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 Aan de Hoenzadrielsedijk wordt 
een ruim opgezet landgoed 

gerealiseerd met een complex 
bestaande uit 3 wooneenhden met 

een onderlinge samenhang. 

1. INLEIDING 

1.1. Ligging plangebied 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het 
Landgoed Het Drielse Bosch. Dit landgoed is geprojecteerd 
in een gebied ten zuidoosten van Kerkdriel en wordt 
omsloten door de Hoenzadrielsedijk en de Kievitsham.. 

1.2. Motivering van de studie 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om aansluitend op 
de bebouwde kom van Kerkdriel een landgoed te 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats in het kader van 
de Natuurschoonwet en het provinciaal beleid “Nieuwe 
landgoederen”.  

Het landgoed bestaat uit een nieuw aan te leggen bos- en 
natuurgebied met landschappelijke allure en recreatieve 
uitloopfunctie voor de omgeving. In dit geheel wordt een 
complex gerealiseerd met 3 wooneenheden met een 
onderlinge samenhang. Het landgoed beslaat circa  5,5 
hectare cultuurgrond en een voormalige boomgaard. 

Het nieuw te ontwikkelen landgoed krijgt de naam "Het 
Drielse Bosch". Naast natuurontwikkeling vormt de 
hoofddoelstelling van de ontwikkeling van “Het Drielse 
Bosch” het bieden van een recreatieve uitloopfunctie voor 
de bewoners van de dorpen Kerkdriel en Hoenzadriel en de 
gebruikers van het recreatiegebied De Zandmeren. Het 
landgoed wordt dan ook publiekelijk betreedbaar. 

Namens de initiatiefnemer voor het landgoed “Het Drielse 
Bosch” is reeds vijf jaar regelmatig overleg met de 

gemeente en de provincie over de planvorming. De 
provincie en de gemeente staan positief tegenover de 
ontwikkeling van het landgoed. 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt de beoogde 
ontwikkeling van het landgoed planologisch-juridisch 
geregeld. Separaat aan dit bestemmingsplan is een 
convenant, een exploitatieopzet en een beheersplan 
toegevoegd. In deze deelproducten wordt de duurzame 
aanleg en instandhouding van het landgoed gewaarborgd. 
Hiermee wordt tevens voldaan aan het vereiste in het kader 
van de Natuurschoonwet (NSW). 

1.3. Korte beschrijving inhoud toelichting 
De voorliggende toelichting is als volgt opgebouwd: 
•  in hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de beleidskaders die 

gelden voor het ontwikkelingen van nieuwe 
landgoederen en voor het plangebied; 

•  de bestaande situatie wordt in hoofdstuk 3 beschreven; 
•  het ontwerp voor het landgoed wordt in hoofdstuk 4 

toegelicht; 
•  hoofdstuk 5 beschrijft de milieuconsequenties van het 

voornemen; 
•  in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiële 

haalb  aarheid; 
•  in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de juridische opzet van 

het voorliggend bestemmingsplan. 
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2. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleidskader voor de 
voorgenomen ontwikkeling. De beschrijving in dit hoofdstuk 
heeft tot doel te bepalen of de beoogde ontwikkeling van het 
landgoed planologisch mogelijk is.  

2.1. Rijk 

 Nationaal Landschap Rivierengebied 

Het rivierengebied is in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening 
aangewezen als Nationaal Landschap. Nationale 
Landschappen zijn gebieden met bijzondere 
landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden. 
Deze zijn van belang voor het functioneren van de 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. De ruimtelijke doelstelling voor
de Nationale Landschappen zijn: 
•  versterking en verbetering van de identiteit van de 

landschappen door ontwikkelin  g van de 
structuurdragers; 

•  behoud en versterking van cultuurhistorische en 
ecologische waarden; 

•  versterking van de visuele samenhang tussen 
bebouwing en omgeving; 
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•  handhaving van openheid langs infrastructuur, 
waarmee 'panorama's op het landschap' behouden 
blijven; 

• landschappelijk passende en beheerste ontwikkeling 
van de toeristisch-recreatieve sector. 

