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SAMENVATTING
Aanleiding
Stadslandbouw Maasmechelen is een van de Pilootprojecten
Productief Landschap van de Vlaams Bouwmeester en het ILVO. Deze
pilootprojecten gaan over de veranderende positie van de landbouw in
het ruimtelijk domein. In Maasmechelen speelt de verplaatsing van een
bestaand veebedrijf vanuit het centrum naar de rand van de stad. De
gemeente wil hier een duurzaam landbouwgebied bestemmen, in een
nieuw RUP. Het plangebied was eerder ‘zoekgebied woninguitbreiding’.
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Proces
Het Masterplan is tot stand gekomen in een participatief
ontwerpproces. Het ontwerpteam bestond uit Circular Landscapes,
Import-Export Architecture, SBB en Universiteit Wageningen (WUR).
In de projectgroep zaten de gemeente, de veehouder, het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland, Aquafin, ILVO en scholen en
zorginstellingen. Daarnaast was er een begeleidingsgroep van de
vergunningverlenende instanties. De projectregie lag bij Atelier Romain.
Er is een aantal werkateliers georganiseerd en er zijn gesprekken
gevoerd. Tevens is een informatie-bijeenkomst gehouden voor
eigenaren en omwonenden. Gezamenlijk is het programma van eisen
voor de gebiedsontwikkeling bepaald.
Stromenanalyse
Om het productieve landschap vorm te geven is kennis van de
achterliggende stromen nodig. Daarom is een stromenanalyse gemaakt
van het toekomstige veebedrijf. Onderzocht is hoeveel voer, stro en
kunstmest wordt aangevoerd en hoevel mest en vee afgevoerd. De
stromenanalyse laat zien dat het veebedrijf deel is van een groter
voedselsysteem. Ook is onderzocht hoe de stromen zouden lopen in
een meer lokaal voedselsysteem met ook tuinbouw. Berekend is dat het
plangebied dan circa 1.000 mensen kan voeden.

Scenariostudie
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt: Koeienhof, Stadstuinderij en
Wildernispark. Deze refereren aan bredere landbouw- en voedseltrends, namelijk gespecialiseerde veeteelt, lokale voedselproductie en
eten uit de natuur. Ze hebben elk een eigen programma, belevingswaarde, doelgroep, businesscase en organisatie. Het meest kansrijk is de
Koeienhof, omdat hiervoor al een initiatiefnemer en investeerder is.
Stalontwerp
Voor de nieuw te bouwen veestal is een catalogus gemaakt van
functionele bouwstenen en zijn ruimtelijke inrichtingsmodellen
onderzocht. Binnen de wettelijke en praktische eisen zijn er volop
mogelijkheden voor een gebiedsspecifiek ontwerp met een hoge
beeldkwaliteit en een goede landschappelijke inpassing. In het Masterplan zijn hier concrete richtlijnen voor geformuleerd.
Masterplan
Het gebied wordt omgevormd in een stedelijk ‘landbouwpark’, waarin
de verbinding tussen voedsel, landschap en natuur centraal staat. De
aanwezige wachtbekkens worden hierin geïntegreerd. Het open midden
krijgt een agrarische bestemming. Daar rondomheen komen de veestal,
proeftuinen en gebouwtjes voor educatie, zorg en recreatie. Een net van
rolstoelvriendelijke paden verbindt het geheel. Het bos en de geluidswal
vormen een ecologische structuur.
Uitvoeringsplan
De uitvoering is een publiek-privaat proces met diverse stakeholders. In
het Uitvoeringsplan wordt gepleit voor een sterke regie en een goede
afstemming van proces en ontwerp. En voor de nadere uitwerking van
een landschapsplan en een educatie- en participatieplan. Het RUP moet
flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en wensen.
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1. Pilootproject
Dit Masterplan is het resultaat van het pilootproject Stadslandbouw
Maasmechelen. Het is een van de Pilootprojecten Productief
Landschap van de Vlaams Bouwmeester en het ILVO. Aanleiding was
de voorgenomen verplaatsing van een bestaand veebedrijf vanuit
het centrum naar de rand van de stad. Het Masterplan is tot stand
gekomen in een participatief ontwerpproces met de veehouder en
andere betrokkenen.
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Opgave
De pilootprojecten Productief Landschap onderzoeken de
veranderende positie van landbouw in het ruimtelijk domein. Het
Verkennend Strategisch Onderzoek van de Stuurgroep Productief
Landschap noemt Maasmechelen als voorbeeld voor het werkveld
Landbouwparken. Opgaven binnen dit werkveld zijn: samenwerking
tussen landbouwers, het opzetten van gemeenschappelijke activiteiten,
het verhogen van het recreatief potentieel en het vergroten van de
diversiteit van het landschap en het aanbod aan producten.
Aanleiding
De aanleiding voor het pilootproject Stadslandbouw Maasmechelen is
de verplaatsing van het zoogkoeienbedrijf van de familie Winten vanuit
de stadskern naar de plansite aan de rand van stad, waar reeds de
woning van de familie staat. Dit is een krachtige economische drijfveer
voor de gebiedsontwikkeling en een belangrijk onderdeel van het
ruimtelijk programma. De gemeente wil een agrarische bestemming
toekennen aan het gebied, in plaats van de huidige aanduiding als
zoekgebied voor woningbouw. Hiermee kan compensatie worden
geboden voor het verlies van landbouwgrond elders in de gemeente.
Parallel aan het pilootproject Maasmechelen loopt de opstelling van
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) door de gemeente. Hiermee zal
het planologisch kader voor de uitvoering worden geborgd.

Plangebied
Het plangebied ligt ingesloten tussen de bebouwingsrand van
Maasmechelen en de geluidswal langs de kanaalweg. Het gebied is niet
intern ontsloten. De totale oppervlakte inclusief bebouwingsranden
bedraagt ca. 23 ha. Het onbebouwde deel is ca. 14 ha groot. De
landbouwgrond (ca. 11 ha) is reeds in gebruik bij de veehouder.
Aanpak
Het Masterplan is opgesteld door een ontwerpteam van Circular
Landscapes, Import-Export Architecture, SBB en Wageningen
University and Research center (WUR). Daarnaast was er een
werkgroep van de betrokken stakeholders en een begeleidingsgroep
van de vergunningverlenende instanties. Er is een aantal werkateliers
georganiseerd en er zijn aanvullende gesprekken gevoerd. Tevens
is een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. Uit de
werkateliers is duidelijk geworden dat de bouw van een nieuwe stal
voorwaardelijk is voor een duurzame agrarische bestemming. De
landbouwer heeft een centrale rol in de uitvoering. De betrokken
scholen en zorginstellingen en het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland hebben wensen ingebracht voor extra voorzieningen in de
sfeer van educatie, zorg en natuur.
Om tot een afgewogen keuze te komen en om recht te doen aan de
status als Pilootproject Productief Landschap is begonnen met een
ontwerpend onderzoek en een scenariostudie. Voor de toetsing van
de ecologische effecten van de nieuw te bouwen stal heeft SBB een
voorlopige impactscore opgesteld, die heeft uitgewezen dat de effecten
waarschijnlijk binnen de toelaatbare marges blijven (zie bijlage).
Daarnaast is met de familie Winten doorgesproken over de praktische
en financiële vereisten voor de te bouwen stal.

Scenariostudie
De gevoerde gesprekken en de gezamenlijke werkateliers hebben de
bouwstenen voor het programma van eisen opgeleverd (hoofdstuk
2). Tevens hebben ze heel verschillende attitudes ten opzichte van
onze voedselproductie blootgelegd, die ook in de maatschappij als
geheel leven. Deze verschillende attitudes zijn vertaald naar het
plangebied (hoofdstuk 3) en gebruikt als kapstop om verschillende
programmatische invullingen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot drie
onderscheiden scenario’s (hoofdstuk 4). De scenario’s zijn getoetst
op praktische en financiële haalbaarheid en zijn tevens voorgelegd
aan het publiek. Op basis van de toetsing en de publieke reacties
is gekozen voor een combinatievariant die de meest aansprekende
onderdelen uit de verschillende scenario’s in zich verenigt. Aanvullend
zijn verschillende modellen voor het stalontwerp en de erfinrichting
onderzocht (hoofdstuk 5).
Masterplan en vervolgstappen
De combinatievariant is uitgewerkt in het Masterplan (hoofdstuk
6). Het Masterplan schetst een ontwikkelingsbeeld op hoofdlijnen.
Voor de lange termijn biedt het voldoende flexibiliteit om nieuwe
functies en voorzieningen op te vangen en aanvullende elementen
uit andere scenario’s in zich op te nemen. Voor de korte termijn geeft
het richting aan de uitwerking van het planologisch kader in het RUP
en aan de bouwopgave voor de educatieve voorzieningen en de
nieuwe stal. Het Masterplan heeft anders dan het RUP geen formele
status en is niet bindend voor burgers. Het ontwerpteam beveelt
aan om het Masterplan wel bestuurlijk te laten vaststellen door de
gemeente en om samen met de grondeigenaren, omwonenden en
andere partners concretere inrichtingsplannen op te stellen. In het
uitvoeringsplan (hoofdstuk 7) wordt nader ingegaan op de voorgestelde
vervolgstappen.
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Plangebied en stakeholders

2. PROGRAMMA VAN EISEN
Het programma van eisen voor de gebiedsontwikkeling is bepaald
in samenspraak met de verschillende stakeholders, rekining
houdend met de planologische en praktische randvoorwaarden.
Vanuit het Pilootproject Productief Landschap geldt tevens dat het
pilootproject voor Maasmechelen nieuwe inzichten moet opleveren
over stadslandbouw in het algemeen en een voorbeeldwerking moet
hebben voor andere gebieden.
Beleidskader
De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het project zijn
vastgelegd in het Projectdossier ‘PPPL Maasmechelen van
woonuitbreidingsgebied tot land(schaps)bouw’ (SUM Research, 2015).
Hierin is al veel informatie over het bestaande landschap en het
ruimtelijk beleid opgenomen. Het bredere kader van de Pilootprojecten
Productief Landschap wordt geschetst in het ‘Verkennend Strategisch
Onderzoek’ (Stuurgroep Pilootprojecten Productief Landschap, 2015).
Voor het planologische kader wordt een RUP opgesteld.
Randvoorwaarden vanuit planologie en bestaand grondgebruik
De belangrijkste planologische en functionele randvoorwaarden zijn:
• de aanduiding van het gebied als signaalgebied voor wateroverlast:
hier gelden beperkingen aan de bouwmogelijkheden en is voor
nieuwe ontwikkelingen een ‘watertoets’ vereist; dit was reden om de
bestemming ‘zoekgebied woninguitbreiding’ te herzien;
• de ligging van ondergrondse en bovengrondse wachtbekkens en
waterleidingen van Aquafin en Infrax, met bijhorende pompgemalen
en andere kunstwerken: deze moeten goed bereikbaar blijven
voor onderhoud en hier gelden beperkingen aan de publieke
toegankelijkheid en de inrichting;
• d
 e nabijheid van het Natura 2000 gebied De Maaswinkel: in het
kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn regels

vastgelegd voor de toelaatbare (toename van de) stikstofdepositie,
onder meer als gevolg van de veehouderij;
• het grondeigendom: rekening dient te worden gehouden met de
belangen en de wensen van de private grondeigenaren, zowel
van het land als van de omliggende woningen; in principe zal de
uitvoering van het plan op vrijwillige basis plaatsvinden en is niet
voorzien in onteigening;
• rekening dient te worden gehouden met een eventuele toekomstige
verbreding van de kanaalweg; tot aan de middenas van de geluidswal
mogen geen werken worden uitgevoerd die een dergelijke
verbreding zouden kunnen bemoeilijken.
In het projectdossier is meer informatie opgenomen. Voor het
bepalen van de stikstofdepositie van de nieuwe stal is een voorlopige
impactscore opgesteld (zie bijlage).
Wensen van stakeholders
In de workshop van 3 maart 2016 is met alle partners gesproken over
de gewenste activiteiten en voorzieningen in het gebied. Door het
ontwerpteam is van tevoren een aantal ‘bouwstenen’ benoemd en
deze zijn door de deelnemers gestickerd op een kaart van het gebied,
waarbij ook nog een prioritering kon worden aangegeven. De tabel
geeft een overzicht van de scores van de verschillende bouwstenen
(aantal keren gestickerd). Hieronder geven we een opsomming van de
belangrijkste wensen.
1. Verplaatsing veebedrijf
De veehouder heeft aangegeven dat voor een duurzame voortzetting
van zijn zoogkoeienbedrijf een nieuwe stal nodig is voor totaal circa 80
runderen (30 zoogkoeien, 20 kalveren en 30 opgroeiende runderen) en
minimaal 10 ha weidegrond aan huis (deels eigendom, deels pacht). De
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Scores van programmatische bouwstenen op basis van werkatelier met
stakeholders

