijgen. De grensoverschrijdende aanpak
van het concept Levende Grensmaas heeft tot doel aan weerszijden van de rivier een

langgerekt natuurgebied te ontwikkelen, omgeven door aantrekkelijke cultuurlandschappen.
Natuurgericht toerisme als kern voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme zal hierin
centraal staan. Het aaneengesloten karakter van de natuurgebieden en anderzijds de inpassing
van het contrastelement van het cultuurlandschap, kan een grote meerwaarde realiseren.

Het afstemmen van de bodemgebruiksvormen in het Maasland moet resulteren in een
verweving van functies in het landschap. Deze keuze wordt tegelijk vastgelegd in de

beleidsopties voor het rivierbeheer die een uitwerking van integraal waterbeheer
vooropstellen. Een inÍegraal waterbeheer als basis voor het nieuwe landschap, stelt de

veiligheid tegen overstroming prioritair. Daarnaast moet een gunstige combinatie van de

verschillende functies die het riviergebied te vervullen heeft, binnen de

overstromingsproblematiek uitgewerkt worden.

Het gebied van de Grensmaas heeft op dit ogenblik nog talrijke functies en kent een
gevarieerd grondgebruik. De gewenste toekomstige ontwikkelingen hoeven aan d,eze

verscheidenheid geen afbreuk te doen. Er zal dan wel gestreefd moeten worden naar een
verweving vanfuncties en activiteiten. Met een duidelijke ruimtelijke invulling en het
respecteren van wederzijdse randvoorwaarden, kan zo een aantrekkelijk multifunctioneel
gebied ontwikkeld worden (De Blust & Vloebergh l99l).
Om de verweving van functies te optimaliseren, is een geïhtegreerde visie op de streek nodig.
Daarin moeten de relaties tussen de verschillende functies en activiteiten naar doelstellingen,
knelpunten en elkaar versterkende oplossingsstrategieën geanalyseerd worden. Dit alles
gebeurt niet alleen in functie van een globale evenwichtige ontwikkeling van het gebied,
maar vooral ook in het belang van het natuur- en milieubeleid.

Om deze uitwerking van een duurzame ruimtelijke planning te kaderen in de planning op
regionaal en gewestelijk niveau kan de hoofddoelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen eveneens meegenomen worden:

"bescherming van de open ruimte en herwaardering van het stedelijk weefseP'.

Binnen het Structuurplan Vlaanderen vormt het grensoverschrijdend Grensmaasproject een

strategisch project ter verbetering van de natuurlijke structuur. Het werd opgenomen als een

visie ter realisatie van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De structuurvisie die
hieronder wordt weergegeven, biedt door integratie van de verschillende visies en door
afstemming van de functies een grote meerwaarde voor de grindherstructurering ten opzichte
van de locatie-structuurplannen.
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Hoofdstuk I Gewenste landschapsstructuur

1.1 Doelstelling

De doelstelling voor de globale structuurvisie is het landschap zodanig te structureren dat
het overal herkenbaar is als het Maasland, met als karakteristieken het rivierkarakter en heí
woardevolle cultuurlandschap.De versterking van de landschappelijke kwaliteit is een
noodzaak om de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling te bekomen.

1.2 Problematiek

Leesbaarheid landschap, zichtbaarheid rivier

Het landschap in de uiterwaard van Heppeneert verschilt nog amper van de open
landbouwzones in Bree, Peer of zelfs Poperinge. De aanwezigheid van de rivier kan men
vanuit Heppeneert op de meeste plaatsen zelfs niet vermoeden. Het verdwijnen van kleine
landschapselementen (bermen, struwelen en hagen), het verdwijnen van de typische
bloemrijke graslanden door het scheuren van de bodem, het nivelleren van het reliëf in het
terrein na de overstromingen, de onaangepaste teeltvormen van maï's en boomkwekerijen
zorgen voor het verdwijnen van de landschappelijke structuur en de eigenheid van het
riviergebied.

Conflicten in het landschap

De eerder aangehaalde verweving van functies om het multifunctionele gebiedskarakter te
garanderen, zal zeker nog een aantal problemen opleveren in de open ruimte.
Het landschap en de naÍuur zijn de maatschappelijke goederen die heÍ basisgoed vormen
voor de sectoren landbouw, recreaÍie, bewoning en industrie (grindwinning,
waterwinning,...). Een beleid om dit collectief goed te beschermen moeí randvoorwaarden
opleggen aan de verschillende sectoren werkzaam in de open ruimÍe.
Ondanks de versterkÍe beleidsinspanningen die de overheid zich de afgelopen jaren heeft
getroost, bevinden landbouw en milieu, natuur en landschap zich nog altijd in een
conflictrelatie met elkaar. Deze gespannen verhouding kan op verschillende manieren
opgevat worden. Vanuit de individuele agrariër gezien is dit conflict een botsing tussen aan
de ene kant zijn vrijheid om zelf te bepalen wat hij onderneemt op zijn grond, en aan de
andere kant de noodzaak tot bescherming van ecologische en landschappelijke waarden als
collectief goed, waarbij de overheid noodzakelijkerwijze regulerend optreedt.
Vanuit de overheid is de relatie meer tweeslachtig, zij dient zowel het landbouwbelang, via
een landbouwbeleid, als milieu, natuur en landschap, via een leefmilieubeleid. De
afstemming van deze belangen vormt een probleem waarvoor een beleid moet worden
gevoerd dat beperkingen oplegt of randvoorwaarden stelt aan het landbouwkundig gebruik
van de grond. Dit is o.a. uitgewerkt in het Mestactieplan, dat tracht een basiskwaliteit voor
het leefmilieu te garanderen. Ook voor de landbouw is schoon water en zuivere lucht van
belang.
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Met de huidige intensieve landbouwmethoden ishet behoud van de
uiterwaardkarakteristiek auíonoom door de landbouw, niet meer haalbaar. Er moel
gezocht worden naar mogelijkheden van landschapsbeheer.

1.3 Achtergronden

Het landschap moet naast een herkenbaarheid tevens een uitdaging en een uitnodiging
inhouden. De variatie en de contrasten in de landschappelijke eenheden verhogen de
belevingswaarde ervan.
Het landschap bestaat uit een geheel van structuren en gebruiksvormen. Hierin kunnen
duidelijk afgelijnde functionele elementen herkend worden (bv. akker, rveg,...), naast nleer
structurerende of onderbouwende elementen van de landschappelijke samenhang. Deze
structuurcomponenten (bv. dijken, hagen,...) worden onderscheiden naar hun
kenmerkendheid voor het rivierlandschap en hebben elk hun waarde voor de beleving.
Vele elementen kunnen verschillende functies vervullen. Structuurcomponenten zoals kleine
landschapselementen kunnen ecologische verbindingen realiseren, een natuurlijke habitat
voÍïnen, een buffering en bescherming bieden van grond- en oppervlakÍewater, andere
bodemgebruiksfuncties tegen wind, visuele en auditieve verstoring beschermen en een
productiefunctie vervullen. De landschapsstructurerende en de attractieve waarde ervan is
duidelijk.

De uitdaging bij het creëren van een nieuw landschap, is het uitbouwen van een herkenbare
landschapsstructuur.
De herkenbaarheid en de eigenheid van het landschap maakt het gebied aantrekkelijk voor
bewoner en gebruiker (o.a. toerisme en recreatie,...). De landschapsstructuur moet hier gezien
worden als het geheel van het ffsisch systeem, de ruimtelijke structuur en de
cultuurhistorische eigenschappen. Het rivierkarakter is hierbij de meest karakteristieke factor.
De cultuurhistorie wordt helemaal bepaald door de strijd van de mens tegen de rivier. De
belangrijkste landschappelijke structuren als dijken, nederzettingspatroon en infrastructuur
refereren ernaar. De relatie mens-natuur is overal in het landschap af te lezen.
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Structurering landschap : structuurcomponenten

Vertrekpunt voor de ruimtelijk-analytische component in de structuurplanning is het
ondersc.heiden van landschapseenheden. Van belang voor de structurering en het accentueren
van de landschapsstructuur zijn structuurcomponenten zoals lijnelementen (dijken,
bomenrijen, waterlopen,...), punt- en vlakelementen (bomen, bossen, huizen,...). Deze
elementen vormen de werkbare factoren in het creëren van een nieuw landschap en dus ook
in het ontwikkelen van een landschapsstructuur

Vlakelement (massal
'-.::::- .-.-") :

t.-'

Grenzen

lBegrenzingen en overgangen voÍrnen een belangrijke schakel voor de verwezenlijking van
een harmonieuze structuur. Conflicten tussen landgebruik, Iandschapsbeteving en duurzame
ontwikkeling, ontstaan op deze plaatsen. Hiervoor dient dus een strategische aanpak te
worden voorzien, waarin kwaliteit en flexibiliteit voorop staan.
* flexibele grenzen: grenzen moeten kunnen verschuiven, maar anderzijds dienen ze toch een
duidelijke functionering in het landschap te hebben. Ze kunnen gewijzigd worden met
veranderde maatschappel ijke waarden en inzichten
*multifunctionele begrenx,ingen: het goed functioneren van de grenzen vormt de basis voor
de duurzame ruimtelijke structuur; functies van begrenzingen: landschappelijke structurering
en begrenzing, buffering bodemgebruikseffecten, ecologische verbinding, accentuering
kunstvorm landschap (bv. visuele drager in landschapskunstvormen Bichterweerd, aswerking
Steenberg). Structuren die als multifunctionele begrenzing kunnen werken zijn dijken, bossen
en houtkanten, bomenrijen, hagen, brede bermen en waterplassen (met natuuroevers).

Begrenzingen hebben dus veelal een afscheidendefunctie, ze moeten een harde overgang
tussen conflicterende bodemgebruiksvormen oplossen. Een interessante toepassing zou het
aanplanten van schermbossen zijn tussen de bewoning van de rijksweg en de open ruimte van
lret Maasland. Wanneer een visuele buffering van deze storende bewoning gecreëerd wordt,
worden de open ruinÍe-corridors duidelijk leesbaar in het landschap (zelfs over de rijksweg
op een aantal plaatsen).

PUntGlemcnt
.. .- ':-,



l.andschappelijk kunnen we echter nog e€n onderscheid maken binnen grenzen in het
landschap; er zijn namelijk harde en zachte grenzen.

Harde grenzen zullen contrastbevorderend werken in het landschap. De harde begrenzingen
voÍïnen zeer abrupte overgangen van landschappen en een afscherming van functies. Voor
de landschapsbeleving kunnen de harde begrenzingen het verrassingsaspect bevorderen, door
het verborgen houden van eenheden. Harde begrenzingen zijn dijken, waterplassen, bossen
(zoals de hogervermelde schermbossen) en houtkanten.

Zachte grenzen beklemtonen de meer harmonieuze overgangen in het landschap, het
samengaan van verschillende functies zonder conflicten in het landschap wordt erdoor
beklemtoond, bv. uiterwaardnatuur en kleinschalige landbouw, of een alleenstaande hoeve in
open landbouwgebied. De gezamelijke, harmonieuze aspecten van beleving worden hiermee
beklemtoond. Zachte begrenzingen kunnen bloemrijke bermen, bomenrijen of hagen zijn.

Contrasten

Contrastwerking is een belangijk aspect van de landschapsbeleving. Op het niveau van het
landschap kan deze uitgewerkt worden in de tegenstelling:

cu ltuurlandschap-rivierlandschap
grootschalig -kleinschalig landschap

Voor de Ontwerp Globale Structuurvisie is een gewenste landschapsstructuur uitgetekend
met een onderverdeling in landschapseenheden, die kunnen afgescheiden worden met harde
of zachte grenzen.
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1.4 Verwezenlijking Gewenste landschapsstructuur

KaaÉbespreking

De afbakening van deze eenheden werd bepaald op basis van:
o het gewestplan en de goedgekeurde structuurvisies voorde afbakening van natuur en

landbouw;
. de Ruimtelijke Agrarische Structuur voor de opdeling van het landbouwgebied; hiertoe

werd de kaart met de relatie landbouw - natuur geïnterpreteerd; de landbouwzones met
ecologische en landschappelijke waarde en met zwaardere milieubeperkingen, werden
voor een verweving van functies opgenomen;

o het project Levende Grensmaas voor de afbakening van de riviernatuur.

In sommige dorpskernen begint het landschap vanaf de achtertuinen, vandaar dat ze in de

landschapsstructuur zijn opgenomen. De eenheden waarin het uitzicht overwegend bepaald
word door het bebouwde karakter, zijn uit de landschapsstructuur weggelaten (wit).



