8.

Dit kan de vitaliteit van deze woongemeenschap versterken. Voor
Stevensweert en Ohé en Laak zijn de volgende aanvullende doelen
geformuleerd:
 Behoud en versterken van de cultuurhistorische en land-schappelijke
kwaliteiten.
 Versterken van de ruimtelijke structuur van de openbare ruimten
(wegen- en groenstructuur).
 Versterken van de ruimtelijke samenhang met de belendende
dorpsmantels en het landelijk gebied.
Voorzieningen:
Binnen het Eiland in de Maas vormt Stevensweert de kern, waar vooral de
commerciële voorzieningen worden geconcentreerd. In Ohé en Laak
worden de voetbalvelden en in Stevensweert de tennisbanen geclusterd.

5.1.4.

Bereikbaarheid en structuur kernen

9.

Transferia:
Het streven is de auto‟s van dagrecreanten aan de randen van het eiland op
te vangen op transferia. Het eiland zelf dient zoveel mogelijk te voet of per
fiets te worden verkend.
10. Behoud opbouw infrastructuur:
Door concentratie van ontwikkelingen rond Porta Isola zijn geen
aanvullende verkeersvoorzieningen noodzakelijk. Dit gebied is hiervoor al
adequaat ontsloten.
Deze kernpunten zijn in de navolgende hoofdlijnen van beleid nader uitgewerkt.

5.2.

Duurzame structuur landelijk gebied

Door inrichtingsmaatregelen wordt de ecologische samenhang van
natuurgebieden (= de groene component) versterkt en door het aanwijzen van
stroomgebieden de doorstroming van de Maas bevorderd (= de blauwe
component). De structuurvisie zet in op verwezenlijking van een groen-blauw
raamwerk dat de grote onrust van vroegere ingrepen enigermate compenseert.
5.2.1.

Groene visie

Het streven is om het duurzaam karakter van het Eiland in de Maas te
versterken. De waardevolle natuurgebieden en landschappelijke elementen
worden met elkaar verbonden.
Groene visie Eiland in de Maas (bron regionale visie de Maasplassen)
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Ook wordt het ecologische en ruimtelijke isolement van het eiland opgeheven
door aanleg van ecologische verbindingszones naar de wijdere omgeving. Dit
streven leidt tot de volgende maatregelen:
1. Behoud van natuurkerngebieden Teggerseplas, Huyskensplas en
Brandt.
2. Versterking van de ecologische zone langs het Julianakanaal.
3. Vergroening en vernaturering van de randen van de Stevolplas.
4. Aanleg ecologische/landschappelijke verbindingszone tussen deze plas
en de Maas ten noorden van Laak (plan “landgoed Walburg”).
5. Realiseren van ecologische verbindingen naar het gebied direct ten
zuiden van Maasbracht (grondgebied gemeente Echt-Susteren).
6. Idem van een verbinding naar het Land van Thorn via de groene
omlijsting van de plas Grote Hegge en de Dragasaplas.
7. Langs de Oude Maas parallel aan het Julianakanaal bevinden zich
solitair in het landschap gevestigde grootschalige bedrijven. Deze
blokkeren de ecologische verbindingen. Zolang de financiële middelen
niet beschikbaar zijn wordt een sterk consoliderend beleid inzake vorm,
omvang en aard van deze bedrijven voorgestaan. Bij bedrijfsbeëindiging
wordt op dat moment – in overleg met provincie, Natuurmonumenten
en/of Staatsbosbeheer-bekeken of actieve aankoop mogelijk is.
8. Behoud en versterking van de groenzones ten noorden en ten oosten
van Stevensweert.
De natuurgebieden aan de noordkant van het Eiland in de Maas (onder meer
omgeving Huyskensplas) worden attractiever ingericht. Enerzijds voor de natuur,
anderzijds voor extensief recreatief medegebruik. In deze visie worden de
plassen met een stelsel van kleine watergangen met elkaar verbonden. Dit
besloten milieu biedt een levendig, interessant contrast met de open plassen. Dit
maakt dit gebied voor tal van diersoorten interessanter.
5.2.2.

Verlaging van uitwaarden in het winterbed.
Stroomlijnen van nevengeulen.
Tegengaan van verzanding van toegangen tot havens en plassen.
Wegnemen van belemmeringen c.q. obstakels.

Deze maatregelen worden behalve langs de Maas ook, in beperkte mate, langs
2
het Julianakanaal voorzien . In de regiovisie wordt een verschuiving van de
instroomopening van de Kis in zuidelijke richting voorzien. Deze nieuwe monding
is, vanuit de beoogde recreatieve structuur rond de Kis, alleen acceptabel als een
oeververbinding voor langzaam verkeer wordt gerealiseerd. Immers, deze
landtong vormt een onderdeel van de recreatieve padenstructuur rond deze plas
en verbindt ook Stevensweert met het Land van Thorn.

Blauwe visie

Het Eiland ligt centraal in het stroomgebied van de Maas. De ruimtelijke inrichting
van de buitendijkse gebieden staat in het teken van bergen van (hoog)water.
Nieuwe ontwikkelingen, die de capaciteit voor waterberging verkleinen, zijn niet
toegestaan tenzij compenserende maatregelen worden genomen. Vanuit dit
consoliderend beleid worden geleidelijk maatregelen doorgevoerd, gericht op
vergroting van de waterberging en doorstroming, zoals:

Verbreden van zomerbed van de Maas.
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De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. Naar de effecten vindt onderzoek plaats in een milieueffectrapportage.
Maasgouw bindt zich op dit moment nog niet aan de uitvoering van deze
maatregelen.

structuurvisie maasgouw 2030