stal en bijgebouwen (stro-opslag, mestopslag, voedersilo, loods) dienen
gebouwd te worden op eigen grond nabij de woning. Voor de gemeente
Maasmechelen is de toekenning van een agrarische bestemming aan
(een substantieel deel van) het plangebied gewenst, ter compensatie van
verlies aan landbouwgrond elders in de gemeente. Deze bestemming
moet duurzaam gehandhaafd kunnen worden.
2. Voorzieningen voor zorg, educatie en recreatie
Zorginstellingen VWZ Mané en De Giek hebben behoefte aan extra
mogelijkheden voor buitenactiviteiten met zorgbehoevenden. Het gaat
meestal om kleine groepen onder begeleiding. Gewenste activiteiten
en voorzieningen in het plangebied zijn: rolstoeltoegankelijkheid,
werken in een tuin, bezoek aan de boerderij, eenvoudige ambachtelijke
werkzaamheden, overdekte schuilmogelijkheid. De scholen Campus
De Helix en Mozaïek willen graag extra mogelijkheden voor educatieve
en sportieve activiteiten door scholieren. Het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland wil hier graag aan meewerken. Activiteiten
en voorzieningen waaraan wordt gedacht, zijn: een loopparcours/
fitometer, een educatieve belevingsroute, toon- en proeftuinen,
klaslokalen voor praktijk- en theorielessen, mogelijk gecombineerd met
een demonstratiekas, een informatiepunt over natuur en landschap,
lespakketten en praktijkmogelijkheden voor duurzame landbouw en
natuur- en groenbeheer. Mozaïek en Helix zijn ook op zoek naar een
aparte locatie voor kinderopvang en ‘time-out’ verblijfsmogelijkheden,
maar deze hoeven niet per sé in het plangebied. Daarnaast is gesproken
over een horecapunt en een landwinkel, maar hiervoor zijn vooralsnog
geen exploitanten in beeld.
3. Vergroting biodiversiteit en landschapskwaliteit
Hoewel het plangebied door een geluidswal, weg en kanaal is
gescheiden van het aangrenzende natuurgebied van de Maaswinkel,
maakt het wel deel uit van het strategisch groenproject Maasvallei. Een
vergroting van de interne biodiversiteit is dan ook gewenst en mogelijk.

Het lager gelegen noordelijk deel, waar vroeger een beek liep en nu
enkele bosopstanden staan, geldt reeds als biologisch waardevol.
Met een aangepast beheer en een goede inrichting is bovendien een
vergroting van de natuurwaarde van het agrarisch gebied mogelijk.
Gedacht wordt aan de aanleg van schaduw- en voederbomen voor
het vee, drinkpoelen en een natuurvriendelijk beheer van bermen en
oevers. Inspiratie kan gevonden worden bij het historische landschap
van de Maasvallei en de oorspronkelijke verkavelingsstructuren, die nog
deels herkenbaar zijn. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
pleit voor de opstelling van een integraal landschapsplan en wil
meewerken aan de uitvoering hiervan.
4. Maatschappelijke betrokkenheid
Hoewel geen formele eis, geldt dat zonder een actieve betrokkenheid
van de eigenaren, omwonenden en het grote publiek de
gebiedsontwikkeling geen succes kan worden. Alleereerst dient
goed rekening te worden gehouden met de belangen en wensen
van de bestaande grondeigenaren en omwonenden. Daarnaast
is het de bedoeling dat in de toekomst vrijwilligers mee kunnen
werken aan de inrichting en het beheer. Het gebied zou in de visie
van het ontwerpteam bij kunnen dragen aan het vergroten van het
‘voedselbewustzijn’ van de mensen. Tijdens de informatiebijeenkomst
is aan grondeigenaren en omwonernden gevraagd om te reageren
op de uitgewerkte scenario’s (hoofdstuk 3) en aanvullende wensen in
te brengen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het uiteindelijke
Masterplan. Verder wordt voorgesteld de grondeigenaren en
omwonenden ook bij de verdere planuitwerking te betrekken (zie
hoofdstuk 7).
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3. PLANGEBIED
Aan de hand van foto’s, kaarten en schema schetsen we in dit
hoofdstuk de ruimtelijke kaders waarbinnen het programma van
eisen vorm moet krijgen. Het plangebied is een open enclave aan de
rand van het stedelijk gebied van Maasmechelen, met historische
en ecologische waarde. Het kanaal met een doorgaande weg en
een geluidswal erlangs snijden het gebied af van de aanliggende
Maasvallei. Deze ligging tussen stad en land biedt specifieke
mogelijkheden en beperkingen.
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Omgeving
De eerste drie kaarten positioneren het plangebied in de ruimere
omgeving, waarbij vanuit de regio ingezoomd wordt op het
schaalniveau van de gemeente en het plangebied. Hiermee komt een
aantal potenties en functionele relaties in beeld.

De bestaande veestal van de familie Winten is verouderd en ingebouwd in
het stedelijk gebied. Omdat er geen land aan huis is, zijn veel veetransporten
nodig. Dit is ongewenst, zowel voor milieu en dierenwelzijn als economisch.
Verplaatsing van de veestal naar de plansite is een grote verbetering.

Eigendommen en grondgebruik
De volgende kaarten en foto’s toenen de eigendomssituatie en de
voorzieningen van Aquafin en Infrax voor de riolering. Deze zijn
zeer bepalend voor de uiteindelijke inrichting. De pompgemalen,
ondergrondse en bovengrondse bufferbekkens, waterleidingen,
ontsluiting en hekwerken hebben een grote impact op het landschap.
Ondergrond
Op de historische kaart, de bodemkaart, de signaalgebiedenkaart
en de natuurkaart wordt duidelijk dat het noordelijk deel van het
plangebied verschilt van het zuidelijk deel. Het noordelijk deel is natter
en waardevoller voor de natuur.
Stromenanalyse
De laatste twee schema’s laten zien welke stromen verbonden zijn aan
het toekomstige veebedrijf of aan een eventuele tuinderij.

Het plangebied grenst aan de bebouwingsrand van Maasmechelen en vormt
een fraaie groene enclave in het stedelijk gebied. Als alternatief voor de
bestemming ‘zoekgebied woninguitbreiding’ is voor dit gebied een duurzame
agrarische bestemming voorzien.

Regionale context

MAASEIK

Maasmechelen ligt niet ver van een aantal
grotere steden in België en Nederland en heeft
met het Nationaal Park De Hoge Kempen en
het Rivierpark Maasvallei een aantal belangrijke
toeristische trekkers in huis. Hoewel het
plangebied zich allereerst oriënteert op de stad
Maasmechelen, biedt deze regionale context ook
aanknopingspunten voor bovenlokaal programma.

SITTARD
MAASMECHELEN
GENK

GELEEN
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Rivierpark Maasvallei

MAASTRICHT

Context Maasmechelen

C-mine Genk

Gemeente Maasmechelen
De gemeente Maasmechelen heeft ca.
38.000 inwoners. Het mijnverleden is op
veel plaatsen nog zichtbaar en wordt ook
toeristisch uitgenut. Het shopping center
Maasmechelen Village is een toeristische
attractie van deze tijd. Het plangebied ligt
dichtbij het stadscentrum en kan daardoor
een functie krijgen als stadspark.
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Mijnterril bij Maasmechelen

Context Voedsellandschap

Shopping center Maasmechelen Village

Functionele relaties
Binnen de lokale context van stad
Maasmechelen vormt het plangebied een
potentiële ecologische en recreatieve schakel
naar de Maasvallei. Vlak ten noorden ervan
is een fietsbrug over het kanaal. De nabijheid
van Scholencampus De Helix en basisschool
Mozaïek biedt goede aanknopingspunten
voor educatieve voorzieningen.

Helix
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Regionaal
landschap

fietsbrug over Zuid-Willemsvaart

Mozaïek

Functionele relaties
onderwijs en zorgfuncties

Winten

natuurbeheer
Aquafin
Infrax
Gemeente Maasmechelen
Boer Winten

Scholencampus De Helix

regenwater

pompstation

bovengronds
bufferbekken

afvalwater

ondergronds
bufferbekken

overstort
bufferbekken

overstort
gracht

leidingen
met
afvalwater
persleidingen
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Eigendommen
Aquafin
Infrax

pompstation

gemeente Maasmechelen
familie Winten
Patrick Winten
in pacht van Patrick Winten
overige eigenaars

Waterinfrastructuur:
wachtbekkens, pompgemalen en leidingen
Toelichting zie detailkaarten

afvalwater

bovengronds
bufferbekken

pompstation

ondergronds
bufferbekken
bovengronds
bufferbekken

overstort
bufferbekken

Ondergronds en bovengronds bufferbekken aan de westzijde

Bufferbekken en pompgemaal aan de noordzijde

overstort
gracht

leidingen
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met
afvalwater

perslei
afvalwater

overstort
gracht

ondergronds
bufferbekken

pompstation

leidingen
met
afvalwater
overstort
bufferbekken

persleidingen

Riooloverstortgracht en leidingen langs geluidswal

overstort

Pompgemaal Aquafin en ondergronds bufferbekken aan zuidzijde
grachtsite

leidingen
met
afvalwater

persleidi
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Ondergronds en bovengronds bufferbekken saan de westzijde

Bufferbekken en pompgemaal aan de noordzijde

Riooloverstortgracht langs geluidswal

Pompgemaal Aquafin en ondergronds bufferbekken aan zuidzijde site

Lcpy - zandleemgrond (zwak gleyige gronden op zandleem zonder
profielontwikkeling)

11.2.2.

Buurt- en voetwegen

Buurt- en voetwegen zijn opgenomen in de Atlas van de Buurtwe
aanleiding van de wet van 10 april 1841. De atlas maakt een on
buurt- en voetwegen. Buurtwegen zijn bredere wegen en behore
openbaar domein. Voetwegen zijn vaak smalle wegen en in de
bedoeld voor wie te voet gaat. Meestal behoort de bedding toe
van het perceel. (zie kaart links).

LEGENDE BODEMTYPE

Ldpy - zandleemgrond (matig gleyige gronden op zandleem
z
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profielontwikkeling )

Ahp - leemgrond (natte leemgronden met relatief hoge ligging
profielontwikkeling)

Ldp - zandleemgrond (matig gleyige gronden op zandleem zo
profielontwikkeling)
Atlas der Buurtwegen (1841)

Bodemsamenstelling
natte leemgrond

Deze uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen van 1841

buurt- laat
enzien
voetwegen
dat er vroeger twee buurtwegen (chemins)

door het plangebied liepen. Deze oude buurtwegen
zijn nog steeds terug te zien in hetverkavelingspatroon
en worden deels nog gebruikt. Het kanaal de ZuidWillemsvaart is gegraven rond 1805 en onderbreekt de
buurtweg. De beek aan de noordzijde is nu gedempt,
maar dit is nog wel steeds een natter gebied.