14 I G.ewenste Ruimteliike Stnrctuur Maasland

Opdeling landschapseenheden in 4 §pes:
Landbouwtypes:
* dynamisch landbouwlandschap
Landbouwgebieden met intensieve landbouwbedrijfsvoering, aangewezen voor uitbreiding en
inschakeling in de concurrentiële landbouw. De tendens van uitbreiding van bedrijfs- en
kavelgrootte verloopt hier zonder conflicten met landschaps- en natuurwaarde. Het
dynamische aspect betekent dat het landschap kan veranderen met de wijzigende
landbouwtendensen. De voorziening van een basis milieu-, natuur- en landschapskwaliteit
dient wel verzekerd te blijven. Zo kunnen bomenrijen en andere
basiskwaliteitsvoorzieningen, o.a. naar bescherming beekmilieus , zeker ingepast in deze
intensieve landbouwgebieden.
* stabiel landbouwlandschap
Hier wordt het bewaren van een traditioneel cultuurlandschapsbeeld nagestreefd. Een
samenwerking met de aanwezige landbouw is er aangewezen om een kleinschalig of
extensief uiterwaardcultuurlandschap te ontwikkelen en te behouden.

Kleinschalig uiterwaardcultuurlondschap; traditioneel (heggen)landschap in
Maasland met kleine percelen, omgeven meÍ hagen, houíkanÍen of bomenrijen, waarin
een gebruik als hooiland, weiland of boomgaard voorkomt.
Extensief uiterwaardcultuurlandschop: open u,eiland in overstromingsgebied mer
extensief gebruik; lage mestgift en lage veebezeÍting.

Op een aantal plaatsen is aansluitend bij de dorpskernen een kleinschalig landbouwgebruik
en bijhorend heggenlandschap voorzien. Dit is historisch aanwezig rond de dorpskernen in
het Maasland, voorbeelden treffen we nog te Vucht, Leut, Elen, Aldeneik.
In de grotere landschapseenheden waar het cultuurlandschapsstreefbeeld wordt voorgesteld,
kan het traditioneel uiterwaardlandschap hersteld worden; dit kan ofi,,rel inhouden een
kleinschalig, gesloten landschap met hagen, houtkanten en bomenrijen herstellen zoals te
Kotem, Meeswijk en Dilsen, ofivel een extensief (: geringe mestgift <150 kgN/ha en
veebezetting < I rund/ha) begraasd uiterwaardweiland, te herstellen in Elen-Heppeneert en
Houbenhof.

Natuur§rpes:
* cultuurlijk natuurlandschap
Het landschap waarin via een mensgestuurd natuurbeheer het gewenste natuurstreefbeeld
bereikÍ wordt. ln deze zones kan met een traditioneel bodemgebruik de natuurwaarde hersteld
worden. Veelal kan een extensief landbouwmedegebruik vooropgesteld/ingeschakeld
worden. Streefbeeld zijn bloemrijke hooi- en weilanden, afgewisseld met houtkanten en
boomgaarden.
* riviernatuurlandschap
Gebieden waar de rivierprocessen het landschap boetseren, waar een gevarieerd landschap
zal ontstaan van waterplassen, beken, bossen, struwelen en graslanden, \ryaar grote grazers
zoals Koniks en Galloways kunnen zoÍEen voor voldoende openheid en toegankelijkheid
door het instandhouden van grote stukken grazige vegetatie.

Realisatie

Het beleidsinstrumentarium voor de realisatie van deze gewenste landschapsstructuur moet
een geïntegreerde eenheid vormen van gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid, in de
grensoverschrijdende afstemming, de grindherstructurering, het landschapsherstel, het
beekbeheer,....
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Voor de ontwikkeling van een structuurplan voor het Maasland moet een lange termijn-visie
uitgewerkt worden. Het gewestplan als huidig beleidsdocument kan daarbij niet strikt
gevolgd worden om de doelstelling van de grindherstructurering te realiseren.

De voorgestelde indeling van de landschapseenheden tracht een onderscheid en eigenheid
voor deze eenheden uit te tekenen, op basis van schaal, begrenzingen en contrastwerking.
Hierbij is de afstemming met omgevende eenheden en structuren van groot belang, niet enkel
de grenzen maar ook de ontsluiting speelt een belangrijke rol. Om de doelstelling voor de
globale structuurvisie te bekomen, dient een aaneengesloten natuurpark langsheen de Maas
voorzien te worden, anderzijds dient een aantrekkelijk cultuurlandschap in de vallei hersteld
te worden.

Voor de realisatie van deze landschapsstructuur, dient een uitwerking binnen een
landinrichtingsproject of dankzij landschapsopbouwplannen te gebeuren. Alleszins zal
nagegaan moeten worden of de landbouw naar de toekomst binnen dit gewenste
landschapsstreefbeeld een voldoende leefbaarheid en perspectief vindt. Er zullen immers in
de eerste plaats landbouwers nodig zijn om het landschap te beheren.

Het landschapsbeheer kan op verschillende manieren nagestreefd worden.
Mogelijkheden in het raarn van een landinrichtingsproject bieden een interessant perspectief.
Vanuit de Beleidsnota grind wordt gesteld dat de herinrichting moet uitgevoerd worden in het
kader van een landinrichtingsproject. De structuur van het gebied en de aanwezigheid van de
grindwinningen maakt het instrumentarium van de landinrichtin g zeer opportuun voor de
herstructureringsdoelstelling; ruilverkaveling en allerlei projecten van landschapsherstel en

afstemming van functies kan binnen een landinrichtingsproject uitgevoerd worden.
Buiten een landinrichtingsproject kan een instrumentarium voor het landschapsbeheer
gecreëerd worden met landschapsopbouwplannen, natuurvriendelijk beek- en dijkbeheer,
overeenkomsten en compensaties voor landbouwbedrijven.
Een mooi resultaat w'ordt reeds bereikt in de Maasmechelse uiterwaard dankzij
ondersteuningsovereenkomsten van de Provincie. Een ondersteuning van hooilandbeheer,
extensiever weilandbeheer (geen bemesting, beperking veebezetting, verbod op
struweelverwijdering en op sproeistoffen, nieuwe aanplant van hoogstamfruitbomen) en
onderhoud van hagen en houtkanten zoÍg|.. reeds voor mooie resultaten op zo'n l7 ha van de
uiterwaard. Mogelijkheden van volwaardige beheersovereenkomsten worden momenteel
onderzocht. Hiermee zou het mogelijk worden een ecologische infrastructuur uit te bouwen
van kleine landschapselementen en bloemrijke graslanden.
De landschapsopbouwplannen voorzien de aanleg en inkleding van
landschapsstructuurcomponenten/-verfraaiingselementen en de afstemming van
bodemgebruik op gebiedsniveau, met middelen van de grindherstructurering. Een voorbeeld
is uitgewerkt voor het Oude Maas-gebied van Dilsen. In deze oude Maasarm is nog een
restant-patroon van het kleinschalig uiterwaardlandschap aanwezig in de vorm van enkele
gespaarde hagen, bomenrijen en verspreide bomen. Het gaat duidelijk om een verkommerd
nefwerk van perceelsbegroeiingen. Een heropwaardering van deze structuur kan gebeuren
door het aanplanten van hagen, houtkanten en bomenrijen langs wegen en perceelsranden.
Voor dit type van traditioneel cultuurlandschap kunnen ingrepen van landschapsverfraaiing
veel verwezenlijken. Voor het traditionele open uiterwaardweiland, zoals de uiterwaard van
Elen-Heppeneert, dienen overeenkomsten met landbouwers de gewenste afstemming van
landbouw met landschapsherstel te realiseren.
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Hoofdstuk 2 Natuurontwikkeling

2.1 Doelstelling

Natuurontwikkeling is erop gericht in gebieden natuurwaarden te creëren die er bij het
bestaande grondgebruik niet waren of zeer onvolledig ontwikkeld zijn. Waterbeheersing,
ontsluiting en landschapsbouw moeten hiertoe bijdragen.
Voor de gewenste naluurontwikkeling in het riviergebied is het doel de rivierdynamische
processen - als ecologische sleutelprocessen - herstellen.

De aankoppeling van de rivier in de natuurontwikkelingsgebieden heeft een meerwaarde
voor de milieu-, natuur- en landschapskwaliteit. Deze meerwaarde omvat als deelaspecten:
. rivierprocessen als landschapsvormend element, zorgend voor gevarieerd en

verrassend/veranderend I andschap;
. rivierprocessen als ecologische sleutelprocessen zoÍgen voor de ontwikkeling van talloze

ecosystemen met een uitzonderlijke natuurwaarde, aanplantingen en inzaaiingen zijn dan
ook niet gepast in natuurontu,ikkelingsgebieden langs de Grensmaas;

. rivierprocessen zorgelt voor een variatie in afzettingen en een globale vermindering van
slibafzetting.

Tevens zal het recreatief medegebruik profiteren van deze hoogkwalitatieve ontwikkelingen
dankzij een betere ontsluiting van het gebied. Het natuurontwikkelingsgebied moet een groot
aaneengesloten, overal toegankelijk natuurpark worden. Het contact van de rivier met de
uiterwaard verhoogt de waarde van visserij, kanoën en diverse andere natuurgerichte
recreatievormen.

Vanuit natuurbehoudsoogpunt is tevens het behoud en herstel van de cultuurgebonden
naÍuurwaarden een vereiste. Het cultuurhistorische landgebruik heeft een belang in de
landschapsopbouw:
. voor de museumfunctie (cultuurhistorische waarde) van het landschap;
. voor een contrastwerking in het landschap;
. voor de variatie in natuurwaarden en behoud van biodiversiteit;
. voor een groot maatschappelijk draagvlak.

Voor de ontwikkeling en het herstel van de cultuurgebonden natuurwaarden zijn de
kavelinrichting en de sturing van het beheer de belangrijkste randvoorwaarden. Het gaat om
een natuurgebied waar getracht wordt de cultuurhistorische natuur- en landschapswaarde te
behouden. Dit kan via een natuurbeheer of extensief landbouwbeheer van hooi- en
weilanden. Hiervoor kunnen dieren en opbrengst voor plaatselijke boeren zijn, eventueel ter
compensatie van beheersovereenkomsten op landbouwgronden. De zeldzaamheid en
bescherming op Europees niveau van de typische natuur van de uiterwaard (de
stroomdalgraslanden van de Maas werden opgenomen in de Habitatrichtlijn van de EG) geeft
het belang aan van deze beschermingsmaatregelen.
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2.2 Problematiek

Krachtlijnen integraal waterbeheer en Grensovenschrijdende afstemming
rivierbeheer

De weinig restrictieve ruimtelijke ordening in de winterbedding heeft tot grote problemen
voor het rivierbeheer geleid. Gebouwen en constructies die in het overstromingsgebied
opgetrokken werden, zorgen voor een opstuwing en kansen op hoogwaterschade. Vanuit
veiligheids- en rampschadeafiveging werd door de rivierbeherende instantie de onteigening
van enkele huizen, binnen het hoogwaterregime gelegen, voorgesteld. Na de overstroming
van januari 1995 werd daarom door de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening opdracht
gegeven de woningen in de winterbedding tegen het jaar 2010 te onteigenen. De ligging van
de winterdijken (binnen de alluviale vlakte), zal voor problemen blijven zorgen bij
hoogwaters. Enkel oplossingen die de piekdebieten afzwakken zullen effectief zijn. Daarom
is het aangewezen om aan Vlaamse zijde aan te sluiten bij de Nederlandse aanpak zoals die
in het rapport "De Maas Meester" (Commissie Boertien II; Waterloopkundig Laboratorium,
1994) beschreven is.

De grensoverschrijdende aanpak van het "Levende Grensmaas" natuurontwikkelingsplan
realiseeí een groot aaneengesloten natuurpark langs de rivier waarin de rivier meer ruimte
krijgt en aldus het rivierbeheer een nieuw imago geeft. Deze ontwikkeling geeft een positieve
stimulans aan de ontwikkeling van de regio (via natuurgericht toerisme).

Inpassing integraal waterbeheer

Afstemming van de functies in het overstromingsgebied moet problemen vermijden van
rampenschade, uitspoeling wegen, vernieling landbouwgrond, zwerfuuil, slibafzetting en
watervervuiling grindplassen.
Belangrijke principes voor een duurzame inrichting van het overstromingsgebied zijn:
. geen verharde wegen in winterbed;
. geen bouwwerken en onaangepaste constructies;
o afstemming bodem- en watergebruik op rivierbeheer.
Vooral intensief landbouw- en recreatiegebruik kennen problemen bij hoogwaters.
De landbouw in de overstromingsgebieden zal zolanger geen teeltbeperkingen voor
geformuleerd worden, steeds voor problemen blijven zorgen. Problematische teelten en
praktijken zijn akkerteelten, fruitteelt en scheuring van de graszode. Vanuit deze globale
structuurvisie worden perspectieven voor een duurzaam landbouwgebruik (zie
verwevingsgebieden) in deze gebieden voorgesteld, voor zover de gronden binnen het
stroomvoerend rivierdeel nog in aanmerking komen voor landbouw.
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2.3 Achtergronden

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vinden we een richtlijn voor de ontwikkeling van
de natuurlijke structuur in het gebied: 'In de Maasvallei worden de ecologische waarden
versterkt en worden inpasbare vormen van landbouw en recreatie ontwikkeld.' De
natuurontwikkelingsdoelstelling, zoals in de Natuurlijke Structuur binnen het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen uitgetekend wordt in de overstromingsgebieden van de Maas, moet
resulteren in een duurzaam systeem van rivierfunctioneren binnen natuur, landbouw en
recreatief medegebruik.