 
In de Nota Ruimte zijn de Vijfde Nota ook nota's van de 
departementen van LNV en V&W geïntegreerd. Ten 
opzichte van het beleidsvoornemen is in deze no  ta de 
selectie van nationale landschappen gewijzigd. De (voorge-
nomen) nationale landschappen uit deel 1 van de Vijfde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening en de zoekgebieden voor 
provinciale landschappen uit deel 1 van het Tweede 
Structuurschema Groene Ruimte zijn samengevoegd. Door 
toepassing van deze selectiecriteria zijn delen van het 
Rivierengebied afgevallen als nationaal landschap. 
 
In de nota Belvedere is de Bommelerwaard aangeweze  n 
als zogenaamd Belvederegebied. Het gebied heeft de 
volgende kenmerken: 
•  De kommen met: 

- Een relatief open landschap en blok- en 
strokenverkaveling, 

- Eendenkooien, weteringen, sloten en liesvelden 
(bos), 

•  De stroomruggen met: 
- Een relatief besloten landschap en onregelmatige 

verkaveling, 
- Karakteristieke boerderijen in samenhang met 

erfbeplantingen, 
- De langgerekte dorpen, 

- Kerken, kloosters en kastelen (kasteel 
Ammersoyen, kasteel Gameren, Slot van Well, slot 
Loevestein, landhuis Brakel, Huize Wielesteijn, 

- Het voormalige gemeentehuis te Rossum en de 
historische kern Zaltbommel (bescherm  d 
stadsgezicht  ) 

  Dijken, wielen en dijkbeplantingen, 
 Forten (waaronder Brak  el, Poederoijen en Loevestein), 

dijken en inundatiegebieden van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

et beleid is gericht op het instandhouden en ontwikkelen 
an de cultuurhistorische identiteit. 

•
•

H
v

6 



     
   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Provincie 

Streekplan 
In het nieuwe streekplan Gelderland wordt ten aanzien van 
landgoederen het volgende gesteld. 

Ter bevordering van de landschappelijke en ecologische 
kwaliteit, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid voor 
recreanten met name wandelaars, wordt in Gelderland de 
mogelijkheid geboden om nieuwe landgoederen aan te leggen. 

Als definitie van een nieuw landgoed geldt: een openbaar 
toegankelijk bos- en/of natuurcomplex (al dan niet met  
overige gronden) met daarin een woongebouw van allure met 
maximaal drie wooneenheden en een minimale 
omvang van het nieuwe bos of natuurgebied van 5 ha. 

Nieuwe landgoederen kunnen gesticht worden in delen van 
het groenblauwe raamwerk (EHS-verweving, EHS-
verbindingszones) en in het multifunctioneel gebied, niet in 
EHS-natuur, waardevol open gebied, in weidevogel- en 
ganzengebieden van provinciaal belang of in het 
concentratiegebied voor intensieve teelten. Gebieden die 
met name geschikt geacht worden zijn gebieden met een 
grote mate van verweving, gebieden waar bosaanleg 
gewenst is, grondwaterbeschermingsgebieden e.d. 

Het is mogelijk om landgoederen te stichten met een 
veelvoud van ten minste 5 ha openbaar toegankelijk bos 
en/of natuur, waarbij in een woongebouw een veelvoud van 
drie wooneenheden wordt geschapen, mits passend bij de 
kwaliteiten van de plek. Hierbij kunnen bijvoorbeeld water- 
en verkeersaspecten in het geding zijn. De hoofdfunctie van 

het nieuwe gebouw of de nieuwe gebouwen, is wonen. Een 
daaraan ondergeschikte kantoorfunctie is acceptabel. 

Bij initiatieven voor een nieuw landgoed dient er sprake te 
zijn van een totaalvisie inclusief inrichtingsplan, 
beeldkwaliteitplan en exploitatieopzet.  

Behalve de bestemmingsplanwijziging dient de gemeente 
met de initiatiefnemer voor een nieuw landgoed een 
privaatrechtelijke overeenkomst met kettingbeding af te 
sluiten over de inrichting en beheer van het nieuwe 
landgoed. Deze overeenkomst dient bij het bestemmings-
plan te worden gevoegd. Het gaat immers ook om het 
waarborgen van het duurzaam in stand houden van de 
landgoedkwaliteiten. 