Fig. bodemtype
zandleemgrond (matig gleyig)

Lbpy - zandleemgrond (droge gronden op zandleem zonder p
Overstromingsgevoelige gebieden

Lcpy - zandleemgrond
(zwak gleyige gronden op zandleem zo
effectief overstromingsgevoelig
profielontwikkeling)

zandleemgrond (zwak gleyig)

De natte leemgronden in het noordelijk deel (voor
zover niet kunstmatig opgehoogd of vergraven) hebben
een slechte drainage en zijn minder geschikt voor de
landbouw. Ten zuiden daarvan liggen matig en zwak
gleyige zandleemgronden. Deze zandleemgronden
hebben over het algemeen een goede waterhuishouding
en zijn zowel geschikt voor akkerbouw als weidebouw.

mogelijk overstromingsgevoelig

Het plangebied is in het bekkenbeheerplan Maasbekken
aangeduid als signaalgebied omdat het een functie
kan vervullen in de aanpak van wateroverlast. Het
laaggelegen noordelijk deel van het plangebied is
effectief overstromingsgevoelig, vanwege ondergrondse
toestroming van water en stremming van de
oppervakkige afvoer bij hoge rivierstanden.
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Biologische Waardenkaart (BWK)

Zicht vanaf de geluidswal met links de kanaalweg en rechts de weiden van het plangebied

biologisch waardevol
biologisch zeer waardevol

Het aanwezig bos in het noordelijk deel van
het plangebied geldt volgens de Biologische
Waardenkaart (BWK) als biologisch waardevol.
Ook enkele graslanden hebben die aanduiding. De
berm en de dijk langs de kanaal gelden zelfs als
zeer waardevol.
Het biologisch waardevolle bosje in het noorden

Zicht op de geluidswal vanuit het plangebied
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Stromenanalyse vleesveebedrijf
Met de veehouder is een ‘stromenanalyse’ gemaakt van de belangrijkste
inkomende en uitgaande productstromen op jaarbasis. De stromenanalyse
geeft inzicht in de factoren die het economisch rendement en de ecologische
‘footprint’ van het toekomstige landbouwbedrijf bepalen. De stromenanalyse

kan gebruikt worden om te onderzoeken waar nog economische of ecologische
winst te behalen is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om meer stalmest op
eigen land te gebruiken en minder kunstmest? Of om meer veevoer zelf te
verbouwen in plaats van aan te kopen?
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Stromenanalyse tuinderij
Wageningen Universiteit heeft berekend wat een moestuin van 5 ha kan
bijdragen aan de voedselvoorziening van Maasmechelen. Hierbij is uitgegaan
van een kleinschalige opzet met meerdere plots, die goed te combineren is met
een educatieve- en/of zorgfunctie. 5 ha moestuin kan op jaarbasis ongeveer
100.000 kg groenten opleveren, verdeeld over verschillende gewasgroepen,
inclusief vruchtgewassen en aardappelen. Voor de mestvoorziening
zijn ongeveer 25 runderen nodig. Deze leveren ook vlees en eventueel
zuivelproducten. Daarnaast is het mogelijk om natuurlijk materiaal uit het
gebied te composteren en in te zetten als meststof.

Tevens is berekend hoeveel mensen daarvan kunnen eten. Voor de
Nederlandse stad Almere is op basis van de laatste gegevens over
daadwerkelijke consumptie (Dutch National Food Consumption Survey 20072010, bron: van Rossum et al, 2011. RIVM) de gemiddelde intake per inwoner
berekend. Die komt neer op 29 kg aardappelen, 38 kg groente en 32 kg fruit
en noten per jaar, totaal ongeveer 100 kg per jaar. Van 5 ha moestuin kunnen
dus ongeveer 1.000 mensen hun groente, fruit en aardappelen halen. .

4. SCENARIOSTUDIE
Om de bandbreedte van mogelijke oplossingen te verkennen zijn drie
scenario’s uitgewerkt: Koeienhof, Stadstuinderij en Wildernispark.
De scenario’s refereren aan bredere voedseltrends en hebben
elk een eigen programma, belevingswaarde en oriëntatie op de
omgeving. Ook de doelgroepen en gebruikers verschillen. Per
scenario is een impressie gegeven van het toekomstige landschap,
met een kaart en enkele referentiebeelden. In de tekst wordt
ingegaan op de bijbehorende investeringen, organisatiewijze en
financieringsmogelijkheden. Tot slot wordt een afweging gemaakt
tussen de scenario’s. Maar we beginnen met een beschrijving van de
achterliggende uitgangspunten.
Uitgangspunten
Het project Stadslandbouw Maasmechelen is onderdeel van een
ontwerpend onderzoek naar de ontwikkeling van het productielandschap. Dit onderzoek is op haar beurt te positioneren binnen
het maatschappelijk debat over de kwaliteit en de herkomst van ons
voedsel. De scenariostudie focust daarom op de economische, culturele
en ecologische aspecten van voedsel. De scenario’s zoeken bewust de
uitersten van het spectrum op, maar zijn geen karikaturen.
Economisch rendement
Elk scenario heeft een eigen business case. De economische drager is
in de meeste gevallen het veebedrijf, maar ook de maatschappelijke
nevenfuncties (werkgelegenheid, zorg en educatie, recreatie en
toerisme, waterberging, biodiversiteit) vertegenwoordigen een waarde.
Het uiteindelijke rendement zal doorslaggevend zijn voor de te maken
keuzen. Dat veehouder Patrick Winten hier een duurzaam bedrijf wil
exploiteren is alvast een grote plus. Dit helpt om stadslandbouw uit
de hobbysfeer te halen en op een hoger plan te trekken. Niettemin
hebben ook andere stakeholders, de gemeente voorop, een rol in

de gebiedsontwikkeling. Verschillende vormen van publiek-private
samenwerking zijn daarbij denkbaar.
Voedselbeleving
De scenario’s onderzoeken verschillende vormen van voedselbeleving.
Deze beperken zich niet tot passieve beleving, maar richten zich ook
op actieve participatie. Doen en leren zijn een integraal onderdeel
van het ruimtelijk programma. Dit sluit aan bij de maatschappelijke
belangstelling voor gezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn,
gastronomie, agrotoerisme, stadslandbouw en ‘community supported
agriculture’. Deze fenomenen zijn zeker niet voorbehouden aan de
grote steden. Juist in kleinere steden en dorpen is de binding tussen
producenten en consumenten nog relatief sterk en weet men vaak
beter waar het voedsel vandaan komt.
Duurzaamheid
Het is bekend dat de landbouw een forse bijdrage levert aan
het broeikaseffect. Tegelijkertijd wordt juist in de landbouw veel
geïnvesteerd in duurzame technieken, producten en systemen. Naast
schaalvergroting voor de mondiale markt is er een trend naar een
circulaire landbouweconomie, waarbij organische reststromen worden
ingezet voor bemesting, veevoer of energiewinning en het voedsel
lokaal wordt verwerkt en afgezet. Vaak worden daarbij eigentijdse
toepassingen gevonden voor oude tradities zoals vruchtwisseling en
gemengde landbouw en worden nieuwe combinaties met natuur- en
landschapsbeheer ontwikkeld. Circulaire landbouweconomie leent zich
bij uitstek voor de stedelijke omgeving, omdat de mogelijkheden voor
schaalvergroting en intensivering hier beperkt zijn en de consument
altijd dichtbij is. In de scenario’s worden verschillende mogelijke
toepassingen verkend.
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Scenario 1: Koeienhof
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Dit scenario stelt het programma van eisen voor het zoogkoeienbedrijf
centraal en is een ‘ode aan de dikbil’. De achterliggende attitude
is die van de economische rationaliteit, die heeft geleid tot een
hooggespecialiseerde landbouw en een vérgaande uiteenlegging
van de voedselketen in afzonderlijke schakels. Daar hoeven we ons
niet voor te schamen. Integendeel: laten we trots uitdragen wat
dit ons heeft gebracht, namelijk een zeer efficiënte en goedkope
voedselvoorziening. Zeker zijn nog stappen te zetten in duurzaamheid
en dierenwelzijn. Binnen dit scenario werken we die maximaal
uit: een volledig hernieuwbare stal, veevoer van lokale herkomst,
strobedden en stromest, minimaal veetransport door grote huiskavel
en eigen opfok vleesvee. Waar stadslandbouw vaak een achterhaalde
arcadische idylle cultiveert, willen we hier juist de eigentijdse landbouw
presenteren aan het stedelijk publiek. Dat kan best in een mooi en
recreatief aantrekkelijk landschap. We stellen een onder architectuur
gebouwde open stal voor op een publiek toegankelijk erf, een educatief
wandelcircuit rond de centrale weide, schaduwbomen voor het vee
en natte hooilanden langs de randen. De belangrijkste attractie zijn
uiteraard de koeien: langs het wandelcircuit komen koeknuffelplaatsen
en betaalautomaten met veevoer. Wie durft mag in de kraamstal een
keizersneebevalling meemaken, ook dat hoort er bij.
Investering
De grootste investering is de bouw van de stal. Daarnaast zijn er
investeringen in de aanleg van de paden, recreatieve en educatieve
voorzieningen, beplantingen en veekeringen. De kosten hangen af
van het uitvoeringsniveau en eventueel benodigde grondaankoop. De
paden lopen deels over particuliere grond, maar kunnen mogelijk via
servituten gerealiseerd worden. De stal wordt in principe op huidig
eigendom van de veehouder geplaatst. In dit scenario zijn vooralsnog
geen grotere investeringen voorzien ter plaatse van de wachtbekkens.

Organisatie
De trekker van dit scenario is de veehouder. Hij is verantwoordelijk
voor de bouw van de stal en de exploitatie van het veebedrijf, inclusief
de financiering daarvan. Voor de aanleg van de recreatieve en
landschappelijke voorzieningen, inclusief eventuele grondaankopen, is
de gemeente en/of het Regionaal Landschap primair verantwoordelijk.
Een goede afstemming tussen de verschillende partijen is noodzakelijk,
maar de organisatie is relatief eenvoudig en kan binnen de bestaande
planningsstructuur ingepast worden.
Financiering
De financiering van de stal en het erf zal door de veehouder verzorgd
moeten worden. Hij is ook verantwoordelijk voor de economische
exploitatie van het veebedrijf. Voor de educatieve en recreatieve
voorzieningen ligt publieke financiering voor de hand.

SCENARIo 1: KoEIENhoF

Rolstoelvriendelijk pad

Bloemrijk hooiland

Lokaal kwaliteitsvlees
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Open graasweide en schaduwbomen voor het vee

Wandelen door boerenland

Duurzame en diervriendelijke stal

Koeienkijkhut

Scenario 2: Stadstuinderij
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Dit scenario zet in op een meer gemengde en multifunctionele
vorm van landbouw. De achterliggende attitude is die van het lokale
voedselbewustzijn en het gemeenschapsdenken. ‘Community
supported agriculture’ en ‘voedselcoöperaties’ zijn hier uitingen
van. Uitgangspunt is dat de plansite een zo breed mogelijk palet aan
voedselproducten gaat leveren, die zo veel mogelijk lokaal verwerkt
en verkocht worden, op de site zelf of in winkels en op markten
in de stad. Daarnaast wordt gestreefd naar een integratie van de
voedselproductie met maatschappelijke functies in de sfeer van zorg
en educatie. Dit betekent dat er naast veeteelt, ook groente en fruit
verbouwd gaan worden. Er wordt een stadstuinderij aangelegd, die
hetzij door een agrarische ondernemer, hetzij door een coöperatie
van meerdere ondernemers en/of burgers wordt geëxploiteerd. De
verhouding tussen tuinbouw en veeteelt wordt zodanig dat er een
maximale onderlinge synergie is, bijvoorbeeld in de uitwisseling van
mest, compost en plantenresten (als veevoer). De stadstuinderij
biedt veel mogelijkheden voor educatieve programma’s en de inzet
van vrijwilligers, zorgbehoevenden en scholieren. De inrichting wordt
hierop afgestemd met passende voorzieningen langs een centrale
dreef (buitenlokaal, kinderopvang, schooltuinen, kinderboerderij,
voedselatelier, rolstoelvriendelijke paden, schuilmogelijkheden). Een
restaurant dat (vrijwel) volledig werkt met lokaal geproduceerde
producten zou een mooie aanvulling zijn, als hier een exploitant voor te
vinden is. Maar ook incidentele buurtbarbecues en proeverijfeesten zijn
denkbaar.
Investering
Het investeringsniveau van dit scenario ligt aanmerkelijk hoger dan van
De Koeienhof. Naast een (kleinere) veestal voor verschillende soorten
dieren zijn aanvullende investeringen nodig in een kas, een horecapunt,
een voedselatelier en een landwinkel, in diverse maatschappelijke

voorzieningen (educatie, kinderopvang, zorg) en in een gastenverblijf.
Een grotere deel van de particuliere gronden zal aangekocht en
ingericht moeten worden. Dit geldt in ieder geval voor de centrale dreef
waar de belangrijkste voorzieningen aan liggen.
Organisatie
De organisatie van dit scenario is een stuk complexer. Voor
een integrale inrichting en exploitatie is een overkoepelende
uitvoeringsorganisatie nodig, waarin de verschillende stakeholders
vertegenwoordigd zijn. Behalve de veehouder zullen de scholen,
zorginstellingen, de gemeente en de waterbeheerders hierin moeten
participeren. Daarnaast moeten exploitanten gevonden worden
voor het horecapunt, de landwinkel en de tuinbouwtak en moeten
omwonenden en vrijwilligers betrokken worden. Zonder een sterke
regie zal dit niet gebeuren. Het ligt voor de hand dat de gemeente de
rol van projectregisseur neemt.
Financiering
De combinatie van verschillende functies en stakeholders biedt zeker
mogelijkheden om tot een duurzame exploitatie te komen, maar
dit zal wel een forse inzet van publieke middelen vragen. Ieder voor
zich zijn de afzonderlijke functies lastig rendabel te maken, maar
juist door de combinatie kan economische meerwaarde gecreëerd
worden, bijvoorbeeld door lokale verwerking en afzet, gedeelde
machines en huisvesting en gezamenlijke marketing en arrangementen.
Burgerparticipatie en inzet van vrijwilligers, zorgbehoevenden en
scholieren bespaart op arbeidskosten en levert maatschappelijke
meerwaarde op, die de inzet van publieke middelen rechtvaardigt.