De doelstelling van de Globale structuurvisie, met name het herstellen van de natuurwaarden
in het Maasland, moet verwezenlijkt worden in een natuurlijke structuur. De Natuurlijke
Structuur Maasland tekent een duurzaam functionerend natuursysteem uit, gebaseerd op een
netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen.

Milieu-aspecten

De huidige slibproblemaíiek langs de Maas stelt zich voornamelijk in de grindplassen, waar
bij overstroming in de plassen overal een dik pak slib kan bezinken. De bedreiging voor de
waterkwaliteit en het waterbiotoop is zeer groot. Een oplossing voor deze problemen wordt
grotendeels bekomen door een vlotter contact met de rivier uit te tekenen. ïVanneer de
plassen een voldoende doorstroming krijgen bij hoogwater,zal er enkel slib kunnen bezinken
in de diepe (delen van de) plassen. Voor de grote grindplassen in het gebied lost men de
problemen op door de voorziening van een glooiende oever en een voldoende
doorstroomgelegenheid, met eventueel een diepe put in het midden van de plas om het slib
op te slaan in de diepste delen, zodat de plassen kunnen uitklaren en toch een voldoende
waterkwaliteit en waterecosysteem kunnen ontwikkelen. Voor de plassen van Negenoord kan
een verbetering van de herinrichting in deze zin gebeuren. Met het creëren van diepe centrale
zones in de plassen zou men ook de oevers nog breder en glooiender kunnen aanvullen; dit is
nog aangewezen ter hoogte van de zomeroever en de winterdijk.

De u'aterkwaliteit van de beeklopen in het gebied is momenteel ook nog zorgwekkend, hierin
kontt ecltler verbetcring. Voor een globale verbetering van de milieukwaliteit van de
beeklopen is een voorziening van een bufferzone en een natuurvriendelijke oever
noodzakelijk opdat het beekmilieu een zelfreinigende werking en een rijk waterbiotoop kan
ontwikkelen. De functie van de beekloop als natuurverbindingsgebied is voor het gebied van
groot belang.

De vervuiling van waterlopen, plassen en natuurterreinen vanuit aanliggende
landbouwterreinen dient vermeden te worden met bufferzones.Deze moeten tot doel hebben
de kwaliteit van bodem, water en lucht te beschermen; de voorziening van een
basismilieukwaliteit wordt geregeld via het Mestactieplan. Bijkomende regelgeving voor
bufferzones voor \ryoon- en natuurzones kunnen aangewezen zijn. Hiervoor kan via dit
structuurplan een geschikt instrument uitgetekend worden om deze doelstelling te bekomen.
Met name in het kader van de landinrichting kan de buffering, die reeds in de gewenste
landschapsstructuur werd aangehaald als harde begrenzing tussen conflicterende
bodemgebruiksvormen, gerealiseerd worden.
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2.4 Y envezen lij king Natuu rlij ke Structu u r Maasland

KaaÉbespreking

Voor de uittekening van de natuurlijke structuur werd uitgegaan van:
o het l.evende Grensmaas-scenario voor de aanduiding van het natuurontwikkelingsgebied

langsheen de Maas;
o het gewestplan voor de afbakening van natuurgebied en landbouwgebied;
. de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen, de Groene Wenselijkheidskaart voor

Limburg en het Regionaal Natuurontwikkelingsplan Kempen en Maasland voor het
aangeven van de ecologische structuur doorheen de vallei.

De Natuurlijke Structuur Maasland bestaat uit: natuurkernzones,
natuurontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden.
* natuurkernen: Voor deze natuurlijke structuur van het Maasland werd een afivijkende
optekening van natuurkerngebieden gehanteerd. Er wordt mee aangegeven waar de grote
grensoverschrijdende natuurcomplexen in het gebied zullen ontstaan. Hiermee wordt het - in
het project Levende Grensmaas voorziene - grensoverschrijdende natuurpark langs de rivier
aangegeven. Concreet vorïnen deze natuurkernen de grensoverschrijdende, grote
aaneengesloten natuurgebieden die ontstaan uit de natuurontwikkelingszones met
hoofdfunctie natuur en medegebruik van natuurgerichte recreatie.
* natuurontwikkelingsgebieden: gebieden waar een ingrijpen in het landschap een gunstige
uitgangspositie voor duurzame natuuronfwikkeling mogelijk maakt, waarna de
rivierprocessen en het natuurbeheer zullen toezien op het bekomen van het gewenste
natuurstreefbeeld.
+ verwevingsgebieden: gebieden waarin een nevenschikking van de functies landbouw en
natuur wordt verwezenlijkt, in plaats ofivel in gebruik. Dit geeft ontstaan aan een ecologisch
waardevol landbouwgebied ofivel een mozai'ek van landbouw en natuureenheden. De
Iandbouwer zal als grondgebruiker rekening moeten houden met de nevenfuncties natuur en
recreatie.
* natuurverbindingszones: realisatie ecologische verbindingsfunctie in landbouwzone of in
bewoning of zelfs in industrieterrein. De verbindingsfunctie wordt bekomen dankzij
lintvormige landschapselementen; zoals houtige begroeiingen (hagen en houtkanten),
natuuroevers van rivier, plassen en waterlopen en brede bermen van wegen en dijken. Deze
natuurverbindingszones vorïnen de ecologische infrastructuur in het landschap doorheen het
Maasland.

Verwezenlij king Natuurlij ke Structuur Maasland

De natuurontwikkelingsgebieden vorïnen het onderwerp van de grindherstructurering en het
project Levende Grensmaas. Een afstemming van het beleid op deze locaties zal resulteren in
het grote, aaneengesloten natuurgebied langs de rivier.
Voor de verwezenlijking van de verwevingsgebieden moet naar een afstemming met de
landbouwbedrijven in deze zones gekeken worden. De ecologische infrastructuur en

verweving van natuur en landbouw kan gerealiseerd worden binnen een leeÍbare
bedrijfsvoering met vergoedingen voor beheerslandbouw of beheersovereenkomsten. De
verwevingsgebieden liggen in landbouwzones met verstrengde mestnormeringen. Deze
belemmering van intensief landbouwbeheer zal gepaard gaan met vergoedingen vanuit het
Mestactieplan. Een bijkomende vergoeding kan voorzien worden om een ecologisch en
landschappelijk waardevol cultuurlandschap te ontwikkelen met extensief beheer, bloemrijke
bermen en/ofonderhoud van hagen en houtkanten tussen de percelen. Het streefbeeld van een

waardevol cultuurlandschap kan gerealiseerd worden mits een vergoeding wordt voorzien
voor dit natuur- en landschapsbeheer.
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De naluurverbindingszones liggen eveneens in landbouwzones met verstrengde
mestnormeringen. De voorziening van bloemrijke bermen en hagen en houtkanten tussen de
percelen kadert in de nagestreefde landschapsverfraaiing en in het realiseren van
verbindingen doorheen de Maasvallei. De landbouwers kunnen instaan voor het onderhoud
van deze kleine landschapselementen mits een vergoeding.
De verwevings- en verbindingsgebieden garanderen één van de doelstellingen voor de
herstructurering, met name een duurzame inpassing en aaneensluiting van hoogwaardige
natuur en landschap doorheen het volledige Maasland. Een bijkomende troef van deze
vergoeding voor de verbindingszones is dat de landbouw, die in deze gebieden getroffen
wordt door het milieubeleid, toch een voldoende perspectief krijgt in deze gebieden. Meer
nog, zE zal dankzij het landschappelijk verfraaiend beheer een groot respect afdwingen en
naar de toekomst een duurzaam beheer kunnen blijven vervullen. Het maatschappelijk belang
van deze landbouwexploitatie zal enkel toenemen, zodat een toekomst voor dit beheer
gegarandeerd is.

In de huidige context van maatschappelijke ontwikkeling, multifunctioneel ruimtegebruik,
heroriëntering van landbouw en open ruimte, is een plaats voor deze geïntegreerde vorrn van
landbouw - de verweving van landbouw, natuur en landschap - een grote toekomst
beschoren. De cornbinatie van deze drie waarden biedt een grote meerwaarde voor het
economisch gegeven van de landbouw, die niet enkel aan intensiveren moet denken, wat
vanuit het Europees en Nationaal beleid immers een halt wordt toegeroepen. Het toekomstig
landbouwbeleid brengt een milieubeheer, natuur- en landschaps-meerwaarde in rekening via
het uitwerken van bemestingsvergoedingen en beheersovereenkomsten ter realisatie van een
duurzame m i I ieukwaltiteit en natuurlijke structuur voor Vlaanderen.

Binnen deze verweving wordt ook de overstromingsproblematiek van de landbouwgronden
en de onzekerheid hieromtrent uitgeklaard en kunnen teeltvormen in overeenstemming met
het overstromingskarakter hersteld worden met een duurzame beheersvorm (vergoeding van
minder intensieve beheersvormen van weiland en hooilandbeheer). Voor de uitvoering van
het landschapsbeheer in de Maasvallei en dit verwevingsgebied zie hoofdstuk 6 perspectief
voor de landbouw.
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Natu urontwikkelingsplan
Specifieke ontwikkelingen ter verwezenlijking van deze natuurlijke structuur werden
voorgesteld in het Natuurontwikkelingsplan I 990- I 995.

Hierin wordt vermeld:
* realkaÍie groengebieden gewestplan; nnastdevoorziene groengebieden van de
gewestplanherziening zijn er de op het gewestplan aanwezige groengebieden, gelegen op
rivieroevers, kasteelparken en Oude Maas-armen. Voor deze natuurgebieden moet een
bescherming en inpassing in de natuurlijke structuur voorzien worden. Vooral de oeverzones
van de rivier hebben wat dit betreft een belangrijke functie te vervullen, denken we maar aan
de verbinding van de Maasmechelse uiterwaard met het gebied Negenoord. Langsheen de
rivier zou hier een mooie landschappelijke en ecologische verbinding gerealiseerd moeten
worden. De kasteelparken kunnen dankzij een natuurbeheer en aansluiting met omgevende
terrei nen tot be lan grij ke attractiepunten u itgroeien. De landschappel ij ke
structuurcomponenten en de bloemenrijkdom van bermen en graslanden is in deze parken
van groot belang.

* de deíaillering van de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen, verder uitgewerkt in de
natuurlijke structuur binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarop voor de
Maasvallei grote natuurontwikkelingspotenties in het riviersysteem werden aangegeven. De
basis voor uitwerking van de natuurontwikkelingspotenties vormt een toelaten/ontwikkelen
van ecologische sleutelprocessen, meerbepaald de rivierdynamiek op de
natuurontwikkel i n gsterreinen.

* de beschikbare financiële middelen voor visserij worden ingezet voor de structurele
verbetering van de waíerlopen en plassen. Op die manier zal overgestapt worden van een

louter visuitzettingsbeheer naar een visserijbiologisch gericht natuurbehouds- en

natuurontwikkelingsbeheer. De sportvisserij werkt monrenteel mee aan de

natuurontwikkelingsplannen voor de Maas, met projecten ter realisatie van een rivierbiotoop
voor zalmachtigen, uitzettingsprojecten voor zalmachtigen, het realiseren van paai-, opgroei-
en migratiemogelijkheden langs de Maas. De kernpunten bij deze visserij-ontwikkeling
leunen aan bij de natuurontwikkeling, met name het herstel van het rivierecosysteem als een
kwalitatief hoogwaardig systeem. Hierbij wordt regionaal en grensoverschrijdend in overleg
aandacht gevraagd voor kwalitatief en kwantitatief beheer van de rivier.
Bij het natuurontwikkelingsbeheer in relatie tot de visserij wordt de visievorming op het vlak
van de sport- en riviervisserij gericht op visstandbeheer en integraal oeverbeheer
(Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Grensmaas IBW 1994). Belangrijk voor deze
aanpassing in visserijbeheer is de realisatie van ecologische verbindingen, m.a.w. het
wegnemen van hindernissen op de waterlopen.

De Grensmaas bevat een grote verscheidenheid aan vissoorten die dankzij een beter
waterbeheer in de Grensmaasvallei beter vertegenwoordigd kunnen worden (hierbij is tevens
de waterkwaliteit van groot belang). De aanwezigheid van talrijke zeldzame vissoorten
(Blauwneus, Vetje, Blauwband, Gestippelde alver,...)§atuurhistorisch Maandblad21996)
op de beken die zonder barriëre in de Maas monden, evenals beken die dankzij natuurbouw
een verbeterde structuur kregen zoals de Berwijn en de Vloedgraaf, is een goede aanduiding
van de potenties en de noodzaak van een ecologisch visstandbeheer. De
structuurverbeteringswerken aan de Vloedgraaf en de Berwijn kenden een zeer snel effect op
de visstand, ondanks de nog aanwezige slechte waterkwaliteit. Voor de zijbeken van de

Grensmaas wordt dan ook voorgesteld om:
. de beekmondingen te herstellen in hun contact met de rivier;
. de doorgangen van de winterdijken te verbeteren voor vismigratiemogelijkheden;
. de ecologische verbindingsfunctie verbeteren door natuurbeheer op voldoende

brede oeverstroken;
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o de structuur van de beeklopen te verbeteren dankzij natuurtechnisch oeverbeheer;
o de waterkwaliteit te verbeteren in samenhang met een waterkwantiteitsbeheer

(RWZI's afstemmen op kwantitatieve beekvoeding).
Om dit te bekomen is overleg nodig tussen de beekbeherende instanties (Dienst Maas en
Albertkanaal, l,andelijke Waterdienst, Provincie, Gemeentes). Vanuit het IN werd reeds een
aarl,zet gegeven voor deze geihtegreerde aanpak in het rapport 'Beeklopen in de
Grensmaasvallei. Integraal waterbeheer en beekherstel'(IN, mei 1995). Hierin werden
bovengenoemde maatregelen beschreven.
De waterlopen mogen vanuit een optimaal visstandbeheersoogpunt niet enkel een
verbindingszone tussen de natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur vorïnen, ze
moeten een op zichzelf staande ecologische leefivereld ontwikkelen, met een rijke fauna en
fl ora (Visserij ontwikkel ingsplan).