Het nu voorliggend plan voor de ontwikkeling van het 
Landgoed Het Drielse Bosch beantwoordt aan deze 
randvoorwaarden.  

Experiment ruimtelijk beleid Rivierenland 
Het betreft een visie op de ruimtelijke stedelijke ontwikkeling 
van het Rivierenland op de lange termijn. De visie is 
opgesteld door de gemeenten in het Rivierenland en de 
provincie Gelderland, in samenwerking met de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening (IRO) en de Inspectie Volkshuisvesting 
(IVH) van het Ministerie van VROM. 

Centraal in de visie staat dat de bijzondere kwaliteiten die 
het Rivierenland heeft beschermd en soms verbeterd 
moeten worden. Het Rivierenland wordt gerekend tot de 
centrale open ruimte en heeft grote landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. 
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Op de bij het experiment behorende kaart is door middel van  
contouren het ruimtebudget voor de lange termijn (tot 2015) 
vastgelegd. Locaties buiten de contouren zijn niet aan de 
orde en aanwending van de zoeklocaties binnen de 
contouren zal moeten worden onderbouwd vanuit de 
onmogelijkheid om voorhanden zijnde inbreidingslocaties te 
benutten. 
 
De doelen van Rijk, provincie en gemeenten gecombineerd 
hebben ertoe geleid dat de visie is bepaald door: 
•  versterking van het stedelijk draagvlak / ruimtelijke 

hoofdstructuur  
•  versterking van de sociale samenhang / leefbaarheid; 
•  bereikbaarheid van voorzieningen / geleiding van de mobiliteit; 
•  bescherming / versterking van de kwaliteit van de open ruimte. 
‘ 
Kernen kunnen zich binnen de contour ontwikkelen door 
inbreiding en uitbreiding. Waarbij rekening houdend met de 
kwaliteiten van de kern en de financiële consequenties eerst 
inbreiding plaatsvindt alvorens uit te breiden. 
 
Het plangebied voor het onderhavige landgoed ligt buiten de 
rode contour voor Kerkdriel en belemmert de 
verstedelijkingsopgave van deze kern niet. 

Programma Beheer 
De Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN) is bedoeld 
voor de ontwikkeling en het beheer van bos en 
natuurterreinen in Nederland. Beheerders of erfpachters van 
terreinen kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten 
op het gebied van bescherming en uitbreiding van het areaal 
bos en natuurterreinen. Ook zijn er subsidies voor het 
versterken van de landschapskwaliteit binnen en buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Op 14 juni 2005 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-
besluit ‘Wijziging gebiedsplan Natuur en Landschap 2004’ 
vastgesteld. In het gebiedsplan staan de mogelijkheden, die 
de Subsidieregelingen Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en 
Natuurbeheer 2000 (SN) aan grondgebruikers bieden voor 
het realiseren van natuuur- en landschapsdoelen. 

Voor geheel Gelderland heeft de provincie op bij het 
gebiedsplan behorende kaarten gedetailleerd aangegeven 
welk soort natuur ze waar wil bereiken: de zogenaamde 
natuurdoeltypen. Bij natuurdoeltypen gaat het niet om één 
bepaalde plantensoort, maar om een samenhangend geheel 
van planten en dieren, die horen bij de omstandigheden in 
dat gebied. Het natuurdoeltype voor het plangebied is 
“oeverwallandschap”.  

Oeverwallen zijn welvingen langs meanderende rivieren 
die ontstaan zijn door de afzetting van zand tijdens 
overstromingen. Een tweetal oeverwallen met de 
bijbehorende verlaten rivierbedding vormt een stroomrug. 
Door de hoge ligging t.o.v. de rivier, vindt in het 
rivierengebied de bewoning veelal op de oeverwallen 
plaats, zowel verspreid als geconcentreerd in dorpen en 
steden. De wegen en waterlopen hebben een slingerend 
karakter. De percelen hebben een stroken- of grillige 
blokvorm. De bodems (ooivaag- en poldervaaggronden) 
zijn relatief droog en uitstekend geschikt voor 
boomgaarden. De boomgaarden, (wind)singels en 
overige beplantingen vormen een kleinschalig landschap. 
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Bij ieder natuurdoeltype behoren één of meerdere 
beheerspakketten. Voor het oeverwallandschap zijn negen 
pakketten samengesteld. Een pakket omschrijft de afspraak
tussen overheid en beheerder/ eigenaar van de grond. In 
een pakket wordt omschreven welk doel er behaald moet 
worden in de vorm van een natuurresultaat, bijvoorbeeld de
te realiseren begroeiingtypen, aantal broedparen of het 
aantal plantensoorten in een perceel. Verder omschrijft het 
pakket welke maatregelen genomen moeten worden om de 
doelen te kunnen bereiken, de subsidiebedragen en de  
wijze waarop wordt bepaald of het gewenste resultaat is 
behaald.  
 