SCENARIo 2: STAdSTUINdERIj

Groente uit eigen tuin

School- en buurttuinen

Publieke tuinpaden

Kinderopvang

Educatieve kas

Werk voor zorgbehoevenden
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Scenario 3: WildernisPARK
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Dit scenario gaat terug naar het ‘oerdieet’ van de jager-verzamelaars. Dat
wil zeggen dat we vooral gaan oogsten uit de natuur. Volgens sommige
voedingsdeskundigen kunnen we hier veel van leren als het gaat om
gezond eten. De achterliggende attitude is die van het ecologisch
bewustzijn: de mens moet meer in balans komen met de natuur en
gaan inzien dat hij onderdeel is van de natuur. Wat betekent dit voor de
plansite? Op een van de werkateliers is al een praktische tip gegeven:
laat de aanwas van de Gallowayrunderen uit het natuurgebied van de
Maasvallei grazen op de plansite; dit levert prima ‘wildernisvlees’ op en
vergroot tegelijkertijd de natuurwaarde van de site. Maar er zijn veel
meer mogelijkheden: we kunnen fruit- en notenbomen en bessenstruiken
aanplanten, een visvijver aanleggen en permacultuurtuinen opzetten.
Zo kan zonder intensieve agrarische grondbewerking toch een
aardige en zeer duurzame productie worden gehaald in een zeer
aantrekkelijk landschap. We zien dit niet zozeer als een oplossing voor de
voedselvoorziening of de volksgezondheid, maar wel als een interessant
cultureel en ecologisch experiment. Hoeveel voedsel kan de natuur ons
bieden? Zijn we in staat om onze eetgewoonten echt te veranderen? We
willen aan dit scenario een educatief en toeristisch programma koppelen.
Denk aan voedselspeurtochten waar men zelf de ingrediënten verzamelt
voor een gezamenlijke maaltijd rond het kampvuur. Een buitenklaslokaal
voor natuur- en voedingslessen. Of aan een survivalweekend in een van
de autarkische natuurlodges die verspreid in het gebied zijn geplaatst.
Het kan ook luxer: een gastronomisch menu in het Wildernisrestaurant
midden in het gebied.
Investering
De agrarische investeringen zijn beperkt in dit model. Omdat er minder
vee graast en het vee in principe jaarrond buiten blijft, kan volstaan
worden met een kleinere verzorgingsstal annex werkschuur. De grootste
investeringen betreffen de bouw van het restaurant, de natuurlodges

en het buitenklaslokaal en de aanleg van de visvijver (grondaankoop en
afgraven). Daarnaast zijn er kosten voor recreatieve voorzieningen en
beplantingen, inclusief permacultuurtuinen.
Organisatie
Het afmesten van het vee kan door de veehouder gedaan worden, maar
dit betekent een flinke omschakeling van de huidige bedrijfsvoering.
De grazers vragen minder verzorging en dus minder tijd. Het slachten
zou ter plaatse kunnen gebeuren met een mobiele slachtunit, waarna
de veehouder het vlees lokaal kan afzetten, onder meer aan het
Wildernisrestaurant, maar ook aan slagers in de buurt. De ontwikkeling
van het Wildernisrestaurant en de natuurlodges vraagt specifieke
expertise en daarvoor zal nog een investeerder en exploitant gevonden
moeten worden. Een goede samenwerking tussen de veehouder en de
exploitant is nodig om hier een rendabele business case van te maken.
Daarnaast zal ook scholencampus Helix betrokken moeten zijn, voor de
ontwikkeling van het buitenklaslokaal en educatieve programma’s rond
natuurbeheer en permacultuur. Omdat de gehele site in principe in
integraal begrazingsbeheer wordt genomen, zal er ook overeenstemming
moeten zijn met alle grondeigenaren.
Financiering
Het scenario speelt in op de trend van ‘eten uit de natuur’. Indien hiervoor
een aantrekkelijke ‘totaalbeleving’ aangeboden kan worden, lijkt een
rendabele business case mogelijk, zeker gezien de aanwezige toeristische
trekkers en de grotere steden in de omgeving. Dit vraagt wel een
hoogwaardige bio-ecologische uitwerking van gebouwen en landschap.
Het grondeigendom is een belangrijke sleutel. De nieuwe gebouwen
zouden gesitueerd kunnen worden op gronden van de veehouder en
in erfpacht kunnen worden uitgegeven, zodat de veehouder financieel
gecompenseerd wordt voor minder inkomsten uit de veehouderij,
vanwege de lagere veedichtheid. Ook verkoop van de bouwpercelen is
mogelijk.

SCENARIo 3: WIldERNISPARK
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Begrazing door natuurrunderen (Galloways)

Plukbos

Struinpaden

Ecolodge

Visvijver

Wilderniskoken

Beheerstal

AFWEGING
Duidelijk is dat sommige scenario’s de lokale opgave overstijgen en vragen
om een bredere afweging. Op dit moment zijn er nog geen initiatiefnemers
in beeld voor bijvoorbeeld een tuinderij of een horecapunt. De Koeienhof
sluit het best aan bij de lokale opgave en is evident het meest voor de hand
liggende scenario. Nadeel van dit scenario is het relatief smalle programma.
Daarom wordt voorgesteld dit scenario ‘op te laden’ met elementen
van het Wildernispark en de Stadstuinderij. Dit levert waarschijnlijk het
grootste ecologisch, economisch en maatschappelijk rendement op. Een
gefaseerde ontwikkeling is mogelijk door te beginnen met de Koeienhof en
daar geleidelijk nieuwe functies aan toe te voegen, wanneer zich serieuze
initiatiefnemers aandienen.
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Toetsing scenario’s aan programma van eisen

Toetsing aan programma van eisen
Onderstaand schema laat zien in hoeverre de verschillende varianten
voldoen aan het eerder geformuleerde programma van eisen (zie pag.
10). De oranje icoontjes geven de mogelijke functies aan, aflopend
van meest gewenst (links) naar minst gewenst (rechts). De Koeienhof
voldoet als enige aan de eerste twee functies, maar in mindere mate
aan de overige functies. Stadstuinderij en Wildernispark scoren
op meer functies, maar nemen niet het veebedrijf als basis. Deze
scenario’s zijn min of meer gelijkwaardig.

Resulaten infobijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 september 2016 zijn de
drie scenario’s en een eerste combinatievariant voorgelegd aan
omwonenden, grondeigenaren en andere belangstellenden. Daaraan
hebben circa 80 mensen deelgenomen. De deelnemers konden in
gesprek gaan met het ontwerpteam, hun mening geven via een
enquêteformulier en eigen ideeën en wensen intekenen op de kaarten.
Het enquêteformulier is ingevuld door 37 mensen. Gevraagd werd
onder meer welk scenario het meest en het minst aansprak: uitkomst
zie hieronder.
				
meest aansprekend minst aansprekend
Koeienhof		
10			
11
Stadstuinderij		9			11
Wildernispark		6			9
Combinatievariant
14			
2

De omwonenden hebben ondermeer aandacht gevraagd voor het
behoud van hun privacy en rust, het behoud van uitzichten vanuit de
woningen, het voorkomen van inkijk en het tegengaan van overlast
door de nieuwe veestal. Eigenaren hebben erop gewezen dat sommige
particuliere bouwkavels ten onrechte een groene invulling hadden
gekregen. Over het algemeen was er waardering voor het behoud
van het open karakter, het verbeteren van de toegankelijkheid en het
vergroten van de natuurwaarde.
In het Masterplan (hoofdstuk 6) zijn de resultaten van de
informatiebijenkomst verwerkt: enkele fouten zijn gecoorigeerd, het
padenpatroon is aangepast, het erf voor de nieuwe stal is compacter
gemaakt om zichtlijnen open te houden, voorgestelde euducatietuinen
zijn anders begrensd en de ecologische functie van het bos en de dijk is
meer voorop gezet.
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5. STALONTWERP EN ERFINRICHTING
De belangrijkste ruimtelijke interventie is de bouw van een nieuwe
veestal. Dit is een voorwaarde voor de handhaving van een
duurzame agrarische functie in het gebied. De precieze invulling
van deze functie kan in de loop van de tijd veranderen, maar de
basis is de stal, die op korte termijn gerealiseerd moet worden. Om
de stedenbouwkundige en landschappelijke kaders voor de bouw
van de stal te bepalen, is een verkenning van het stalontwerp en de
erfinrichting uitgevoerd. Eerst zijn de verschillende bouwstenen en
randvoorwaarden geïdentificeerd, vervolgens zijn drie ruimtelijke
modellen uitgewerkt.
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Functionele bouwstenen en eisen
De veehouder streeft naar een stal voor circa 80 runderen. Daarnaast
zijn aanvullende voorzieningen nodig. In overleg met de veehouder
zijn de verschillende functionele bouwstenen voor het toekomstige
erf bepaald en is een globale maatvoering vastgesteld. Deze zijn
weergegeven in bijgaand schema. Het gaat hier nadrukkelijk om een
globale maatvoering, bedoeld om verschillende stedenbouwkundige
en landschappelijke configuraties te onderzoeken. Voor een
locatiespecifiek en functioneel ontwerp is een nadere uitwerking
noodzakelijk, waarbij meer in detail ingegaan wordt op de eisen van
brandveiligheid, ventilatie, kosten, looproutes, beeldkwaliteit etc.
Vanuit brandveiligheid moet er een minimale afstand van 12 tot 16
m zijn tussen de verschillende gebouwen, tenzij deze voorzien zijn
van brandwerende muren. De stro-opslag en de mestopslag kunnen
eventueel gecombineerd worden in één gebouw. Dit kan ruimtewinst
opleveren, omdat in loop van de stalperiode de strovoorraad afneemt
en de hoeveelheid mest juist toeneemt. De mest neemt dan de
plaats van de stro in. Voor de stal zelf kan gekozen worden voor een
langgerekt model met één rij veeboxen en de voergang aan de zijkant

of een meer compact model met twee rijen veeboxen en de voergang
in het midden.
Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit
De stal zal een beeldmerk worden voor het landbouwpark. Daarom is
bijzondere aandacht nodig voor de zichtbaarheid en de beeldkwaliteit.
De stal en de bijgebouwen moeten een ruimtelijk ensemble vormen,
met een duidelijke samenhang in vorm en materiaal en een passende
erfbeplanting. Bij voorkeur wordt gebouwd volgens de principes van het
‘bio-ecologische bouwen’ en met duurzame materialen, bijvoorbeeld
hout. Voor de erfbeplanting worden inheemse en streekeigen soorten
en vormen aanbevolen, bijvoorbeeld meidoorn- of veldesdoornhagen.
De beelden op pagina 38 laten een aantal referenties zien voor de
negestreefde beeldkwaliteit.
Vanuit landschappelijk oogpunt is het behoud van open zichtlijnen
vanaf de dijk gewenst. Daarnaast is aandacht nodig voor de publieke
toegankelijkheid van het erf en de aansluiting op het grotere
recreatieve netwerk.
Een praktisch uitgangspunt is dat de nieuwe stal nabij de bestaande
woning van de veehouder wordt gebouwd, op eigen grond.
Verder moet rekening gehouden worden met de belangen van de
omwonenden (geen beperking van uitzicht en geen overlast door geur
en geluid). Dat betekent dat de stal in principe achter de bestaande
woning wordt gebouwd.
Dierenwelzijn
Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe stal is het dierenwelzijn,
zeker omdat het landbouwpark een visitekaartje voor de vleeveesector
moet worden. Ten opzichte van de huidige kleine stal, waar de dieren
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dicht op elkaar staan en niet naar buiten kunnen, is de nieuwe stal, waar
de dieren meer ruimte krijgen in grote stroboxen en direct de wei in
kunnen, al een belangrijke verbetering. Hierdoor kan de periode dat de
koeien vastgebonden zijn (vlak voor en na het kalven) beperkt worden,
wat gunstig is voor het welzijn van de dieren. Een kraamstal met 10
dierplaatsen lijkt voldoende op een totale bezetting van 80 dieren.
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Een goede ventilatie is zeer belangrijk voor de gezondheid van de
dieren. Daarom wordt de veestal bij voorkeur met de lange zijde op
de overheersende windrichting (uit het zuidwesten) georiënteerd. Via
regelbare openingen op ongeveer 2,5 m hoogte in de verder dichte
gevel wordt buitenlucht ingelaten. De overliggende lange zijde is zo veel
mogelijk open, om de lucht weer uit te laten en tegelijkertijd daglicht
binnen te halen. Ook via dakopeningen kan ventilatie plaatsvinden.
In ieder geval moet voorkomen worden dat de luchtstroom in de stal
tegengehouden wordt door grote obstakels. Richtlijn voor het minimale
stalvolume is 30 m3 per dierplaats.
Ammoniakemissie
De ammoniakemissie uit de nieuwe stal mag niet leiden tot schade aan
kwetsbare natuurgebieden. De normen zijn vastgelegd in het kader
van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op verzoek van de
veehouder is daarom door SBB een voorlopige impactscore opgesteld
voor het veebedrijf op de nieuwe locatie achter het bestaande woonhuis,
uitgaande van 80 dieren (zie bijlage). De berekende impact blijft onder
de maximaal toegestane waarde van 3%. Dat betekent dat in principe
vergunning verleend kan worden. De impactscore geeft een voorlopige
berekening. Voor de opstelling van een passende beoordeling of
vergunningaanvraag zal een meer gedetailleerd rapport opgesteld moeten
worden.