* met betrekking tot recreatie vermeldt het natuurontwikkelingsplan 1990-1995 dat
recreatievormen met een grote impact op natuur en landschap niet thuishoren in de
ecologische hoofdstructuur. De harde recreatievormen, vooral de harde wateruecreotie moet
gelimiteerd worden omwille van de con/licten met onderefuncties. Een goede zonering kan
conflicten tussen intensieve recreatie o zachte recreatie/natuur/landschap/leefmilieu
voorkomen.
Voor de natuur, zowel binnen als buiten de ecologische hoofdstructuur, kunnen
"immissienormen voor recreatie" opgesteld worden, rekening houdend met de draagkracht
van de omgeving en met de verstoringsgraad. In natuurontwikkelings- en
natuurverbind ingsgeb ied en zal een zacht recreatief medegebru ik u itgebouwd worden.

NatuurstreeÍbeeld

Riviernatuur
Het streefbeeld van het versterken van de natuurlijke structuur (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen) en van het concept Levende Grensmaas houdt in dat de rivierprocessen de
nodige ruimte moeten krijgen en er een duurzame natuurontwikkeling kan optreden langs de
rivier, waarbij de dynamische rivierprocessen zullen zorgen voor een gevarieerd en steeds
wisselend rivierlandschap; de ruimte die hiervoor nodig is, komt overeen met de ruimte die
de rivier nodig heeft voor haar dynamische processen, met name het stroomvoerend deel van
de winterbedding. Deze zones krijgen dan ook als streefbeeld een dynamische natuur waarin
de rivier als centraal element zich strengelt tussen bossen, zandbanken, nevengeulen en lage
stroomdalgraslanden. Dit sluit aan bij het streefbeeld van het Grensmaasproject op de
Nederlandse oever. De grensoverschrijdende landschappelijke aansluiting is van groot
belang.

Cultuurlijke natuur
In tegenstelling met het door de rivier aaneengesloten natuurontwikkelingsgebied, kan er een
tweede natuur§pe onderscheiden worden, het cultuurlijke natuurlype, dat wordt
gekarakteriseerd door de volgende eigenschappen:
o het is een mens-gestuurd systeem binnen een natuurlijk patroon;
o het is een contrast-element binnen het natuurlandschap;
o het heeft een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde; het klassieke

uiterwaardlandschap wordt ervaren als een zeer aantrekkelijk natuurlandschap. De
museumfunctie is van belang binnen een groot natuurpark met toeristische uitbouw
(mooie toepassing wissenteelt);

. het kan een kunstvorm (bv. "dank zij de dijken": Bichterweerd) zijn; als landschappelijk
structuurelement kan het een contrasterend ofondersteunend belevingseffect hebben;
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o het kan de uiterwaard-natuurwaarde behouden; cultuurlijke natuurwaarde van

Glanshaverhooiland, weidevogels;
o het heeft een grote waarde als ecologische verbinding; kleinschalig landschap met sterke

ecologische infrastructuur: dijken, houtkanten, ...

De combinatie van deze twee natuurtypes heeft een positief effect op de landschappelijke
beleving, op de natuurwaarde (variatie doet biodiversiteit toenemen) en op de toeristische
troeven ( bredere doelgroep aanspreken). Een vergelijking met het natuurpark deVeluwe in
Nederland toont duidelijk het vergroten van het draagvlak door de combinatie van het
cultuurlijke aspect (heidebeheer: maaien en branden) met het natuurlijke aspect (grote
grazers in spontane natuur: Highland-runderen, Edelherten). Zowel de natuurliefhebbers als
het brede publiek van vakantiegangers wordt aangetrokken door het gebied.

De grootste troef van de combinatie is de verbinding en toegankelijkheid van het gehele
gebied. Waar de cultuurlijke natuur met een netwerk van aangelegde paden een groot publiek
kan verwerken, zal de dynamische natuur op een aantal plaatsen minder toegankelijk zijn en

voor de nodige rust voor de natuur en een bepaald type recreanten zal zoÍgen.



Zl I C,ewmste Ruimtet[ike Structuur Maasland

Hoofdstuk 3 Toeristisch-recreatieve ontwikkelin g

3.1. Doelstelling

Streekontwikkeling door de uitbouw van een gemeente- en landsgrensoverschrijdende
toeristische basisinfrastructuur met het hoofdaccent op natuurgericht toerisme.

3.2 Problematiek

Momenteel is het toeristisch aanbod van de regio even sterk versnipperd als het landschap in
het gebied. Daardoor worden belangrijke kansen gemist voor een duurzame ontwikkeling en
een afstemming van functies in het gebied. Conflicten in landgebruik zijn hiervan het gevolg;
verstoring hengelaars door watersporters, verkeersdrukte op rustige land(bouw)wegen,
verstoring broedvogels en overwinterende watervogels op de plassen,...
Momenteel wordt via het Regionaal Landschap Kempen en Maasland een aanzet gegeven tot
een geintegreerde aanpak via fiets- en wandelnetwerken.

3.3 Achtergronden

De ontwikkeling van toerisme richt zich op de ontwikkeling van twee troeven van het gebied;
enerzijds de waterplassen met intensieve vormen van recreatie, geconcentreerd langs de
gestuwde Maas in het Maosplassengebied, anderzijdshet natuurtoerisme dat gekoppeld is
aan de ontwikkeling van routestructuren en de cultuurhktorie in het gebied; geaccentueerd
in het landschap en de dorpen/steden. Dit laatste spoor laat een grote verwevenheid toe met
de andere functies van het gebied, zoals landbouw, natuurbehoud en -ontwikkeling, zachte
recreatie, horeca en \ryonen.

De formulering in een tussenrapport van de "Studie ter voorbereiding van een toeristisch-
recreatief ontwikkelingsplan voor de Belgisch-Limburgse en Nederlands-Limburgse
grensstreek" geeft het belang aan van een coherente aanpak:
'Gezien een aantal trendmatige ontwikkelingen (meer vrije tijd) en de specifieke kwaliteiten
van het landschap (meer vraag naar natuurgericht toerisme) wordt algemeen verwacht dat de
sector een belangrijke bijdrage zal leveren aan de hoognodige groei van de werkgelegenheid.
Voor de toekomst is het van strategisch belang dat er samenhang tussen de verschillende
productonderdelen gerealiseerd wordt. De toerist trekt zich in dit gebied weinig aan van de
landsgrenzen. Grensoverschrijdende productontwikkeling en afstemming inzake inrichting,
informatievoorziening en promotie biedt dan ook nieuwe perspectieven voor de regio.'
'Met het oog op duurzame ontwikkeling moeten de toeristische mogelijkheden benut worden
binnen de randvoorwaarden van natuur en landschap. De creatie van nieuwe natuur vergroot
de draagkracht van de natuur en schept mogelijkheden voor recreatieve zonering. Het
ontstaan van 'natuuraftracties' is aflrankelijk van deze zonering en draagkracht.'
Ook de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschupp,j Limburg onderschrijft deze
ontwikkelingsvisie:
'De natuur- en landschapsbeleving is voor Limburg een belangrijke productcomponent,
hetgeen onder meer blijkt uit:
o Limburg beschikt over een groot en gevarieerd aanbod van natuur- en landschapsschoon,

zowel voor rustzoekers, natuurliefhebbers als voor hen die de vakantie actief willen
beleven;
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o de bosrrjke omgeving nodigt meer dan andere vakantie-omgevingen uit tot wandelen,

fietsen en sportbeoefening;
. de groei van het aantal korte en ééndaagse vakanties komt voort uit de behoefte aan

tochten in natuur en landschap, fosieke ontspanning, wandellus! ook buiten het grote
seizoen.

Met het oog op de productontwikkeling is het routeplan Limburg voor de toeristische
ontwikkeling van de provincie van groot belang. Znwel dag- als verblijfstoerisme kunnen via
dit plan een basisinfrastructuur krijgen, die het natuurlijke en culturele, met name de
landschappen, de steden, de monumenten enz. tot een globaal toeristisch product verbindt.'
(Integraal ontwikkelingsplan Limburg 2010, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Limburg 1994).

Dezelfcle ideeën zijn terug te vinden in het MHAl-rapport:
'De samenhang in het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen zou versterkt kunnen
worden door in het landelijke gebied aanvulling op het aanbod aan toeristisch-recreatieve
voorzieningen te realiseren, door middel van op natuurontwikkeling en
landschapsverbetering gebaseerde toeristische projecten. Het idee van het
ontwikkelingsproject Regionaal Landschap Kempen en Maasland (natuur- en
landschapsontwikkeling met recreatief-toeristisch medegebruik) vormt hierop een logische
aansluiting, welk voor het gehele MHAl-gebied van belang is. Dit betreft een project
waarvan het doel is: het bevorderen van een goed beheer van het natuur- en
cultuurpatrimonium en het door een aangepaste ontsluiting veiligstellen van de sociaal-
economische belangen van de regio.
'In het kader van een regionaal recreatie-mobiliteitsplan moet de automobiliteit van de toerist
en de recreant teruggedrongen worden zonder dat de verdere toeristische ontwikkeling wordt
belemmerd.'(MaastrichíHeerlen, Aken, Luik, Hasselt/Genk : Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief,Internationale Coördinatiecommissie 1993). Hiertoe is een goede
ontsluiting van het grootste belang voor de toeristische ontwikkeling. Parkings nabij
toegangswegen/ fietsverhuurdiensten en verblijfsaccomodatie in stedelijke kernen / centrale
bezoekersknooppunten nabij bezoekerscentra (De Wissen bv.)

De toeristische route-aanpak wordt uitgebouwd in fiets- en wandelroutes, aangevuld met
voetveren over de Maas. Deze aanpak noodzaakt een globale visie op de inrichting van
natuur en landschap.

Doelgroepen

l. recreanten van buiten het gebied, specifiek voor korte verblijfsvakanties, weekend-
toeristen en dagtoeristen.
Dit doelpubliek is voor het overgrote deel een publiek geihteresseerd in een rustige,
veelzijdige vakantie met mogelijkheden van wandelen en fietsen in mooi landschap,
opzoeken van attractiepunten, steden (Maaseik, Maastricht) en dorpen, musea en
cultuurhistorische bezienswaardigheden. Een voldoende mogelijkheid voor actieve
componenten: hengelen, kanovaren, kayakken en andere boten, zwemgelegenheid op kleine
schaal. Voor deze activiteiten blijft de rust echter prioritair.
De harde recreatiekemen trekken een ander doelpubliek (watersporters), dat evenwel ook
geihteresseerd is in de zachte recreatievormen en een mooie omgeving om eens tot rust te
komen. Een fietstocht of natuurwandeling vervolledigt eveneens het gamma van
aanbiedingen van de harde recreatiezone van Maaseik-Kinrooi.
2. plaatselijke bevolking
Vooral het aanbod van korte wandelingen, aangename fietspaden en mooie nafuur- en
landschapsontwikkeling zullen voor de plaatselijke bevolking een belangrijke winst zijn voor
de recreatieve en algemene landschapsbeleving van de bewoners in het Maasgebied.
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Recreatief streefbeeld

* harde recreatiekernen: watersporten (definitie hard en zachtzie grindherstructurering) en
intensieve waterrecreatie is gekoppeld aan de gestuwde Maas. Binnen dit gebied moet nog
een zonering gebeuren; rekening houdend met de eisen vanuit de verschillende vormen
(surfen, zeilen, zwemmen, jetski, toervaart) en het medegebruik van natuur en zachte
recreatievormen. De zonering kan zowel in tijd als in ruimte gebeuren. Gezien de sterke
zomerpiek van d,eze recreatiezone is een afbakening en verweving met andere
gebruiksvormen in de tijd mogelijk. Voorbeelden meekoppelen natuurfunctie en zachte
recreatievormen in de stille periode. De harde recreatie kan in de winterperiode in ruimte
beperkt worden, bv. verbod intensieve waterrecreatie op de Maas vanaf l5 september tot mei
Op de plassen kan de winterperiode en broedperiode voor vogels gerespecteerd worden in
bepaalde zones (enkel in zomermaanden geen beperking).