De volgende typen pakketten horen bij het natuurdoeltype: 

• Elzensingel 
• Geriefhoutbosje 
• Knip- en scheerheg 
• Knotbomen  rij 
• Hoogstamboomgaard 
• Poel 
•  Rietzoom en klein rietperceel 
• Raster 
•  Houtkade, houtwal, haag en singel 

Het Programma Beheer biedt een aantal instrumenten als 
subsidiemogelijkheid. Voor het plangebied is dat het 
instrument Landschapsbeheer: een beheerder/eigenaar van
een landschapselement kan landschapssubsidie aanvragen
voor het beheer (en eventueel herstel of inrichting) van het 
landschapselement. 
 
De aanleg en onderhoud van “Het Drielse Bosch” zal 
grotendeels worden gesubsidieerd met het Programma  
Beheer. 
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Natuurschoonwet   
De Natuurschoonwet is gericht op het behoud van 
landgoederen. Dit zijn terreinen met bossen en an  dere 
houtopstanden, die belangrijk zijn voor het behoud van het 
natuurschoon. De eigenaren van landgoederen komen in 
aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingen, als zij 
het landgoed 25 jaar aaneen in stand houden en toereikend 
beheren.  
 
De Natuurschoonwet is in 1928 tot stand gekomen. Deze 
wet geeft fiscale faciliteiten ofwel tegemoetkomingen aan 
eigenaren van onroerende zaken als een landgoed, op  
voorwaarde dat ze dit in stand houden en daarmee het 
natuurschoon bevorderen. Niet elke onroerende zaak komt 
daarvoor in aanmerking. Deze moet aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. 
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor deze faciliteiten 
dient de eigenaar aan de ministers van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en van Financien te verzoeken zijn 
onroerende zaak "aan te merken als landgoed", ofwel "te 
rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928".  
 
De Natuurschoonwet 1928 is gewijzi  gd in 1989. Deze 
wijziging omvat een verruiming van een aantal van de  
hiervoor bedoelde fiscale tegemoetkomingen. Hier  
tegenover staan echter bepaalde voorwaarden voor het 
instandhouden van landgoederen en voor de openstelling 
ervan voor het publiek. 
 
Bij wet van 14 december 2000, Staatsblad 551, is de  
Natuurschoonwet 1928 op een aantal punten gewijzigd.  
Aan de definitie van landgoed wordt het begrip  
‘natuurterreinen’ toegevoegd. Het begrip ‘natuurterreinen’ 



 
 

 

 

wordt bovendien opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat de 
mogelijkheden voor rangschikking van landgoederen 
waarop natuurterreinen voorkomen worden verruimd. 

2.3. Waterbeleid 

2.3.1. Rijksbeleid 

Vierde nota waterhuishouding 
De hoofddoelstelling van deze nota luidt als volgt: 

 
Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar 
land en het instandhouden en versterken van 
gezonde een veerkrachtige watersystemen, waarmee 
een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.  

 
Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB 21) 
Het waterbeleid voor de eenentwintigste eeuw gaat uit van 
drie principes: ‘anders omgaan met waterbeheer’, ‘ruimte 
voor water’ en ‘meervoudig ruimtegebruik’.  
 
Om veiligheid te creëren en om schade door wateroverlast 
en door droogte te voorkomen of te beperken, is gekozen 
voor de volgende drietrapsstrategie voor het watersysteem 
zelf:  

1. overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 
vasthouden in de bodem en in oppervlaktewater;  

2. zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden 
langs de waterlopen, waarvoor ruimte moet worden 
gecreëerd;  

3. pas als 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren 
naar elders.  