Ruimtelijke modellen en voorkeursmodel
Binnen de hiervoor beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden
zijn nog verschillende ruimtelijke invullingen mogelijk. Om tot een
goede afweging hiervan te kunnen komen, zijn drie ruimtelijke
modellen uitgewerkt. Deze verschillen in de precieze positionering van
de stal en de bijgebouwen ten opzichte van de huidige woning en het
landschap.
De modellen zijn getypeerd als:
• model 1: langgerekt erf
• model 2: compact erf
• model 3: dubbelerf.
De modellen worden hierna kort toegelicht en zijn gevisialiseerd met
een 3D-tekening en een fotomontage gezien vanuit het landschap.
De modellen zijn nog geen kant-en-klare erfinrichtingsplannen, maar
ze omvatten de wezenlijke landschappelijke en stedenbouwkundige
keuzen die nog gemaakt moeten worden. Vanuit landschappelijk en
stedenbouwkundig oogpunt is er een duidelijke voorkeur voor model 3,
maar de definitieve keuze vraagt nog om een nadere uitwerking. Het is
daarom gewenst om binnen de kwalitatieve kaders van het Masterplan
voldoende planologisch ruimte open te houden voor een dergelijke
nadere uitwerking en afweging. Model 3 is daarvoor richtinggevend,
maar niet dwingend.
Tijdens de informatiebijeenkomst waren er veel vragen over mogelijke
stankoverlast en visuele hinder van de stal. Ook uit dat oogpunt
lijkt model 3 het meest geschikt. Nader onderzocht zal worden of
het nieuwe erf nog compacter gemaakt kan worden. Er waren ook
voorstellen om de veestal meer naar het noorden te plaatsen in het
open veld. Dit heeft als nadeel dat de stal meer in het zicht komt van
meer omwonenden en dat de bereikbaarheid vanuit de woning van de
veehouder minder wordt.

Model 1: langgerekt erf
In dit model worden een langerechte stal en de bijgebouwen in lijn
achter de woning geplaatst. Hiermee blijft het vrije uitzicht van de
buurwoningen gespaard en blijft de afstand tussen de woning en de
stal klein. De bebouwing steekt wel ver het landschap in en blokkeert
- in combinatie met het bestaande pompgemaal - het doorzicht tussen
de Centrale Weide en de zuidelijke bebouwingsrand van het gebied,
waardoor de open ruimte visueel verkleind wordt en de percelen ten
zuiden van het erf (in het 3D-beeld rechts) visueel afgesneden worden
van de Centrale Weide.
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Plaatsing van een lange stal en bijgebouwen in lijn achter de woning. De bebouwing steekt ver het landschap in en blokkeert het doorzicht, waardoor de ruimte
verkleint.

MODEL 2: COMPACT ERf
In dit model worden een brede stal en bijgebouwen zo dicht mogelijk
bij de woning geplaatst en wordt het erf zo compact mogelijk
gehouden. Dit kan verder worden versterkt met een passende
erfbeplanting. De stal wordt achter de woning geplaatst, zodat de
overlast voor de buurwoningen wordt beperkt en het vrije uitzicht niet
wordt weggenomen. De bebouwing steekt minder ver het landschap in
en achterlangs blijft een doorzicht mogelijk.

36

Plaatsing van een brede stal en bijgebouwen dicht bij de woning. De bebouwing steekt minder ver het landschap in en achterlangs blijft een doorzicht mogelijk.
Woning en bedrijfsgebouwen vormen compact erf.

MODEL 3: DUBBELERf
In dit model worden een brede stal en bijgebouwen aan de dijk
geplaatst. Er ontstaat een dubbelerf waarbij er een duidelijke scheiding
is tussen privé woonerf en (meer publiek) bedrijfserf en waarbij
tussen de woning en de bedrijfsgebouwen een ‘tussenerf’ open blijft.
Dit tussenerf kan een kleinveeweide, siertuin of groententuin zijn.
De stal sluit qua schaal aan bij het pompgemaal en het (recreatief
toegankelijke) erf sluit aan op de recreatieve Landschapsdijk.
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Plaatsing van compacte stal en bijgebouwen aan de dijk. Tussen de woning en de bedrijfsgebouwen blijft een ‘tussenerf’ open. De stal sluit qua schaal aan bij het
pompgemaal. Scheiding tussen privé woonerf en (meer publiek) bedrijfserf.

traditionnelle. Afin de s’intégrer au mieux
dans le paysage et le complexe existant, le
projet propose une toiture à trois pans
irréguliers qui s’adaptent aux différentes
échelles du site. Posé sur un socle en
béton, une vaste charpente en bois
accueille les éléments du programme
regroupés dans l’espace central, sous une
mezzanine sur laquelle est entreposé le
fourrage. La circulation périphérique peut
ainsi se dérouler sans entraves et l’apport
de lumière naturelle est maximisé.

Cowshed Wildenstein, Zwitserland. Kury Stähelin Architekten
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Liginieres, Zwitserland. Localarchitecture

Construction
Pour répondre au souci
d’économie
Groene
kamer,des
heg als erfafscheiding
moyens et d’utilisation des ressources en
bois du propriétaire, la structure est entièrement constituée de planches débitées à
partir des arbres abattus sur place. Le
dimensionnement de la structure tient
compte de la taille des arbres. La charpente est ainsi formée d’une succession de 39
cadres porteurs avec un entraxe d’environ
67 cm, faits de planches de sapin massif
de 24 x 8 cm de section. Toujours dans un
souci d’économie, les assemblages sont
cloués et autorisent ainsi le maître de l’ouvrage à participer au montage de la structure.
Un textile coupe-vent de couleur bronze
est cloué directement sur les cadres et
recouvert d’une pare-close. La toiture,
réalisée en tôle gris anthracite, s’accordera
avec le temps avec la couleur du bois,
accentuant l’unité visuelle du volume.
Les fondations, un radier de béton, intègrent la fosse à purin et la toiture légère
permet la récupération de l’eau de pluie
pour les besoins du bétail.

Keizersrande, Nederland. DAAD Architecten
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Impressie van het erf met de nieuwe stal aan de dijk

6. MASTERPlAN
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Het Masterplan bestaat uit een combinatie van de Koeienhof met het
Wildernispark, waar op termijn ook elementen van de Stadstuinderij
aan toegevoegd kunnen worden. de onderscheidende componenten
zijn: educatietuinen, natuurbos, Centrale Weide, stadsboerderij
en landschapsdijk. Samen vormen deze componenten een
publiek toegankelijk en ecologisch gevarieerd stadslandbouwpark,
waarbinnen een duurzaam landbouwkundig gebruik gegarandeerd
is. het Masterplan is uiteen te leggen in drie gebruikslagen,
die onderling sterk verweven zijn: educatie, zorg en recreatie,
landbouw en natuur en waterberging. We beschrijven eerst deze
lagen aan de hand van themakaarten, vervolgens zoomen we in op
de verschillende componenten, aan de hand van fotocollages en
principedoorsneden.

EDUCATIE, ZORG EN RECREATIE
De basis voor de recreatieve ontwikkeling is een net van wandelpaden.
De wandelpaden krijgen een halfverharding (bv. leem en fijn grind) en
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij de wachtbekkens komen
ook vlonderpaden. De paden volgen historische lijnen en zijn waar
mogelijk geprojecteerd op gronden van gemeente, Aquafin, Infrax en
veehouder. Op enkele plaatsen worden gronden van derden doorkruist.
Met de eigenaren worden afspraken gemaakt over openstelling en
beheer. In principe zal geen onteigening plaatsvinden.
De rode cirkels geven de belangrijkste toegangspoorten tot het
gebied aan vanaf de openbare weg. Er is een ‘recreatieve poort’ aan
de noordzijde, die aansluit op de fietsroute naar de Maasvallei, een
‘educatieve poort’ aan de westzijde, die aansluit op Scholencampus
Helix en een ‘agrarische poort’ nabij de boerderij. Gekoppeld aan het
padennetwerk en de poorten liggen de educatieve en recreatieve
voorzieningen en aanvullende voorzieningen voor zorg. Gebouwen
kunnen voor verschillende functies worden ingezet, die eventueel ook
kunnen variëren in de tijd. Zo kunnen schoolklassen buiten schooltijd
wellicht worden ingezet voor cursussen of workshops.
De aangegeven voorzieningen kunnen gezien worden als ‘kiemcellen’
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Denkbaar is dat de
educatietuinen doorgroeien naar een grotere stadstuinderij, in
combinatie met de omvorming van het veebedrijf naar een gemengd
bedrijf. Ook kunnen extra zorgfuncties zoals kinderopvang worden
toegevoegd. Belangrijk is dat het RUP hiervoor voldoende ruimte biedt.
• 2 km paden (exclusief vlonderpaden)
• max. 4 schoolklassen/demonstratie- of proefkassen in wachtbekkens
• 0,3 ha educatietuin (kweekbakken) op wachtbekkens
• 0,2 ha educatietuin op volle grond
• max. 6 dijklodges en 3 informatie- en hoerecapunten
• ontvangstgebouw bij boerderij
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LANDBOUW
De basis voor het beheer van open landschap is de agrarische
bestemming van de centrale weidekern en de bouw van een nieuwe
veestal aan de rand daarvan. De weidegronden vormen de huiskavel
van de boerderij. Ze worden gebruikt als weiland of als hooiland. De
koeien dragen bij aan de recreatieve belevingswaarde van het gebied
en brengen de landbouw dichtbij de burgers. Daarom zijn wandelpaden
door en langs de weide geprojecteerd.
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Met een aangepast beheer kunnen bloem- en kruidenrijke bermen
en graslanden worden ontwikkeld, die ook een ecologische waarde
hebben. Nader onderzocht zal worden hoe dit in de agrarische
bedrijfsvoering kan worden ingepast.
De veestal is aan de zuidzijde geprojecteerd nabij de Landschapsdijk
en het terrein van Aqufin, volgens het model ‘dubbelerf’. Zo wordt
eventuele overlast voor omwonenden geminimaliseerd, blijft de
openheid van het gebied maximaal gehandhaafd en is een goede
bereikbaarheid vanuit de woning van de veehouder verzekerd. Mogelijk
kan de stal een extra ontsluiting krijgen vanaf de toegangsweg naar
Aquafin. Vanwege de samenhhang met het woonhuis en de gewenste
flexibiliteit voor de uitwerking van een bouwplan en erfinrichtingsplan
is het gewenst om het gehele dubbelerf als agrarisch bouwvlak aan te
duiden (rood omlijnd op de kaart).
• 10 ha weidegrond
• 1 ha agrarische bouwkavel (inclusief woning)