* zachte recreatie: verenigbaar met andere functies, in volledige Maasvallei aanwezig.
lintvormig uitgebouwd langsheen Grensmaas; belang routestructuur, belang ecologische en
landschappelijke structuur.
Thema's naar recreatieve ontwikkel ing structuurv i s i e Maas land (CITEC)
- Geo-toerisme:

. stimuleren streekgebonden natuurrecreatie
o natuurbezienswaardigheden
o begeleiden van mensen doorheen de natuur
o bewondering en waardering opwekken over de werking van de natuur (natuur-

educatie)
- Rivierkarakteristiek ontwikkelen en uitbaten: het riviersysteem en de
overstromingskarakteristiek tekenen het landschap
- Cultuurhistorie van het gebied in het landschap leesbaar:

o het verleden van het gebied/ de inname van het riviergebied door de mens (dijken)
. cultuurhistorische elementen van landgebruik: wissenteelt, uiterwaarden,

trekvaart,...
o dorpskernen en historische sites
. zichtpunten en zichtlijnen belangrijk (cfr. plan Boterakker, zichtpunten dijken,

rivier)
- De lijn van de rivier in landschap en routes doorgetrokken

Prioritaireproductcomponenten uit marfuanalyse voor uitbouw en onrwikkeling:
- hotels, jeugdherbergen
- attractiepunten en musea
- folklore, am bacht, cu ltuurh i stori sch erfgoed
- milieu-educatie
- natuurparken en -reservaten

gewenste activiÍeiten te ontwikkel en:
- wandelen in natuur, korte en lange trajecten (trektochten)
- boot- en recreatievaren
- zwemmen, strand I iggen, kayakken/kanovaren, zeilen, wi nd s urfen
- fietsen lange afstanden
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3.4 Verwezenlij kin g toeristische ontsluitin g

Kaartbespreking

De kaart werd vanuit de voorziene toeristische netwerkuitbouw opgetekend, in afstemming
met de visies op ontwikkeling van wandel- en fietsgebieden, aangegeven door het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland (de ontwikkelingsvisies op de toeristische ontwikkeling van
de regio werden reeds in de basis en argumentatie aangehaald). Een aantal kempunten daarin
zijn verbindingen met het omgevend gebied, zoals grensoverschrijdende relaties en corridors
over de rijksweg.
Een toeristisch-recreatieve ontsluiting op reginaal niveau, evenals een zonering van
waterrecreatie werd tegelijk aangegeven.

Toeristisch-recreatieve ontsluiting

De toeristisch-recreatieve activiteiten zorgen voor een medegebruik van het gehele gebied.
De ruimtevraag en inpassing van toeristisch-recreatieve elementen hangt samen met de

draagkracht en de structuur van het landschap.

Om de toeristisch-recreatieve aanbodelementen in de open ruimte en in de stedelijke
gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen, wordt netwerkvorming
vooropgesteld. Paden en routes worden met elkaar verbonden (ook internationaal) en
uitgerust als een samenhangend toeristisch-recreatief product (o.a. inschakeling van
verbl ij fsaccomm odatie).

Poorten van het Maasland
Defiets- en wandelroute-uitbouw moet voldoende aansluiting krijgen met de dorpskernen,
de ontsluiling dient echter tevens noar de groíe invalsroutes bekeken te worden.
Een aantaltoeristisch-recreatieve knooppunten zullen een poortfunctie vervullen ten aanzien
van het grote gebied.
De toegangspoorten vorïnen de hoofdontsluiting; zeliggen net binnen de agglomeratie, zijn
vlot toegankelijk met openbaar vervoer en individueel vervoer (parkinggelegenheid centraal).
Zebestean enerzijds uit een parkeer- en horeca-voorziening, anderzijds uit een informatie- en
infrastructuurvoorziening naar de beleving van het Maasgebied; met name fietsverhuur,
wandelroutekaarten,. ..

De Wissen: het centrale Maascentrum, met bundeling Maasmuseum, Maas-educatie,
informatie en infrastructurele voorziening;
Maaseik-brzg (fietsverhuur/verblijfs-accomodatie aan rand stedelijk weefsel)
verkeerssituatie veiliger maken: toegang tot Maaseik beklemtonen, relatie met Heerenlaak-
ontwikkelingsgebied beklemtonen: verkeer plaatselijk vertragen en knooppunt accentueren;
Maaswinkel vergelijkbaar met Maaseik-brug.

Heerenlaak en Spaanjerd toegang t.a.v. watersportrecreatie. De toeristische toegang is
zowel vanuit Nederland als vanuit eigen land van belang; het hoeft echter geen grote
toegangsbanen te krijgen. De herinrichting van de Napoleonsbaan in de dorpen is een
voorbeeld van hoe het wel moet gebeuren.
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De ontsluiting en aansluiting van het Maasland met de omliggende gebieden is van het
grootste belang. Het scharnier Maasland-Mijngebied vormt een belangrijk gegeven in de
afstemming van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling op regionaal vlak. Hiervoor is bv. de
as Genk-Eisden een belangrijke ontwikkelingsas (bv. idee trein-verbinding), waarbij de
Maaslandse ontwikkeling dient aangesloten. De aanduiding van aansluitingen van de
fietsroutes dient op de rijksweg de nodige aandacht te krijgen, vooral naar veiligheid. De
corridors die op de kaart zijn weergegeven zijn enerzijds open ruimte-corridors over de
rijksweg heen, waarin belangrijke verbindingen van wandel- en fietsgebieden liggen. Ook
grensoverschrijdend dient veel aandacht te gaan naar de verbinding van gebieden; de
Maasvalleivormt immers grensoverschrijdend één groot geheel, de grensoverschrijdende
uitbouw van toeristische ontwikkelingen toont dit aan. De verbinding langs en over het water
via boten, kayaks, maar vooral via de routevoorzieningen van voetveren en
grensoverschrijdende natuur- en wandelgebieden is van groot belang. Dit gaf de aanduiding
van de natuurkernen in de Natuurlijke Structuur Maasland en tevens de corridors van
Kessenich en Lanaken reeds aan.

Recreatie-inpassing
Zeer belangrijk voor de landschapsstructuur is dat de recreatieve infrastructuur de gecreëerde
structuur niet verstoord; de landschappelijke inkteding von recreaíieve voorzieningen is van
het grooÍsle belang:

' geen constructies in het overstromingsgebied (zeker niet in het stroomvoerend deel);
o het gebruiken van aanwezige infrastructuur is van belang bij het voorzien van routes (bv.

fietsroute op dijken);
. autovrij winterbed; voor belevingswaarde, rustvoorziening, toeristische ontwikkeling en

voor integraal waterbeheer zou deze maatregel een grote meerwaarde opleveren;
r g€er verharde wegen in het winterbed; voor recreatieve wegen- en padeninfrastructuur

dienen landschappelijk ingepaste halfuerhardingsmaterialen gebruikt zoals dolomiet,
boskiezel of mengelingen van beton-zand-gruis;

o beschutting en vormgeving van constructies; de bordeninfrastructuur dient de
Maaskarakteristiek te accentueren.

De uitbouw van de route-structuzr is het hoofdelement voor de toeristische ontwikkeling
van het gebied. Het belangrijkste route-element vormt de winterdijk met fiets- en
wandelgelegenheid doorheen de volledige Maasvallei; met een reeks
bezienswaardigheden/attractiepunten op de grindherstructureringslocaties, die dankzij de
dijk-infrastructuur goed ontsloten zijn.
Natuur en recreatie worden binnen de globale structuurvisie uitgetekend in netwerken. Het
probleem van versnippering en verlies van aantrekkelijke landschappen als leefgebied voor
plont en dier en als recreatiegebied, wordt opgelost door het uitwerken van ecologische en
recreatieve netwerken (Bloemers & van Dijk 1996). Het combineren van deze netwerken is
op vele ploatsen mogelijk en kan tot zeer gunstige resultaten leiden voor recreant en dier.

Op onderstaande figuur zijn een aantal inrichtingsprincipes aangehaald voor een
gecombineerd ecologisch en recreatief netwerk in het gebie d. Deze principes zijn zeer
belangrijk bij de voorziening van infrastructuur en aanplantingen; ze kunnen bijvoorbeeld
dadelijk gebruikt worden voor wandel- en fietsroutes langs de grindplassen, de Maas en de
beeklopen (zie bv. de witbeek in het structuurplan Boterakker-Kleizone).
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F§uur 2: Het is beter om routes van recreenten niet te taten
kruisen met íoutes, de zgn. 'wissets', die dooÍ dieren worden
gebruiK. Een dier kan zich zo verplaatsen Íussen rust- en fou-
rageergebieden, zonder gehinderd te worden door mensetiike
aanwezigheid oí de geur daaruan.
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Figuur 3a: Beinvloeding door stalionaiÍ gedag kan worden ver_
minderd door recreatieve knooppunten, waar vooeieningen ats
horeca-gelegenheden geconcentreerd zijn, te scheiden ian ha-
bitatplekken van dieren.
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Figuur 3b: Beinvloeding door stationair gedrag kan worden
verminderd door recreatieve ruslpunten langs de route, zoals
bankjes, te scheiden van rust- en íourageergebieden van die-
ren. Bovendien m@ten de rustpunten zodanig gesitueerd ztfi
ten opzichte van het pad, daÍ wlsse/s van dieren niet worden
gekruisl wanneer men het rustpunt wil bereiken.
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Figuur 4: Het aÍwiiken van de paden wordt
voorkomen door een greppel langs het pad,
mel daarin ondoordringbare beplanting, zoals
braamstruiken. Aantrekkelijk voor de recreant
is dat de mogelijkheid om dieren te zien niet
wordt belemmerd.

Figuur 5: De houtwal dient als beschutting
voor dieren. Onder aan de wal loopt een re-
cratief pad. De helling wordt bekleed met
ondoordringbarc beplanting om afwijken van
het Rd door recreanten te voorkomen.

Figuur 6: wanneer recreanten bijvooheeld door water worden aangetrokken, kunnen
sluippaden ontstaan. wanneer dit op een bepaalde plaats, zoats bij het àtseebieà van die-
ren, niet gewenst is, kunnen sluippaden worden vootkomen door'elders bi1-het water aan-
trekkelijke plaatsen te creéren.
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Inrichtingsprincipes gecombineerd ecologisch en recreatief netwerk (Bloemers & van Dijk 1996).
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Wandelzones/fietsroutes
* voor de wandelgebieden is de aansluiting met de dorpskernen van groot belang. Met name
de aansluiting op de toegangspoorten en het voorzien van dorpswandelingen aansluitend op
landschapswandelingen is van groot belang voor de integratie van de natuurgerichte recreatie
en de regionale ontwikkeling. Oud-Rekem is een mooivoorbeeld voor deze ontwikkeling.
* fiets- en wandelroutes verder ontwikkelen, dankzij natuurontwikkelingsprojecten enerzijds,
de mooie dijkenroutes kunnen gerealiseerd worden dankzij natuurvriendelijk dijkbeheer. Het
fietsroutenetwerk van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vormt de basis voor de
verdere uitbouw van fietsroutes. Kleinschaliger netwerken doorheen het Maasland dienen
geënt op dit regionaal fietsroutenetwerk.
* mooi ingepaste plaatselijke projecten allerhande zorgen voor een duurzame verweving van
recreatie met natuur en landschap. Bv.Negenoord-project: Maas-educatieve zone, kleine
zwemvoorziening, schaatsplas,... Drijvende eilanden en grindmensen horen niet thuis in
natuurontwikkelingsgebied. Kunstprojecten en attractiepunten mogen echter zeker niet
ontbreken; zo zijn ideeën als "drijvend paviljoen" en "dankzij de dijken" zeker interessante
projecten.

\ilaterrecreatie
De conflicten van harde en zachÍe recreatie dienen vermeden te worden. Hiertoe dient een
zonering vastgesteld voor de waterplassen en de Maas. De voorgestelde zonering geeft drie
fypes weer:
o de harde waterrecreatiezones: hierbinnen kan ook nog een zonering voorzien worden.

Deze is dan vooral op de oevers van toepassing en vanuit de verschillende
recreatievormen (zwemmen, surfen, zeilen en motorboten afgescheiden) nodig, evenals
vanuit een landschappelijke en natuurwaarde, met name bij de voorziene natuuroevers,
zoals bijvoorbeeld de aangelegde vispaaiplaatsen en natuuroevers op de Spaanjerd-plas.

. de zachte waÍerrecreatiezones: vooÍzieningen voor hengelen, kayakken, e.d. gericht
aanbrengen zodater geen verstoring vanuit gaat en omgekeerd datzegeen verstoring
ondervinden. De zones op de Heerenlaak- en Spaanjerd-plas zijn zones waar periodieke
rustgebieden moeten voorzien worden; broedgebieden en winter- en herfstrustplaatsen.
Vooral de oevers zijnvan belang voor de broed- en trekperiode, voor de wintervogels is
een minimum aan rustplaats op de plassen van groot belang. Vandaar dat voor deze zones
een periodieke zonering wordt voorgesteld . Deze zones dienen recreatievrij te blijven
vanaf september (trekperiode) tot eind mei (broedperiode). Het aanbrengen op de panelen
en het voorzien van een vlotterafbakening kunnen deze zonering zonder problemen doen
naleven.

o de rusígebieden: geen toegangsvoorzieningen voor vissers of kayakkers; de
natuurgerichte recreatie is er niet verboden; wandelen, vissen en bootjevaren is er niet
verboden, het wordt wel ontraden door er geen voorzieningen voor aan te leggen. Voor
het waterspaarbekken kan eventueel misschien zelfs deze recreatie verboden worden.

Ten behoeve van de hengelsport zijn hoger reeds de belangrijkste verbeteringen aangegeven;
met name een verbetering van migratiemogelijkheden en het visserijbiologisch biotoop, zoals
beschreven in de natuurlijke structuur (contact met rivier en structuurverbeteringen zijbeken
en plasoevers), daarnaast een verbetering van hengelsportmogelijkheden dankzij een
voorziening van een geintegreerd natuurvriendelijk oeverbeheer voor de Grensmaas en de
waterplassen en beeklopen. Het Ontwikkelingsplan voor de Visserij biedt een voldoende
richtlijn voor de inpassing van acties ten behoeve van de hengelsport. Een gericht
oeverbeheer en een afstemming met de andere recreatievormen zal de mogelijkheden voor de
hengelaars zeker verbeteren in de toekomst.



Gewenste Ruimtelijke §tructuur Maasland lSt
Hoofdstuk 4 Mobiliteit en lijninfrastructuren

4.1 l)oelstelling

In de gewenste ruimtelijke structuur dient de mobiliteit uitgetekend voor alle gebruikers van
het Maasland, om een duurzame afstemming van bodemgebruik te verzekeren. De
bewegingsmogelijkheden voor de gebruikers zijn een prioriteit voor het gewenste ruimtelijke
functioneren.

4.2 Problematiek

De mobiliteit is al te vaak aanleiding tot conflicten. Voor de gewenste ruimtelijke structuur is
het dan ook van belang alle aspecten van mobiliteit in het Maasland op een rijtje te zetten
binnen de voorgestelde ontwikkelingen.
De rijksweg is nog steeds een dodenweg; de kruispunten en dorpspassages dienen nog veel
aandacht te krijgen naar veiligheid en verkeersleefbaarheid. Het realiseren van
verbindingsmogelijkheden en het wegnemen van knelpunten van mobiliteit zijn kernpunten
in de globale structuurvisie voor het Maasland.

4.3 Achtergronden

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, evenals in de structuurvisies op de regio wordt
veel aandacht besteed aan mobiliteit, met als streefdoel verkeersleefbaarheid en

verbindingsmogelijkheden voor mens en dier. Voor de realisatie van deze streefdoelen
dienen initiatieven vanuit gemeente, provincie en Vlaams gewest genomen te worden.

VerkeersleeÍbaarheid en landschappelijke kwaliteit in mobiliteitsbeleid.

Het hoofdwegennet bestaat uit de regionale ontsluitingsassen, met name de 834 autosnelweg
en de rijkswegen N73 en N75, evenak enkele stukjes van de N78.De regionale ontsluiting
gebeurÍ best zo vlol mogelijk in Oost-West richting, zodat de regionale onísluitingsfunctie
van de N78 kleiner wordt.Dezebaan heeft immers een verbindingsfunctie tussen de kernen
en een gebiedsontsluitingsfunctie voor de kernen. Bij het hoofdwegennet is de
verbindingsfunctie en de bereikbaarheid primordiaal.

Bij de secundaire wegen blijft de gebiedsontsluiting primordiaal , de verkeersleeJbaarheid
moet echter een sterke nadruk krijgen. Snelheidsbeperking en voorziening fietspaden is van
groot belang op deze ontsluitingswegen. De N78 wordt in het Structuurplan Vlaanderen als
secundaire weg voorzien met een ontsluitende functie en verbindingsfunctie naar het
hooftlwegennet voor de stedelijke gebieden en de werkgelegenheidsknooppunten. Hij kan als
ontwikkelingsperspectief volgens een "doortochtenconcept" ingericht worden. De
doorgaande verkeersfunctie wordt in de kernen ondergeschikt gemaakt aan de locale
verblijfs- en winkelfunctie. De verbindingsfunctie primeert in de kernen niet meer op de
verkeersleefbaarheid. Op deze wegen wordt de ontwerpsnelheid beperkt tot maximaal 50
km/u binnen de bebouwde kom (mooi voorbeeld heraanleg Eisden).
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Doelstelling voor de rijksweg is een veiliger en aangenamer verkeerssituatie te creëren.
Vooral in de dorpskernen is een groener en fietsvriendelijker imago van de rijksweg van
belang. Korte afstand-verkeer naar de winkels langs de baan zal dan ook gemakkelijker met
de fiets ofte voet gebeuren. Ook de verbetering van de openbare vervoersontsluiting van
dorpen en werkplaatsen (industrieterreinen) kan een vermindering van de drukte op de
rijksweg opleveren. Hiervoor is de inbreiding van kleinhandelszaken naar de dorpskernen
van het grootste belang. De tendens van verspreiding van winkelzaken langsheen de
volledige N78 moet gestopt worden.

De lokale wegen ztjn zowel woonstraten als londbouwb,egen. Op deze wegen gaat de
verkeersleeJbaarheid boven de afwikkelingssnetheid. De capaciteit van deze wegen hoeft
niet verminderd, maar alle verkeersdeelnemers moeten op veilige wijze van dezelfde ruimte
gebruik kunnen maken dankzij een langzamer verkeer en minder geluidshinder. Deze wegen
kunnen eveneens in fietsroutes opgenomen worden, doorgaand sluikverkeer of auto-touring
doorheen het Maasland moet vermeden worden.

Een laatste onsluiting is de zachte gebiedsontsluiting van natuurgebied en landbouwgebied
in het overstromingsgebted. De wandel- en fietsroutes en onverharde wegen doorheen het
riviergebied moeten een bijzondere aandacht krijgen. De ontsluiting van heÍ riviergebied is
van groot belang voor de optin ale realisatie van de droagkracht en kwaliteit von de open
ruimte in het gebied. Hiervoor wordt een autovrij winterbed van de Maas als streefdoel
gesteld; de landbouwwegen en fiets- en wandelroutes doorheen het gebied kunnen voorzien
rvorden in halÈverhardingsmaterialen of behouden blijven in onverharde toestand.
Op een aantal plaatsen kunnen de wegen op de zomeroever, die voor problemen zorgen bij
hoogwaters, verlegd worden of weggehaald worden wanneer alternatieve routes voor
recreatie en landbouw interessanter zijn. Zo bv. de zomeroeverweg van Bichterweerd,
Negenoord en Maaswinkel. De ontsluiting van de Maasoever voor vissers, fietsers en
wandelaars moet echter zeker voldoende voorzien worden; op vele plaatsen blijft de
rivieroever vlot bereikbaar, echter niet direct met de auto. Volgens de zonering binnen het
ontwikkelingsplan van de visserij kunnen eveneens bepaatde zones beter ontsloten worden
voor de vissers, andere zones zouden juist gevrijwaard moeten blijven in functie van
visstandsontwikkel ing (visserijontwikkelingsplan). wanneer de voorziene
parkeergelegenheid bij Bichterweerd net buiten het overstromingsgebied komt te liggen,
kunnen de vissers de laatste honderd meter tot de Maasoever wel te voet afleggen.

Linten in het landschap

De lijninfrastructuren moeten als verbindingsetement en als bindteken in het landschap
geaccentueerd worden. Zo vormt de natuurlijke structuur de ruggegraat van het landschap;
het netwerk van rivier, dijken, beeklopen en bos- en houtkanten vormt de grote lijn van het
landschap.

Corridors verbinden de open ruimte. Het bestaan van corridors is essentieel voor de
continulteit van de open ruimte (de aaneensluiting van natuurlijke structuren en
landschapseenheden). De corridors werden reeds bij de toeristische ontwikkeling besproken
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Lintvormige verbindingselementen in het landschap
Deze vormen de basis voor de verbindingsfunctie binnen de Natuurlijke Structuur.
* winterdij ken/rivieroever
Voor de bescherming van de natuurwaarde van het riviergebied is een natuurgericht
dijkbeheer zeker van belang, aangezien de dijken nog de grootste relictwaarde van de
typische habitas van het riviergebied bevat. Het Instituut voorNatuurbehoud maakt
momenteel een beheersplan om voor de winterdijken en rivieroevers een optimale
natuurontwikkeling mogelijk te maken, waarbij de belevingswaarde van de dijken tevens
verhoogd wordt: soortenrijke vegetaties ingepast in de landschapsstructuur, zodat de
bloemrijke vegetaties optimaal de landschapsbeleving vanop het fietspad of het wandelpad
ondersteunen.
* beeklopen
Er is een geihtegreerd overleg nodig voor de uiwoering van beekherstelmaatregelen voor de
beeklopen in het Maasland. Vooral de beekmondingen komen dadelijk in aanmerking voor
een natuurlijker inrichting. Dit vormt een onderdeel van het project Levende Grensmaas.
Voor de beeklopen in de alluviale vlakte dienen structuurherstelmaatregelen en de

bescherming van beekoeverzones uitgestippeld te worden. Vanuit het Instituut voor
Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer is reeds een overleg tussen de
bevoegde instanties opgezet en een rapport opgesteld.
* waterplassen
Het voorzien van natuuroevers en de verbinding van natuurgebieden via oevers van plassen is
een belangrijke schakel in de natuurlijke structuur. De typische rivierorganismen zijn water-
en oeverbewoners, ze verplaatsen zich via 'natte' verbindingen zoals oevers en waterplassen.
Veelal is een spontane begroeiing van een plasoever interessanter en sneller ontwikkeld als

functionele natuurverbinding, dan wanneer aanplantingen en inzaaiingen gebeuren.
* houtkanten/hagen
De landschappelijke beplantingen en perceelsbegrenzingen vormen belangrijke elementen
voor de ecologische verbindingsfunctie zowel als voor de belevingswaarde van de
cultuurlandschappen.

4.4 Verwezenlij king mobiliteit

Kaartbespreking

De aangeduide hoofdwegen op de mobiliteitskaart, zijn de trajecten van de rijksweg, waarop
- zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - een snelle afivikkeling van
het verkeer vooropstaat. Er is geen snelheidsbeperking nodig. Op de overige trajecten van de
N78 dienen de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en wandelaars) meer aandacht te
krijgen in de verkeerssituatie.
De toegangsroutes voor de toerisitische ontsluiting geven een sturing aan van de toeristische
mobiliteitsstroom.
De opgetekende wandelgebieden en fietsroutes zorgen voor een voldoende mobiliteit en
ontsluiting in recreatieËtoeristisch perspectief.

Verwezenlijking mobiliteit en ecologische verbinding

De voorstellen voor een vermindering van de verkeersdruk (autovrij winterbed,
sluipverkeer op fiertsroutes vermijden, openbaar vervoer verbeteren) en een kanalisatie van
toeristische toegangsroutes, dient het onderwerp te vormen voor gemeentelijk overleg over
rnobiliteitsplannen.
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Het verwezenlijken van de fiets- en wandelroutes is een belangrijk punt voor de recreatief-
toeristische ontwikkeling.
Het voltooien van wandelroutes kan in de grindherstructurering kaderen; bv. de
aaneensluiting Koningssteen-Kollegreend door het afsluiten van de plas van de Maas of de
ringdijk rond Meerheuvel, zorgt voor een verbinding voor wandelaars zowel als voor dieren.
De voltooiing van deze route-netwerken kan gebeuren door het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland, omdat ze op die manier een onderdeel gaan vorïnen van een groter
geheel.
De aansluiting van de Oude Maas van Stokkem met de Maas voor kayakkers zowel als voor
vissen, evenals de verbinding van Bichterweerd met de Maas, zijn eveneens zaken die het
gebied een grote meerwaarde en een grotere draagkracht bieden.
Het gaat om kleine bijsturingen van de huidige structuurvisies die de draagkracht van het
Maasoevergebied vergroten, namelijk:
. afsluiten oostelijke plas Kessenich van de Maas;
o verbinden plassen Negenoord en Bichterweerd met de Maas (Levende Grensmaas-

project);
. parkeergelegenheid Bichterweerd achter winterdijk, omwille van integraal waterbeheer en

autovrij winterbed;
. natuurverbinding langs de Witbeek die zowel voor dieren als voor fietsers en wandelaars

van belang is;
. aansluiting van gebieden bij de natuurontwikkelingsprojecten:

- de Kogbeek-monding kan aangesloten bij het Bichterweerd-gebied;
- de overstromingszone aansluitend bij het Juliana-gebied wordt deels aangesloten bij het

natuurontwikkelingsgebied omwille van de rivierbeheersingreep die een vlotter doorstroming
van het gebied zal verzekeren (om de winterdijk te beveiligen werd een nevengeul-project
'Groene Maas' door de Dienst Maas en Albertkanaal uitgewerkt).

Realisatie landschapsstructuurcomponenten
De realisatie van de ecologische en recreatieve netwerken en de
landschapsstructuurcomponenten moet gebeuren via landschapsopbouwplannen of
deelprojecten van een landinrichtingsproject.