NATUUR EN WATERBERGING
Het bestaande bos, de geluidswal, de taluds van de wachtbekkens en de
leidingenstrook in het noorden krijgen een expliciete natuurfunctie. Dit
zijn al relatief waardevolle terreinen, die verder ecologische ingericht
en beheerd kunnen worden. Samen vormen ze een ecologische
ruggengraat voor het stadslandbouwpark en een nsatuurschakel tussen
de Maasvallei en het groen in de stad.
Het bos is in particulier eigendom en niet toegankelijk voor recreanten.
De beperkte toegankelijkheid is gunstig voor de ecologische
ontwikkeling en blijft in principe gehandhaafd. Op termijn zouden
wel de huidige populieren vervangen kunnen worden door meer
gevarieerde inheemse beplanting.
De geluidswal en de overige taluds krijgen een extensief maaibeheer,
eventueel in combinatie met extensieve schapenbegrazing. Gestreefd
wordt naar een verdere vergroting van de ecologische waarde, voor
zowel planten (soorten van schraal en bloemrijk grasland) als dieren
(o.a. vlinders, bijen, kleine zoogdieren, amfibieën). De geluidswal krijgt
een meer gevarieerd profiel en de open riooloverstortgracht wordt
vervangen door een ondergrondse koker. Dit wordt de Landschapsdijk.
De bovengrondse wachtbekkens, die periodiek overstromen met
relatief schoon regenwater van daken en straten, worden ingeplant als
rietvelden, met een functie voor natuur, educatie en waterzuivering.
Deze vormen een integraal onderdeel van de ecologische structuur.
• 1,3 ha natuurbos
• 1,4 ha Landschapsdijk
• 0,5 ha rietvelden in wachtbekkens
• 1,2 ha bloemrijke vegetaties overige taluds en bermen
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Impressie van de educatietuinen bij het wachtbekken van Infrax aan de noordoostzijde van de plansite

1. EDUCATIEuinen EN NATUURBOS
Wat
De oude beekgronden aan de noordzijde, nu deels begroeid met bos
en aangewezen als overstromingsgebied, lenen zich minder goed voor
agrarisch gebruik. Het bos heeft een waarde voor de natuur en is een
schuilgebied voor onder meer vossen en steenmarters. Dit bos blijft
in zijn geheel als natuurgebied gehandhaafd en wordt niet verder
ontsloten voor de recreatie. Daarmee worden ook de privacy en de rust
van de aangrenzende woningen gerespecteerd.
De ligging nabij de stadsrand en Scholencampus Helix nodigt
tegelijkertijd uit tot een educatief programma. Daarvoor worden zowel
ten westen als ten oosten van het bos zogenaamde ‘educatietuinen’
aangelegd. Dit kunnen gecultiveerde moestuinen zijn, maar ook
meer natuurlijke permacultuurtuinen, heemtuinen, vlinderweiden
en rietvelden voor waterzuivering. Plaatselijk worden fruit- en
notenbomen en bessenstruiken aangeplant en eetbare kruiden en
waardplanten voor honingbijen ingezaaid. Binnen de educatietuinen is
ruimte voor zorgvuldig ingepaste en overstromingsbestendig gebouwde
klaslokalen en demonstratiekassen. De educatietuinen zijn ontsloten
door rolstoeltoegankelijke wandelpaden en enkele vlonderpaden.
Klassen kunnen hier praktijklessen krijgen over natuur, landbouw,
voeding, gezondheid, groenbeheer, waterbeheer en milieutechniek.
Ook kunnen specifieke buitenprogramma’s voor zorgbehoevenden
en mindervaliden worden ontwikkeld. Wellicht kunnen ook burgers
of burgercollectieven tuinen in beheer krijgen. Het beheer kan zeer
extensief zijn indien de principes van permacultuur worden toegepast:
dat wil zeggen dat ecologische processen zo veel mogelijk de ruimte
krijgen en dat kunstmatige grondbewerking en bemesting achterwege
blijven. Dit is niet alleen ecologisch, maar ook uit educatief en recreatief
oogpunt zeer interessant.

De wachtbekkens van Aquafin en Infrax worden volledig geïntegreerd
in de educatietuinen. Op het ondergrondse wachtbekken van Aquafin
zijn kweekbakken mogelijk, de buitenbekkens van Infrax worden
ingeplant met riet voor natuurlijke waterzuivering. De riolering
swerken van Aquafin vertegenwoordigen feitelijk de laatste stap in
de voedselkringloop en kunnen onderdeel zijn van het educatief
programma
Hoe
Allereerst zullen de educatietuinen en het natuurbos een passende
bestemming moeten krijgen, als groengebied met bijzondere
natuur- en landschapswaarden en ruimte voor nieuwe educatieve
voorzieningen. Vervolgens is het zaak dat een belanghebbende partij de
regie neemt over de ontwikkeling en het beheer van de educatietuinen.
Dit zou de gemeente of Scholencampus Helix kunnen zijn, maar
ook het Regionaal Landschap of een geheel nieuw burgercollectief.
Voor de ontwikkeling van de gebouwde educatieve voorzieningen
(klaslokalen en demonstratie- of proefkassen) is Scholencampus Helix
de eerst aangewezen partij. Tot slot zullen de grondeigenaren mee
moeten werken. Dit geldt in het bijzonder voor Aquafin en Infrax, die
de verschillende wachtbekkens in eigendom en beheer hebben. De
ontwikkeling kan gefaseerd plaatsvinden, afhankelijk van de bereidheid
van eigenaren om gronden in te brengen en van belanghebbenden om
te investeren in de inrichting en het beheer. Begonnen kan worden met
de gronden van de publieke organisaties.
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Doorsnede en impressie van de Landschapsdijk met geïntegreerde ‘dijklodge’

2. LANDSCHAPSDIJK
Wat
De strakke geluidswal langs de kanaalweg wordt omgevormd in een
licht welvende landschapsdijk met een extra recreatieve en ecologische
functie. Dit vormt een fraaie groene ‘plint’ van het landbouwpark en is
tevens een vooruitwijzing naar het achterliggende natuurgebied van de
Maasvallei. De volgende maatregelen worden voorgesteld:
• De overstortgracht voor rioolwater wordt vervangen door een
ondergrondse koker, zodat een betere aanhechting van de dijk aan
het maaiveld mogelijk wordt en er geen meegespoeld vuil meer
achterblijft in het gebied. Feitelijk past een open riool, ook als hier
maar zelden water in staat, niet in een park.
• De dijk wordt opnieuw geprofileerd, waarbij aan de parkzijde een
flauwer talud wordt aangebracht met een wisselende hellingshoek.
In het lengteprofiel worden een minieme slingering aangebracht,
die op subtiele wijze refereeert aan de slingerende oeverwallen en
terrashellingen van de omgeving.
• Aan de voet van de dijk wordt op twee plaatsen een drinkpoel voor
het vee aangelegd.
• In het talud van de dijk wordt een wandelpad aangebracht, dat een
mooi uitzicht biedt op het park en diverse ommetjes mogelijk maakt.
Het pad krijgt een halfverharding van leem en grind en is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.
• De dijkvoet langs het wandelpad wordt toegevoegd aan de
weilanden, zodat er extra graasgebied ontstaat voor de koeien en de
dieren van dichtbij zichtbaar zijn voor de wandelaars.
• De kruin van de dijk krijgt een meer natuurlijke begroeiing met
struweel, ruigte en gras en een daarop afgestemd beheer. Dit is
gunstig voor allerlei insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.
Mogelijk is dit te combineren met schapenbegrazing.
• Bij de aantakking van het oude veldpad chemin nr. 9 wordt op
de kruin van de dijk een uitzichtspunt aangelegd, met daarop

een kunstwerk dat verwijst naar het vleesveebedrijf en dat een
‘landmark’ kan worden voor het landbouwpark, met name gezien
vanaf de kanaalweg.
• In het dijklichaam wordt een schuil- en voederhok voor het vee
opgenomen, nabij een van de drinkpoelen.
• Onderzocht wordt of in het dijklichaam een aantal ‘autarkische’
ecolodges opgenomen kan worden, met uitzicht op de Centrale
Weide en met een grasdak dat naadloos overgaat in het dijktalud.
Gedacht wordt aan maximaal 6 lodges voor 2 tot 4 personen. Naar
de kanaalweg toe mogen de lodges niet verder de dijk insteken dan
de middenas van de dijk, in verband met eventuele toekomstige
verbreding van de kanaalweg.
• Daarnaast kunnen bij de entree aan de noordzijde en bij het
uitzichts-punt op de dijk een of meerdere informatie- en
horecapunten toegevoegd worden.
hoe
Voor de realisering van de Landschapsdijk zijn allereerst de publieke
partners verantwoordelijk, te weten de gemeente (eigenaar van
de geluidswal) en Aquafin (eigenaar van de overstortgracht). Het
grondverzet kan uitgevoerd worden met een neutrale grondbalans,
omdat bij het graven van de drinkpoelen grond vrijkomt. De
financiering zal uit de publieke middelen moeten komen.
In het RUP zou de gehele dijkzone een bestemming moeten krijgen als
groengebied met een ecologische en recreatieve functie en met een
openbaar wandelpad. Daarbinnen zou ruimte geboden moeten worden
voor de inpassing van recreatieve verblijfseenheden en een informatieen horecapunt, onder voorwaarden van landschappelijke inpassing.
Voor de feitelijke realisering hiervan is een private investeerder en
exploitant nodig. Die is nu nog niet in beeld. De dijkvoet die aan het
begrazingsgebied wordt toegevoegd kan een agrarische bestemming
krijgen.
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Impressie van de Landschapsdijk vanaf de kanaalweg met een beeld van een koe als landmark.
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PRINCIPEPROFIEL LANDSCHAPSDIJK

Huidige situatie: strakke dijktaluds en bovengrondse riooloverstortgracht

100

500
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1200

400

Voorstel: aanleg ondergrondse riooloverstortkoker en herprofilering taluds

Werkmaquette van uitzichtspunt op de dijk in de vorm van een opengewerkte koe
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Impressie van de Centrale Weide gezien vanaf de dijk

3. Centrale Weide
Wat
Midden in het plangebied wordt een grote weidekern gehandhaafd,
als essentiële graasweide voor het vee en als open parkruimte voor
de stad. De koeien zijn hier de belangrijkste attractie en het beheer
is helemaal gericht op dierenwelzijn en duurzame landbouw. Op
diverse plaatsen worden schaduw- en voederbomen aangeplant
en drinkpoelen gegraven. Door een aangepaste bemesting en
begrazingsintensiteit worden kruidenrijke graslanden ontwikkeld,
die niet alleen gezond zijn voor het vee, maar ook de natuurwaarde
vergroten. Zo kan de Centrale Weide een positief visitekaartje worden
voor de vleesveesector.
Over de weide wordt een nieuw halfverhard veldpad aangelegd voor
wandelaars en rolstoelgebruikers. Het pad vormt een dwarsverbinding
tussen twee oude veldpaden, die nog steeds zichtbaar zijn in de
verkaveling en opnieuw opengesteld worden (‘chemin nr. 9’ en
‘chemin nr. 45’ op de Atlas van Buurtwegen uit 1843-1845). Langs
de paden worden op enkele plaatsen boomgroepen aangeplant, die
tevens als voeder- en schaduwplek voor het vee dienen. Zo wordt een
aantrekkelijke rondwandeling door het gebied mogelijk en wordt de
historie beleefbaar gemaakt.
Hoe
De Centrale Weide is nu al geheel in gebruik door de veehouder, deels
in eigendom, deels in pacht. Belangrijk is allereerst dat het gebied
een agrarische bestemming krijgt (in plaats van ‘zoekgebied voor
woninguitbreiding’). De veehouder is uiteraard verantwoordelijk voor
het agrarisch beheer. Voor het aanbrengen van bomen en drinkpoelen
zijn subsidies te verkrijgen. Ook voor een meer natuurvriendelijk
beheer van de graslanden zijn wellicht vergoedingen mogelijk, maar
dit vraagt wel om een aangepaste bedrijfsvoering. Een geleidelijke

omschakeling naar een ander type vee (bijvoorbeeld Galloways) is
daarbij een optie, al dan niet in combinatie met lokale vleesafzet of
nevenactiviteiten in de sfeer van zorg en educatie. Dit is niet af te
dwingen en zal geheel op vrijwillige basis plaatsvinden.
De aanleg van het nieuwe veldpad en de openstelling van de
oude veldpaden zal afgestemd moeten worden met de huidige
grondeigenaren. Aanbevolen wordt om deze paden op te nemen in
het bestemmingsplan en een regeling te treffen om de eigenaren
schadeloos te stellen, financieel of met vervangende grond.
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Impressie van de Stadsboerderij gezien vanaf de dijk

4. Stadsboerderij
Wat
De stal is het hart van het zoogkoeienbedrijf en mag een
architectonisch beeldmerk worden voor het landbouwpark. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de positionering en de beeldkwaliteit. De
stal zou een transparante opzet moeten krijgen, zodat het vee zichtbaar
is voor wandelaars en de openheid van het landschap zo min mogelijk
wordt verstoord. Tevens wordt gepleit voor het gebruik van duurzame
materialen en remontabele bouw, zodat de stal eenvoudig aangepast
kan worden aan nieuwe functies of veranderingen in de bedrijfsvoering.
Qua positionering gaat de voorkeur uit naar plaatsing in de ‘oksel’
van de Landschapsdijk en de dijk rond het Aquafinterrein, in een zo
compact mogelijke setting.
Het voorerferf nabij de woning kan een onthaalplek voor het publiek
worden met een groene uitstraling en een ontvangstgebouwtje
waar schoolklassen en zorgbehoevenden, die op de boerderij komen
werken, ontvangen worden en waar informatie gegeven wordt
over de boerderij, de natuur en het landschap. Op termijn zou dit
ook een verkooppunt kunnen worden voor lokaal vlees en andere
landbouwproducten. Tevens is het denkbaar dat een moestuin,
boomgaard en kleinveeweide worden toegevoegd aan het erf, om meer
mogelijkheden te creëren voor kinderen en voor buitenactiviteiten. Nu
is dit nog niet aan de orde, maar in de toekomst zou hier samen met
scholen en zorginstellingen uitwerking aan gegeven kunnen worden.
Het zoogkoeienbedrijf kan dan geleidelijk doorontwikkelen naar een
multifunctionele stadsboerderij.

Hoe
Voor de bouw van de stal wordt een bouwkavel aangewezen die
aansluit op de bouwkavel van de bestaande woning en doorloopt tot
aan de dijk. Binnen deze bouwkavel is tevens ruimte voor de benodigde
opslagvoorzieningen en een ontvangstgebouwtje. In het RUP kunnen
op basis van het Masterplan specifieke bepalingen worden opgenomen
ten aanzien van precieze situering, bouwvolume en beeldkwaliteit.
Binnen de bouwkavel is voldoende ruimte om in de toekomst de aanleg
van een moestuin, boomgaard of kleinveeweide mogelijk te maken,
inclusief kleine gebouwtjes zoals een opslagschuurtje, kas of schuilhok.
De bouw van de stal en de inrichting van het erf is de
verantwoordelijkheid van de veehouder. De keuze voor een duurzame,
diervriendelijke en optimaal ingepaste stal vraagt om de inzet van
gerichte ontwerpexpertise en kan meerkosten met zich meebrengen
ten opzichte van traditionele systeembouw, hoewel de feitelijke
bouw zeker niet duurder hoeft te zijn. Vanuit het Pilootproject kan
de veehouder ondersteund worden in de planontwikkeling. Mogelijk
kan vanuit het gemeentelijke beleid voor ‘bio-ecologisch bouwen’ een
aanvullende bijdrage beschikbaar komen.
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1

DOORSNEDES NOORDELIJK DEEL (EDUCATIETUINEN)

overstortbekken van aquafin
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Doorsnede 1: educatietuinnen met kweekbakken op wachtbekken Aquafin en klaslokaal/demonstratiekas op wachtbekken Infrax
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260
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Doorsnede 2: natuurontwikkeling en educatievoorzieningen in wachtbekken Infrax, horecapunt/informatiepunt en fietsenverhuur in dijklichaam
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DOORSNEDES MIDDENDEEL (CENTRALE WEIDE EN LANDSCHASPSDIJK)
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Doorsnede 3: landschapsdijk met gite
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Doorsnede 5: landschapsdijk met wandelpad aan de voet
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Doorsnede 4: landschapsdijk met poel en schaduwbomen
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1200

400

1200
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Doorsnede 6: landschapsdijk met trap naar uitzichtspunt/landmark

8

7
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DOORSNEDES ZUIDELIJK DEEL (STADSBOERDERIJ)

Doorsnede 7: nieuwe stal en bijgebouwen, deels geïntegreerd in de dijk

Doorsnede/aanzicht 8: nieuwe stal en bijgebouwen, met zicht op de landschapsdijk
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7. Uitvoeringsplan
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De uitvoering van het Masterplan zal een gefaseerd proces zijn
waar vele partijen bij betrokken zijn. Elke partij heeft daarbij eigen
taken en verantwoordelijkheden. Voor de afstemming daartussen
zal een zekere vorm van regie nodig zijn. De financiering zal vanuit
verschillende bronnen moeten komen, deels publiek, deels privaat.
Ook hierin is een goede onderlinge afstemming nodig. Verder is de
betrokkenheid van eigenaren, omwonenden en burgers vereist om
het project tot een succes te maken. Kortom: de uitvoering is geen
eenvoudige zaak en zal zeker meerdere jaren in beslag nemen. Met
het Masterplan wordt duidelijk richting gegeven aan dit proces.
Tegelijkertijd biedt het Masterplan voldoende flexibiliteit om
gedurende het proces in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen
en wensen. In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die
volgens het ontwerpteam op korte termijn nodig zijn om tot
uitvoering te komen.
1. Communicatie en participatie
Zeer belangrijk is om de grondeigenaren, direct omwonenden en
het grotere publiek goed te blijven informeren over het plan en
te betrekken bij de uitvoering. De informatiebijeenkomst van 27
september 2016 was een eerste start, die een verder vervolg moet
krijgen. In ieder geval is aanvullend overleg met de grondeigenaren
nodig, zowel particuliere eigenaren als Aquafin en Infrax. Aanbevolen
wordt om een apart participatieplan op te stellen, waarin uitgewerkt
wordt hoe het publiek betrokken zal worden bij de verdere uitvoering.
2. Aftoetsen bestuurlijk draagvlak
Door het participatieve plantraject is al veel geïnvesteerd in het
draagvlak bij de diverse betrokken organisaties. Een eerste concept van
het Masterplan is reeds besproken in het Colegge van Burgemeester
en Schepenen. De conclusies van dat overleg zijn verwerkt in

het voorliggende rapport. De volgende stap is om het aangeaste
Masterplan opnieuw voor te leggen aan het College en bestuurlijk
mandaat te krijgen voor de vervolgaanpak. Het Masterplan heeft
weliswaar geen formele juridische status, maar is wel de inhoudelijke
basis voor het RUP (zie bij punt 3). Daarom is bestuurlijk draagvlak
belangrijk. Dit geldt ook voor de besturen en directies van de
afzonderlijke deelnemers van de projectgroep.
3. Afstemming met RUP
De vaststelling van het RUP is voorzien in 2017. Daarmee zal
de juridische basis voor de uitvoering worden geborgd. Bij de
opstelling van het Masterplan heeft reeds inhoudelijke afstemming
plaatsgevonden met de voorbereiding van het RUP. Aanbevolen wordt
om gelijktijdig met de verdere uitwerking van het RUP de inhoudelijke
uitwerking van het Masterplan op te pakken, zodat een optimale
afstemming tussen proces en ontwerp gewaarborgd blijft.
4. Projectorganisatie
Voor de uitvoering van het Masterplan zal een uitvoeringsorganisatie
opgezet moeten worden, die een regisserende en coördinerende
rol heeft voor de verschillende deelplannen (zie punt 6). Dit
hoeft geen zwaar opgetuigde organisatie te zijn met een eigen
uitvoeringsapparaat, het gaat erom dat er een centraal aanspreekpunt
is en een gezamenlijke planning, waarin duidelijk is wie waarvoor
verantwoordelijk is. Een voortzetting van de huidige projectgroep met
een bestuurlijke voorzitter en een helder bestuurlijk mandaat is een
goede optie. Het ligt voor de hand dat de gemeente Maasmechelen
hierin een belangrijke rol heeft en dit faciliteert.
5. Financiering
De bouw van de nieuwe veestal zal privaat gefinancierd worden.
Dit belangrijke onderdeel van het plan kan in principe op korte
termijn gerealiseerd worden. Voor de recreatieve, educatieve en

landschappelijke voorzieningen zal nog financiering gevonden moeten
worden, deels uit publieke middelen, maar zo mogelijk ook uit
private middelen. Naar verwachting liggen hier zeker kansen. In het
Masterplan zijn bouwmogelijkheden aangegeven voor toeristische
en maatschappelijke doelen, die mogelijk extra opbrengsten voor
de inrichting en het beheer kunnen opleveren. Daarnaast zijn er
wellicht subsidieregelingen van toepassing voor duurzaam bouwen,
natuureducatie, maatschappelijke dienstverlening, landschapsherstel
en agrarisch natuurbeheer. Dit zal nader onderzocht moeten worden.
Juist door verschillende functies en maatregelen aan elkaar te koppelen
in een integrale aanpak kunnen nieuwe financieringskansen ontstaan.
Aandachtspunt hierbij is het grondeigendom. Voor het agrarisch
grondgebruik is geen grondverwerving noodzakelijk en hiervoor is al
een exploitant aanwezig (de veehouder). Voor nieuwe voorzieningen in
de sfeer van educatie, zorg, recreatie, toerisme en natuurontwikkeling,
zullen met de huidige grondeigenaren afspraken gemaakt moeten
worden, binnen de planologische kaders van het nieuwe RUP. Het RUP
zal waarschijnlijk niet voorzien in onteigeningsmogelijkheden, dus
veranderingen van de inrichting en het beheer zullen in overleg en op
vrijwillige basis plaatsvinden. Dit betreft met name de educatietuinen
en de Landschapsdijk. De educatietuinen liggen grotendeels op
eigendommen van Aquafin en Infrax. De Landschapsdijk ligt op
ßeigendommen van Aquafin en de gemeente Maasmechelen.
6. Fasering en deelplannen
De financieringsmogelijkheden en de eigendomssituatie zullen
bepalend zijn voor de snelheid van uitvoering, mits het RUP tijdig
wordt vastgesteld. Daarnaast zijn het draagvlak bij grondeigenaren en
omwonenden en de bereidheid van potentiële initiatiefnemers om
te investeren bepalend. Hier liggen nog veel onzekerheden. Daarom
is het lastig om nu al een goede tijdsplanning te maken voor het hele
project. Wel is het mogelijk om een aantal deelplannen te benoemen

met elk een eigen trekker en een eigen uitvoeringtraject. We stellen de
volgende deelplannen voor:
1. Integraal landschapsplan en beeldkwaliteitsplan
Als uitwerking van het Masterplan en parallel aan de opstelling van het
RUP zou een integraal landschapsplan inclusief beheerplan opgesteld
kunnen worden voor het hele gebied. De aan te leggen landschaps- en
natuurelementen en recreatieve voorzieningen worden hierin verder
uitgewerkt, rekening houdend met de randvoorwaarden en wensen
vanuit de zorg en de educatie. Ook de inpassing en de beeldkwaliteit
van de educatieve voorzieningen en van de nieuwe stal zou hier
onderdeel van moeten zijn.
• Trekker: Regionaal Landschap Kempen en Maasland, in
samenwerking met de gemeente en de veehouder.
• Planning: start eind 2016, oplevering 2017.
2. Educatie- en participatieprogramma
Dit is een overkoepelend programma voor het hele gebied, maar zal
zich focussen op de educatietuinen, waar verschillende educatieve
voorzieningen zijn voorzien, zoals schooltuinen en een aantal
klaslokalen of demonstratiekassen. Juist in deze zone zijn ook actieve
burgerparticipatie en activiteiten voor zorgbehoevenden mogelijk,
bijvoorbeeld in de sfeer van gezamenlijk natuurbeheer of onderhoud
van tuinen.
• Trekker: scholencampus Helix, in samenwerking met gemeente en
zorginstellingen
• Planning: start planontwikkeling 2017, uitvoering vanaf 2018.
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PROCES EN COMMUNICATIE

3. Bouw nieuwe veestal
Binnen de kaders van het Masterplan en het RUP en in afstemming
met het landschapsplan kan een bouwplan worden uitgewerkt voor
de nieuwe veestal plus bijgebouwen en erfbeplanting. Specifieke
voorzieningen voor educatie en zorg, zoals een ontvangstgebouw,
kunnen hier onderdeel van zijn, in overleg met zorginstellingen
en scholen. Het bouwplan is de basis voor het aanvragen van de
benodigde vergunningen en de feitelijke bouw van de veestal.
Voorzieningen voor educatie en zorg kunnen eventueel in een
later stadium worden gerealiseerd, maar het is goed om hier in het
bouwplan rekening mee te houden.
• Trekker: veehouder Winten.
• Planning: start planontwikkeling begin 2017, bouw veestal 2018.
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4. Inrichting Landschapsdijk
Naast de bouw van de stal is dit de tweede grote inrichtingsopgave
van het Masterplan. In het landschapsplan kan een meer gedetailleerd
inrichtplan worden uitgewerkt, maar de uitvoering is een apart project.
In ieder geval zal hiervoor financiering gevonden moeten worden.
Tevens zal een investeerder en exploitant gevonden moeten worden
voor de voorgestelde toeristische voorzieningen.
• Trekker: gemeente Maasmechelen, in samenwerking met Aquafin.
• Planning: start planontwikkeling 2017, aanleg 2018/2019.
Schema
Bijgaand schema geeft de verschillende voorgestelde vervolgstappen
weer. Onderscheid is gemaakt in twee sporen: proces en communicatie
en ontwerp en realisatie. De meerwaarde van het Pilootprtoject
Productief Landschap is dat voor de opstelling van het Masterplan
deze twee sporen gelijktijdig en in nauwe onderlinge afstemming
zijn doorlopen. Aanbevolen wordt om in het vervolgtraject deze
tweesporenaanpak voor te zetten en de verschillende deelprojecten in
samenhang uit te voeren.