Voor de landschapsopbouwplannenkan IML de bevoegdheid krijgen om plannen uit te
werken die landschapsstructuurcomponenten inpassen in het landschap. Binnen deze plannen
kunnen in de eerste plaats op openbare eigendommen (gronden van gemeenten, gewest,
IML,...) kleine landschapselementen hersteld worden.

Een kaart zoals deze die het kleinschalig landschapsstreefbeeld schetst voor de Oude
Maasarm van Dilsen in hoofclstuk 2 is bruikbaar als landschapsopbouwplan. Het komt dus
neer op het uittekenen van de landschapsstructuurcomponenten die in het landschap ingepast
kunnen worden (brede bermen langs wegen en oeverstroken langs beken, hagen en
houtkanten in kleinschalig landschap,...).

De initiatieven van gemeenten, genomen in kader van de GNOP's kunnen als leidraad
gelden voor de verwezenlijking van deze lintvormige natuurelementen in het landschop, ze
geven Íevens de mogelijkheden aan voor het landschapsherstel. Wanneer op alle openbare
eigendommen hagen, houtkanten, bermen en beekoevers worden hersteld, is het
uiterwaardlandschap reeds voor een groot deel hersteld! De kost hiervan kan ook met
beheersgeld vanuit grindpot gebeuren. Hiervoor zou een beheersfonds voorzien moeten
worden.
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Hoofdstuk 5 Woongebied en economische activiteiten

5.1 Doelstelling

Door middel van inbreiding en ontsnippering de bebouwing zodanig sturen dat hierdoor de
bestaande kernen worden versterkt en de landschappelijke structuur wordt gevrijwaard van
verdere aantasting.

5.2 Problematiek

De versnippering van de open ruimte en de voortschrijdende verstedelijking langsheen de
rijksweg en vanuit de dorpen in het Maasland, zorgt voor grote problemen om een
structuurvisie uit te tekenen die een ontwikkeling van landschappelijke waarden nastreefd

De nederzettingsstructuur rnoet een plaats krijgen in een structuurvisie naast de natuurlijke
structuur, de agrarische structuur en de landschappelijke structuur. De nederzettingsstructuur
bestaat uit de woonkerncrt. dc lintvormige bebourving en de verspreide bebouwing. De
dorpskernen hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde en moeten ondersteund
worden vanuit een duurzaam functioneren van wonen en werken.

Krachtlijnen Structuurplan Vlaanderen:
* versÍerken multifunctional iteit stedelijke structuur;
* kantoren en economische acíiviteiteí met groot aantal arbeidsplaatsen oan knooppunten
van openbaar vervoer;
* afstemmen voorzieningen op noden van stedelijk gebied: het niveau en de reikwijdte van
de gemeenschaps- en nutsvoorzieningen wordt afgestemd op het belang van het stedelijk
gebied.
* bundelen van de kleinhandel als ontwikkelingsperspectief: alsmaar meer winkels wijken
uit naar de kruispunten en invalswegen §78 vooral). KMO's en baanwinkels groeien uit tot
linten. De kleinhandel moet evenwel een wezenlijk deel uitmaken van het functioneren van
het stedelijk gebied.
De kleinhandel op het niveau van de betrokken kem moet geschikte locaties aangeboden
worden. De mobiliteitsgenererende activiteiten moeten gebundeld binnen de stedelijke
weefsels.
+ opíimaliseren van recreatieve en toerktische voorzicningen en medegebruik:
de imago-uitbouw van het gebied kan impulsen geven naar een verbetering/herwaardering
van het stedelijk weefsel, van het karakter en de leefbaarheid van kernen zoals deze van Oud-
Rekem, Leut, Stokkem of Kessenich.
De toeristische infrastructuur, een basisfunctie voor de ontwikkeling van de regio, vormt een
essentieel element voor de ontwikkeling van de stedelijke netwerken. De voorzieningen
moeten het medegebruik met andere functies ondersteunen; verweven kleinhandel,
multifunctionele openbare ruimtes (zwémbaden, musea, feestzalen,cinema,...),
kwaliteitsvolle ontwikkeling van economische activiteiten in de toeristische en recreatieve
sector,...
De toeristisch-recreatieve voorzieningen kunnen ondersteuning geven aan stedelijke functie-
zonering: locaties voor mobiliteitsgenererende functies (zalen voor evenementen e.d.),
randstedelijke groengebieden, gebieden voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen,
strategische projecten,...

5.3 Achtergronden
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Van belang voor de afstemming van de woon-werklocoÍies is het afstemmen van een
ruimtelijk en een openbaar vervoerbeleid. Om de groei van de automobiliteit te beperken,
wordt bij de keuze van nieuwe locaties voor wonen, werken en voorzieningen uitdrukkelijk
gewaakt over het optimaal bij elkaar brengen (verweven) van deze functies. Een locatiebeleid
voor het Maasland zou hiervoor een zeeÍ nuttig instrument vorrnen. Belangrijk is dat, op
selectieve wijze, delen van stedelijke gebieden autoarm kunnen worden gemaakt.

Ontsnippering

Het beltoud van open ruimte corridors in het Maasland is van belang voor het realiseren
van de doelstellingen van deze structuurvisie. Zo zijn er bv. op enkele plaatsen nog
aaneengesloten open ruimten aanwezig over de rijksweg. De bewoningskernen moeten
tevens als storende elementen gebufferd worden naar deze open ruimte door bijvoorbeeld de
schennbossen rond de stedelijke weefsels langsheen de rijksweg.

Vooral de inbreiding in de stedelijke kernen langsheen de rijksweg en in de Maasdorpen
moet de ontsnippering vern'czenlijkcn. Het herstellen van de stedelijke functies en de
kwaliteit van de open ruimte is hiervan aflrankelijk.
De nederzettingsstructuur van de Maasdorpen kan hersteld worden door duidelijke grenzen
aan de bebouwing te stellen, met rond deze kernen een kleinschalig landschap
(heggenlandschap met boomgaarden, zoals het te Vucht bv. behouden bleef).

5.4 Verwezen lij king in breiding en ontsnipperin g

KaaÉbespreking

De opgetekende corridors en wandelgebieden op de kaart van de toeristische ontsluiting,
tonen tevens de belangrijkste waardevolle stukken open ruimte van het Maasland, evenals
belangrijke open ruimte corridors over de rijksweg.

Verwezenlijking

Een goede functieverweving van de toeristische en economische ontwikkeling van het
stedelijk weefsel, vergt de opmaak van een stedebouwkundige visie en eventueel een
locatiebeleid. De gewenste kwalitatieve ontrvikkeling van het landschap vergt een goed
ruimtelijk beleid om de waardevolle stukken open ruimte te vrijwaren.
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Hoofdstuk 6 Perspectieven voor de landbouw

6.1 Doelstelling

Vanuit de afiveging van ondersteuning van de landbouw en het hoofclaccent op
landschappelijk herstel binnen de grindhersftucturering moet een duidelijke stimulans
gegeven worden aan een landbouw dic een landschapsstreefbeeld behoud. De beleidskeuze
moet vertaald worden in een effectieve beheersvisie voor het uiterwaarlandschap.

6.2 Problematiek

Het geschetste landschapsbeheer moet omwille van duurzaamheid uitgevoerd worden door
een landbouw die een toekomstperspectief heeft.
De kaart landbouw-natuur (Ruimtelijke Agrarische Structuur Maasland) toont aan dat er voor
de landbouw op een groot aantal gebieden beperkingen opgelegd worden vanuit milieu- en

natuurbescherm ing.

Anderzijds toont de kaart aan dat er slechts een geringe bescherming is van de natuurwaarde
op di1 rnonrent. De natuurgebieden op het gewestplan hebben op het terrein zelf nog geen

feitelijke bescherming. Nochtans is er een internationale en nationale beschermingscontext
gecreëerd met de Europese habitatrichtlijn en de Groene Hoofdstructuur Vlaanderen, waarin
voor de Maasvallei belangrijke natuurbeschermingswaarden worden beschreven en een
beschermingscontext wordt geschetst aan de hand van natuurontwikkelingsprojecten. Het
project Levende Grensmaas moet voor de uitwerkingzoÍgen.

6.3 Achtergronden

Basisidee uit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:'Duurzame ontwikkeling is slechts
mogelijk indien bij de ontwikkeling van de structurerende activiteiten en functies (landbouw,
natuur, bosbouw, wonen, werken) het onderliggendfysisch sysíeem als uitgangspunt wordt
gehanteerd.' Vanuit de visie die we gesteld hadden voor het nieuwe landschap moeten we
eveneens het riviersysteem als basisstructuur nemen voor de afstemming van het
grondgebruik.

Zoals reeds werd aangehaald moet de landbouw een voldoende perspectief hebben om te
kunnen voldoen aan een aantal gestelde eisen vanuit milieu-, natuur- en
landschapsherwaardering. De stimulans naar een duurzame verweving van landbouw, natuur
en landschap zal duidelijk gegeven moeten worden naar en vanuit de landbouw.
Of zoals J. Wullaert (DS Magazine 5 april 1996) het probleem analyseert: "als de
landbouwers in de toekomst kiezen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijk
schoon, zijn ltun producten - en zijzelf - binnen de kortste keren in ere hersteld' .
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6.4 Verwezenlijking

Perspectief binnen verweving

De leefbaarheid van de bedrijven primeert bij het voorstellen van de duurzame verweving
van landbouw, natuur en landschap. Mogelijkheden van landschapsbeheer, zoals
beheersovereenkomsten en onderhoud van hagen en houtkanten, dienen onderzocht binnen
deelgebieden en meerbepaald binnen de landbouwstructuur op deze microschaal. Alleszins is
er nood aan gegevens over de landbouwstructuur en perspectieven voor landbouwbedrijven
in het gebied. Vanuit het hier beschreven perspectief voor de landbouw als beheerder voor
het waardevol cultuurlandschap moet de aanwezige landbouwstructuur in het Maasland
onderzocht worden.

Scheiding en verweving

Er is een beleidsinstrument om de basismilieukwaliteit in de open ruimte te bekomen, met
name het Mestactieplan. Dit vormde de basis voor de ontwikkeling van het Ruimtelijk
Agrarisch Structuurplan, het voorziet beschermingszones en strenge randvoorwaarden in
groengebieden. De landbouw meí intensiverende bedrijven zal ziclt Íoeleggen op de zones
meÍ de minste beperkingen, zodanigdat een gunstige landbouwstructuur zal ontstaan in deze
zones waar de minste conflicten en milieu-effecten voelbaar zijn.
De zones u/aar een waardevol cultuurlandschap nagestreefd wordt, zullen tot
verwevingszones evolueren, de landbouw dient hier rekening te houden met
randvoorwaarden geformuleerd vanuit milieu-overweging én landschaps- en natuurbeheer.
Een duurzame landbouw is er mogelijk op een niveau waarbij met ondersteuning vanuit de
bescherming van milieukwaliteit en natuurwaarde, het landschapsbeheer in deze zones
centraal kan staan.

Deze onderverdeling werd duidelijk aangehaald in het Ruimtelijk Agrarisch Structuurplan
(Stabo, 1995). De optekening in het Agrarisch Structuurplan werd geihterpreteerd in de
Ontwerp Globale Structuurvisie naar een indeling in landschappelijke eenheden binnen het
landbouwgebied. Deze onderverdeling naar schaligheid en dynamiek van de landbouw, zoals
weergegeven op de kaart met de landschapsstructuur, resulteert uit de gestelde
randvoorwaarden vanuit milieu- en landschapsbescherming. Concreet dient nog ingegaan te
worden op de landschappelijke beschermingsvorÍnen en beheersovereenkomsten naar
natuurwaarden.

De gemeenten spelen hierin ook een belangrijke rol. De reguleringen van locatiebeleid,
groenvoorziening, infrastructuurvoorziening en het beheer van wegbermen en houtkanten ligt
op vele plaatsen bij de gemeente. De uiwoering van landschapsbeheer heeft een belangrijke
stimulans gekregen met de milieuconvenant die in het opstellen van GNOP's voorziet. Deze
beleidsinstrumenten zullen voor de uitvoering van deze structuurvisie en voor het te bekomen
landschap van groot belang zijn.
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Hetperspecíief voor de londbouw ligt in een opdeling van het landbouwgebied:
* dynamisch landbouwgebied; grote kavels, bv. in grootschalig akkerland van Ophoven-
Geistingen, en dynamische landbouw, waarin de landbouwkundige structuur nog verbeterd
kan worden indien dit wenselijk is vanuit de moderne bedrijfsvoering. Een
basislandschappelijke (tevens basisnatuur-) kwaliteitsvoorziening kan voorzien worden
dankzij bomen langs wegen, brede bermen langs beken, grachten en dijken. Een
basismilieukwaliteit moet eveneens gerespecteerd worden, vooral nabij woon- en
natuurkernen (geluids- en geurhinder, ten dele te beperken via harde grenzen) en op de
nitraatgevoelige gronden. Een basis aan natuur-, milieu- en landschapskwaliteit is een
maatschappelijk goed dat de landbouw nergens mag schaden.
* stabiel landbouwlandscltap: typisch uiterwaardlandschap herstellen dankzij kleinschaliger
of extensiever beheer. Het kleinschalig heggenlandschap met behoud van kleine
landschapselementen en het uiterwaardweilandgebied met lagere veebezetting kan naar de
toekomst verzekerd worden dankzij ondersteuning vanuit bemestingsbeperking,
beheersovereenkomsten en landschappelijke infrastructuurvoorziening . Deze verweving van

functies (landbouw, recreotie, natuur en landschap) kan gerealiseerd binnen de voorziening
van Iandschapsbeheer vanuit de grindherstructurering en in het kader van Gemeentelijke
Natuurontrvikkelingsplannen. Deze verweving kan tevens gerealiseerd binnen deelprojecten
in het kader van een landinrichtingsproject.
Het perspectief van het landbouwbedrijf in dit verwevingsgebied speelt dus in op de

aangeboden landschapsbeheersondersteuning voor het beheer van de gronden, anderzijds is

een verweving met de toeristisch-recreatieve functie mogelijk via verblijfsaccomodatie
(verblijf op de boerderij, kampeerboerderij,...), aanbieding streekproducten, ...