ONTWERP EN REALISATIE

MASTERPLAN
oktober 2016
overleg eigenaren
(o.a. Aquafin, Infrax)
vaststellen bestuurlijk
mandaat voor vervolg
terugkoppeling aan
omwonenden
vervolgbijeenkomsten
werkgroep/begeleidingsgroep

RUP: RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN
eind 2017

integrale onwerpuitwerking:
beplanting, grondverzet, paden,
meubilair, beheer, bebouwing
nadere afstemming ontwerp op
technische, maatschappelijke en
financiële eisen

LANDSCHAPSPLAN
BEELDKWALITEITSPLAN
eind 2017

EDUCATIEF EN PARTICIPATIEF PROGRAMMA
eind 2017

DEELPROJECTEN
1. aanleg stal
2. aanleg landschapsdijk
3. terreininrichting en aanleg paden
4. aanleg educatieve en zorgvoorzieningen
5. aanleg toeristische voorzieningen

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Jacky Swennen jacky.swennen@sbb.be
FW: IMPACTSCORE: Resultaat van uw aanvraag voor berekening
6 april 2016 07:13
Pieter Veen pv@circularlandscapes.nl

Identificatie van de exploitatie of van het voorgestelde project waarvoor de impactscore
berekend werd

BIjlAGE: IMPACTSCoRE

Ter info

Van: Joris Verheyen
Verzonden: maandag 7 maart 2016 9:57
Aan: 'patrick winten'
CC: Jacky Swennen
Onderwerp: FW: IMPACTSCORE: Resultaat van uw aanvraag voor berekening

Op verzoek van de veehouder is door SBB een voorlopige impactscore
opgesteld
voor
veebedrijf
op de nieuwe locatie achter het
Hierbij
berekening impactscore
o.b.v.het
80 dieren
voor de nieuwe locatie.
Met vriendelijke groeten,
bestaande woonhuis, uitgaande van 80 dieren. De berekende impact
Joris Verheyen
blijft onder de maximaal toegestane waarde van 3%. Dat betekent dat
in principeJoris
vergunning
verleend kan worden. De impactscore geeft
Verheyen
Milieuadviseur - Extern milieucoördinator - Preventieadviseur
een voorlopige
berekening.
Voor de opstelling van een passende
Peerderbaan 21 | 3960 Bree
Tel. 089 480 746 | Fax 016 247 008 | joris.verheyen@sbb.be | www.sbb.be
beoordeling of vergunningaanvraag zal een meer gedetailleerd rapport
Denk aan het milieu alvorens deze mail af te drukken!
opgesteld moeten worden.
Van: IMPACTSCORE_berekeningen [mailto:noreply@vito.be]
Verzonden: maandag 7 maart 2016 9:56
Aan: Joris Verheyen
Onderwerp: IMPACTSCORE: Resultaat van uw aanvraag voor berekening

IMPACTSCORE NH3
Rapport
07/03/2016 09:55 (v.2.1.3)
Geachte heer, mevrouw
Hierbij ontvangt u het resultaat van uw aanvraag voor berekening van de bijdrage van de
ammoniakemissies van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de kritische
depositiewaarde van habitatgebieden in de omgeving van uw exploitatie of de locatie van het
voorgestelde project. Op basis van deze berekeningen werd de impactscore bepaald voor uw
exploitatie of voor het door u voorgestelde project op de actueel aanwezige habitats alsook op de
habitats gelegen in de zoekzones. De voor de berekening gebruikte gegevens vindt u eveneens terug
in dit rapport.
Bij deze email werden twee bijlagen toegevoegd met computerbestanden die gedetailleerd
kaartmateriaal bevatten in een formaat geschikt voor verwerking in een Geografisch
informatiesysteem (GIS). De volgende informatie kan teruggevonden worden in de GIS bestanden:
Significantieklasse (Sigklasse), minimum KDW (KDWallmin), depositie veroorzaakt door het
bedrijf op habitats (ifdmDep), de totale depositie op habitats (totalDep) en de naam van het
habitatgebied (habName). Deze bestanden zijn bedoeld voor specialisten, zoals de consulenten van
een studiebureau die u kunnen helpen bij het opmaken van een dossier voor het aanvragen van een
milieuvergunning. Geef deze bestanden samen met het rapport door aan het studiebureau in het
geval u een milieuvergunning wenst aan te vragen.
Voor het gedetailleerd documenteren en beschrijven van de impact van uw exploitatie in een
passende beoordeling of milieuvergunningsaanvraag kan u zich wenden tot een specialist, zoals een
consulent van een studiebureau.

Helpdesk PAS

27311302620

Nummer berekening

54546

Overzicht van de gebruikte gegevens

Dag Patrick,

Met de meeste hoogachting

Landbouwernummer

(1) Stallen
Naam van de stal

stal 1

NH3 emissie (kg NH3/jaar)

567,60

Dieraantallen stal 1
Diergroep

Runderen

Diercategorie

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Staltype

Overige huisvestingssystemen.

Vervolgsysteem

Geen vervolgsysteem

Luchtwassysteem bij traditionele stallen

Geen luchtwassysteem

PAS Hoofdmaatregel

Geen maatregel

Bijkomende PAS-maatregel

Geen maatregel

Aantal dierplaatsen

36

Emissiefactor (kg NH3/dierplaats/jaar)

11,0

NH3 emissie (kg NH3/jaar)

396,00

Diergroep

Runderen

Diercategorie

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Staltype

Standaard staltype

Vervolgsysteem

Geen vervolgsysteem

Luchtwassysteem bij traditionele stallen

Geen luchtwassysteem

PAS Hoofdmaatregel

Geen maatregel

Bijkomende PAS-maatregel

Geen maatregel

Aantal dierplaatsen

44

Emissiefactor (kg NH3/dierplaats/jaar)

3,9

NH3 emissie (kg NH3/jaar)

171,60

Ventilatieopeningen stal 1
X-coördinaat (Lambert72)

243968

Y-coördinaat (Lambert72)

184629

Type

natuurlijke ventilatie

Hoogte (m)

5,00

Temperatuur (°C)

15,00
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Totaal NH3 emissie (kg NH3/jaar)

vergunningsaanvraag voor het voorgestelde project zal onder andere gebeuren op
basis van de berekende bijdrage van ammoniakemissies aan deze gebieden.
Afhankelijk van de uiteindelijke lokalisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
kan de bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project
verminderen. Ook de oppervlakte van de zoekzones (dit zijn de zones waarin de
instandhoudingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd) zal naarmate de
instandhoudingsdoelen worden gelokaliseerd, verkleinen.

567,60

(2) Versienummers
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Significantiekader

Significantiekader "overgangsfase"
(23/04/2014)

VLOPS kaarten

VLOPS15 gebaseerd op OPS4.4.3, gebruik
makend van emissies 2012, meteojaar 2012,
versie 2 en aangepaste kalibratiefactoren (0.96
voor de droge depositie van NHx, 1.26 voor de
natte depositie van NHx, 1.00 voor de droge
depositie van NOy, 0.90 voor de natte depositie
van NOy, en een bijtelling van 150 mol/(ha.jaar)
voor de depositie van DON)

PAS-lijst

Half december 2015

Habitatkaarten

Habitatkaarten gebaseerd op de nieuwe
zoekzones vs. 0.2, met inbegrip van de laatste
aanpassingen aan actuele habitats, natuurdoelen
en zowel aanstuurbare als niet-aanstuurbare
zoekzones, d.d. 08/09/2015

IFDM

4.4.0

Emissiefactoren

RLB Landbouwdieren, versie 20/03/2015 voor
rundvee, varkens en pluimvee; Praktische
Wegwijzer Effectgroep 3.1, versie 2;
24/02/2015 voor de andere diercategorieën

IMPACTSCORE NH3

2.1.3

De onderstaande beoordeling van uw impactscore gebeurt volgens de huidige regels en
voorwaarden zoals die geldig zijn in deze fase van de Programmatische Aanpak Stikstof:
Overgangsfase. Opgelet: bij de beoordeling van de passende beoordeling en de
milieuvergunningsaanvraag zal er uitgegaan worden van het op die datum geldende
beoordelingskader.
Als een hervergunningsaanvraag wordt ingediend op basis van de gegevens die u bij de
berekening hebt ingevoerd, en als uw bedrijfsvoering niet verandert, dan toont deze berekening
aan dat uw exploitatie geen relevante bijdrage levert aan de stikstofneerslag op Europees te
beschermen habitats in SBZ-H. Een hervergunning is mogelijk. Een toekomstige
milieuvergunning voor een aanvraag met uitbreiding is mogelijk, op voorwaarde dat de berekende
impactscore onder 3% blijft.
Als een vergunningsaanvraag wordt ingediend voor een nieuw voorgesteld project op basis van
de gegevens die u bij de berekening hebt ingevoerd, dan toont deze berekening aan dat het door u
voorgestelde project een bijdrage van minder dan 3% zou leveren aan de stikstofneerslag op
Europees te beschermen habitats in SBZ-H. De vergunning van het voorgestelde project is
mogelijk op voorwaarde dat u via het gebruik van de Depositiescan kunt aantonen dat het
voorgestelde project geen relevante bijdrage aan de stikstofdepositie levert.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de PAS-webpagina's op de Natura 2000-website
www.natura2000.vlaanderen.be.

Berekende bijdrage van de ammoniakemissies van de exploitatie of van het voorgestelde
project aan de kritische depositiewaarde van het habitatgebied (impactscore)
Procentuele bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project
aan de kritische depositiewaarde voor de actuele oppervlakten habitattypen
binnen de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de
Habitatrichtlijn (SBZ-H)

Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

0,97%

Vragen over de ondersteuning door de overheid richt u aan één van de volgende
contactpersonen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM):
West- en Oost-Vlaanderen: Els Goethals (els.goethals@vlm.be)
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant: Stan Forier (stan.forier@vlm.be)
Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende contactpersonen bij
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

Dit is de bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de
milieudruk op het vlak van ammoniakemissies op het meest problematische punt in
het SBZ ’Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek’, rekening houdend
met het actueel habitat dat op 471 meter van uw exploitatie of van de locatie van het
voorgestelde project ligt.
Procentuele bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project
aan de kritische depositiewaarde voor de actuele oppervlakten habitattypen
binnen de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de
Habitatrichtlijn (SBZ-H) én de potentiële oppervlakten habitattypen in
zoekzones voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
Dit is de bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de
milieudruk op het vlak van ammoniakemissies op het meest problematische punt in
het SBZ ’Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek’, rekening
houdend met het actueel habitat en de zoekzones voor de
instandhoudingsdoelstellingen dat op 387 meter van uw exploitatie of van de locatie
van het voorgestelde project ligt.
Dit getal is de impactscore van uw exploitatie.
De beoordeling van een hervergunningsaanvraag voor uw exploitatie of van een
vergunningsaanvraag voor het voorgestelde project zal onder andere gebeuren op

West-Vlaanderen: Indra Lamoot (indra.lamoot@lne.vlaanderen.be)
Oost-Vlaanderen: Delphine de Hemptinne (delphine.dehemptinne@lne.vlaanderen.be)
Antwerpen: Karolien Van Kerckhove (karolien.vankerckhove@lne.vlaanderen.be)
Vlaams-Brabant: Sara Heerinckx (sara.heerinckx@lne.vlaanderen.be)
Limburg: Benny Mathijs (benny.mathijs@lne.vlaanderen.be)

1,55%

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht waarop u niet kunt antwoorden.

Disclaimer

actueel_54546.zip