De beheersvkie voor ltet uiíerwaardlandschap binnen het natuurgebied en binnen het
landbouwgebied omhelst:
. uiterwaardnatuurgebieden zoals de Oude Maas van Dilsen, Houbenhof Mazenhoven en

de kasteelparken. Voor al deze groengebieden is een inzetten van
landbouwbeheerspraktijken en beheerslandbouw mogelijk. Regelingen en uitwisselingen
(met landbouwgebied met beheersovereenkomsten, opdat de landbouwers toch voldoende
gronden behouden) met landbouwers zijn mogelijk.

o uiterwaardlandbouwgebieden; hier zijn er beheersovereenkomsten mogelijk zoals reeds
aangehaald bij de bespreking van natuurverbindingsgebieden in de natuurlijke structuur.
Het gaat zoals reeds vermeld over landbouwgronden met verstrengde bemestingsnormen
(cfr. Ruimtelijke Agrarische Structuur Maasland), daarnaast (naast de MAP-vergoeding)
valt een vergoeding uit te werken voor een beheer van ecologische en landschappelijke
kwaliteit, met name een ondersteuning van extensief beheer zoals lage veebezettin g,lage
mestgift, late maaibeurt, geen sproeistoffen, inplanting hagen, boomgaarden en

houtkanten. De beheersovereenkomsten vormen een duurzaam perspectiefvoor deze

landbouwbeheersvorm en dit Iandschapsstreefbeeld.

De landbouwsector die deze duurzame beheersvorm voor het Maasland kan ontplooien is de

veeteeltsector (eventueel in gemengde bedrijfoorm aanwezig). Niet de intensieve
veehouderij, maar wel de veehouderij die bereid is een landschapskwaliteit te behouden en

hiertoe hooilanden en extensieve begrazing van weiland wil integreren, mits een voldoende
vergoeding. Deze landbouwtak was ook in het traditionele landschap de hoofdgebruiker en

krijgt met deze Globale Structuurvisie een nieuw ontwikkelingsperspectief.
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Realisatie duurzame landbouw in landschapsbeheer

I ha minder 'dankzij de dijken' doet geen afbouw aan het land-art en
natuurontwikkelingsproject, het levert I ha meer natuurplas én l2 miljoen Bfr.
Voor 12.000 Bfr/ha kan men beheersovereenkomsten bekostigen om een extensief beheer te
voeren van hooiland ofweiland en eventueel hagen en houtkanten op de perceelsrand te
plaatsen. (het ondersteuningsproject van de Provincie in Maaswinkel toont dit aan).

Met I ha meer plas in de nevengeulvan Bichterweerd kunnen we 1000 ha
beheersovereenkomsten financieren. Met dit geld kan over grote oppervlakte tevens een
landschapsverfraaiing verwezenlijkt worden. Een klein stukje minder opvulling, het iets lager
opvullen van de zone 'dank zij de dijken' en enkele folies (bomen van 25.000 BF) minder,
zou het voorgestelde landschapsstreefbeeld voor het Maasland en de volledige
natuurverbinding langsheen de Grensmaas, kortom het volledige verwevingsgebied
landbouu.landschap-natuur kunnen financieren. Het zou dwaas zijn mochten we dit
perspectief van een duurzame ontwikkeling van natuur, landschap en landbouw laten
schieten.

Dit gegeven kunnen we duurzaam maken door een langetermijnvlsle uit te werken voor deze
I ands c haps op b ouw v an he t u i t erwaardnaÍ uur I ands c hap en h e t
uiterwaardlandbouwlandschap. De Iandschapsbeheerskost kunnen we vastleggen in een
fonds dat het beheer van het gewenste landschap voor de toekomst garandeert. Wanneer we
in eerste fase op zo'n200 ha grond met beheersovereenkomsten rekenen, moet erjaarlijks
2.000.000 Bfr in geihvesteerd worden. Wanneer we een bruidschat aanleggen met daarin 100
miljoen Bfr. , kan deze landschapsbeheersvisie en dit perspectief voor de landbouw in het
Maasland gerealiseerd worden van de intrest van deze geldpot.
Zo moet de grindpot voor de duurzame ontwikkeling van het landschap en de meerwaarde
voor de ontwikkeling van de regio een reserve hebben om effectieflandschapsbeheer en de
nodige flexibiliteit te garanderen. Een pot van 100 miljoen Bfr. vergt slechts 8 ha minder
'dankzij de dijken' en 8 ha meer nevengeul-natuur, hierin kan men bezwaarlijk een probleem
zient
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Besluit

Waar het kernwoord voor de globale structuuwisie integratie en duurzaamheid is, hebben we
in dit document dan ook een ontwikkelingsvisie geschetst voor het somcngaon van naÍuur,
landbouw, recreatie en bewoning in een aantrekkelijk landschap daÍ een stimulans kan
vormcn voor een economische ontwikkeling en anderzijds een duurzame samen-leving in
het Maasland.
Een zinvolle besteding van de fondsen uit de grindwinning moet hierin centraal staan. Het
domweg terug volstorten van de plassen levert geen enkele meerwaarde voor de regio! De
maatschappelijke vraag naar een compensatie van de jarenlange lijdensweg van de
grindputten in het Maasland, eist een gefundeerdere visie en een zinvolle besteding van de
compensatie-gelden. Dezetaak van het hertructureringscomité moet dus ten gronde
gebeuren. Hiervoor wil dit document een aanzet zijn-

De Ontwerp Globale Structuurvisie tekent een streefbeeld uit voor een duurzame
ontwikkeling van natuur en landschap met perspectieven voor de actoren van het landschap,
met name landbouw, recreatie en bewoning.
Hoofdoctiepunten in dit plan ter realisatie van een landschappelijke, ecologische en
econom ische meerwaarde, zijn:
o lret inÍegreren en oaneensluiten van natuurgebieden en landschappelijke eenheden: het

realiseren van het project Levende Grensmaas kan hierin een grensoverschrijdende
meerwaarde geven;

. het uitbouwen von een recreaÍief en ecologisch neÍwerk doorheen het Maasland: het
verbeteren van toerisitische en recreatieve ontsluiting via allerlei inrichtingsprincipes
zoals centralisatie toegangspoorten, autovrij winterbed, natuurvriendelijke infrastructuren,
verweving landschap, natuur en recreatie,...

o het idee om de herinrichting te kaderen in een landinrichtingsproject ofiryel om
landscltapsopbouwplannen op te maken en uit te voeren binnen de herstructurering;

. een landschapsbeheer uit te bouwen, o.a. via beheersovereenkomsten.
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DEEL II

STAPPENPLAN GLOBALE STRUCTUURVISIE
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Implementering en uitvoering Globale Structuunrisie
Maasland

Inpassing van de uitvoeringsplannen in de globale structuurvisie.

Een aantal kleine wijzigingen werden voorgesteld voor de goedgekeurde locatieontwerp-
structuurvisies, ten behoeve van ecologische verbinding, recreatieve inpassing, milieu-
kwaliteit en mobiliteit. De aanpassing van de ontwerp-structuurvisies die per locatie
opgemaakt werden en de inpassing van richtlijnen vanuit de globale visie voor de

herinrichting, kan in deze fase ingelast worden. Deze uitvoeringsplannen dienen echter in
eerste instantie ingekaderd in de studies die momenteel lopen voor het project Levende
Grensmaas. De rivierbeheersaspecten die door de Vlaamse overheid onderzocht worden,
hebben zeker implicaties naar de herinrichting van de grindplassen.

De herinrichting kan evenwel zeker ook nog bijgestuurd worden tijdens en voor sommige
aspecten na de uitvoeringsfase.

Geïntegreerde aanpak Globale Structuurvisie Maasland vanuit
Gewest, Provincie en Gemeenten.

Het ruimtelijke beleid dient geintegreerd en afgestemd te worden op vele vlakken;
infrastructuur, rivier- en beeklopen, locatiebeleid en toeristisch-recreatieve ontwikkeling zijn
gezamelijke bevoegdheden voor de verschillende overheidsniveaus. Hiervoor dient op een

aantal punten een duidelijke planning en afstemming te gebeuren.

GewestplanherzieninglBPA's

Vanuit dit ontwerp voor een globale structuurvisie worden een aantal wijzigingen van de

huidige bodembestemming op het gewestplan voorgesteld. Meerendeels kaderen deze in de

goedgekeurde visies voor de locaties (zoals te Kessenich: Kleizone, Iandtong Deben) en in
het grensoverschrijdende project Levende Grensmaas. Er kan dan ook een gezamelijke
aanvraag tot afstemming van het gewestplan gebeuren vanuit de structuurvisie van de
grindherstructurering en vanuit het grensoverschrijdende project.
In de verdere uitwerking van de globale structuurvisie, als realisatie van de gewenste
ruimtelijke structuur, kunnen Bijzondere Plannen van Aanleg een voldoende instrument
voÍïnen voor het ruimtelijke beleid.

Landinrichtingsproj ect/landschapsopbouwplannen

Voor een landinrichtingsproject kan deze globale structuurvisie als richtplan
dienen.Deelprojecten binnen het landinrichtingsproject kunnen zijn:

- studie perspectieven landbouw;
- realisatie natuur- en landschapsstreefbeeld via ruilverkaveling, verplaatsing
bedrijven, inrichtingsplannen;
- landschapsopbouwplannen: inplanting structuurcomponenten;
- voorziening ecologische verbindingen;
- bufferbeplantingen storende bebouwing;
- ontsluitingsstructuur landbouw- en natuurgebied.
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Gemeentelij ke natuurontwikkelingsplannen

De realisatie van de ecologische verbindingselementen en kleinschalige natuurprojecten als
bijdrage tot de natuurlijke structuur op gemeentelijk niveau.

Uitbouw kwalitatief hoogstaand, uitgebreid fiets- en
wandelroutenetwerk.

De uitbouw van de netwerken moet gekoppeld worden aan de toeristische uitbouw van de
regio. Hiervoor moet een strategie uitgewerkt worden. Voor de wandel- en
fietsroutenetwerken kan de aanpak van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
verdergezet worden.

Toeristisch ontwikkelingsplan Maasland

De uitwerking van toegangspoorten, horeca, attracti es, toeri stische
infrastructuurvoorzieningen en grensoverschrijdende uitbouw. Hiervoor dient een grondige
studie, planning en fasering uitgevoerd te worden. Realisaties die direct kaderen in de
grindherinrichting kunnen reeds in de uitvoeringsplannen opgenomen worden;
attractiepunten zoals bij Negenoord, Bichterweerd en Kessenich vorïnen een belangrijke
aanzet voor deze planning.

Rivier- en beekbeheersvisie

Een natuurvriendelijk dijk- en beekbeheer kan uitgetekend worden in overleg met de Dienst
Maas en Albertkanaal, de Landelijke waterdienst, de Provincie en de gemeenten.

Beheersvisie Natuurpark Maasvallei

Het beheer en de recreatieve ontsluiting van de natuurgebieden biedt de belangrijkste troef
naar de recreatieËtoeristische ontwikkeling en het gewenste natuur- en landschapsherstel. Dit
beheer is dan ook van het grootste belang; een duidelijke planning en modellering van deze
gewenste ontwikkeling moet in een vroege fase ingelast worden.

Communicatieplan

Het resultaat van de herinrichting moet duidelijk gepresenteerd worden naar de plaatselijke
bevolking en andere doelgroepen (toeristisch gezien dan). Hiertoe spelen voorbeeldprojecten,
verdere uitbouw van fiets- en wandelroutes, herstel- en educatieprojecten §egenoord, De
Wissen) een belangrijke rol naast voorlichtingscampagnes vanuit gemeente en het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland.
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Imago-uitboudma rktondetzoek

Een belangrijk aspect naar de ontwikkeling van de regio en de opvolging van de gewenste

ontwikkelingen, is een onderzoek naar doelgroepen, conflicten en afstemmingen. Dit type
van onderzoek gesteund op enquetes en peilingen, maakt het mogelijk bijsturingen te

argumenteren naar landschappel ij ke en recreatieve ontwikkel ingen.
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