De drietrapsstrategie 'vasthouden, bergen, afvoeren' dient in 
alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprinci  pe 
gehanteerd te worden en object van bestuurlijke e  n 
bestuursrechtelijke toetsing te zijn.  De primaire keuze om 
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meer water vast te houden in het eigen gebied is niet alleen 
van belang bij veel neerslag. Het kan ook helpen om de 
verdroging van natuurterreinen te bestrijden en in perioden 
van droogte watertekorten aan te vullen. De afhankelijkheid 
van aanvoer van gebiedsvreemd water van elders neemt 
daardoor af, wat in verschillende delen van Nederland ook 
de waterkwaliteit en daarmee ook de landbouw en natuur 
ten goede zal komen.  
 
Ruimte voor water  
Het watersysteem moet betrouwbaar, duurzaam en  
bestuurbaar zijn. Betrouwbaarheid houdt in dat de burger, 
ook op termijn, bescherming wordt geboden bij hoog water 
en dat wateroverlast door regenval zoveel mogelijk wordt 
voorkomen.  
 
De keuze voor een duurzaam watersysteem betekent dat 
geen besluiten worden genomen die de toekomstige 
samenleving de mogelijkheid ontnemen om in te spelen op 
veranderende omstandigheden. Dat kan onder andere door 
nu al voldoende ruimte voor water te reserveren. 

2.3.2. Provinciaal beleid 

Stroomgebiedsvisie Rivierengebied 
Als hoofddoelstelling voor de regionale waterhuishouding in 
het Riviererengebied geldt het realiseren van duurzame, 
veerkrachtige watersystemen in zowel stedelijk gebied als 
landelijk gebied. De  stroomgebiedvisie geeft inzicht in de 
aard en omvang van de wateropgaven die voor het 
Rivierengebied relevant zijn. Deze wateropgaven zijn 
geordend naar het nu en in de toekomst voorkomen van 

wateroverlast, het bereiken van de natte natuurdoelen, het 
veiligstellen van de drinkwatervoorziening en het voorkomen 
van watertekort. 

2.3.2. Waterschap rivierenland 

Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied (IWGR) 
II. Het waterbeleid in de Bommelerwaard wordt gevoerd 
door het Waterschap Rivierenland. Het beleid is 
geformuleerd in IWGR 2002 – 2006 (IWGR-2). Voor een 
aantal relevante thema’s is beleid geformuleerd: 

Voor de waterkwantiteit zijn de veerkracht van het 
watersysteem en het zoveel mogelijk vasthouden van water 
uitgangspunt. De waterbeheerders wensen toe te werken 
naar een meer flexibel peilbeheer, met per gebruiksfunctie 
(landbouw, natuur e.d.) een optimale grondwatersituatie. 

De waterschappen nemen het voortouw als het gaat om het 
herstellen en beschermen van waardevolle zaken die aan 
het watersysteem verbonden zijn. Aandacht wordt besteed 
aan ondermeer het realiseren van groene verbindingen en 
natuurvriendelijke oevers, maar ook aan een goede 
bescherming van cultuurhistorisch waardevolle waterlopen 
en aan water gebonden gebouwen. 

Voor het thema “waterkwaliteit’ wordt ondermeer aandacht 
besteed aan zaken als extra zuivering van rioolwater dat op 
polderwater wordt geloosd, sanering aan de bron, aanpak 
van diffuse bronnen en vergunningverlening en natuurlijker 
inrichting van watergangen. 
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Gezien bovenstaande is het wenselijk nieuwe landgoederen 
vooral toe te staan in gebieden met de volgende 
kernmerken: 
•  nabij kern en/of verblijfsrecreatief gebied; 
•  in gebieden met reeds aanwezige kleinere 

houtopstanden als boomgaarden e.d.; 
•  aan doorgaande routestructuren; 
•  niet in de open kommen en niet grenzend aan 

weidevogel-gebieden, tenzij ter plaatse reeds 
houtopstanden aanwezig zijn. 

Zoals uit deze toelichting blijkt, voldoet het Landgoed Het 
Drielse Bosch aan deze criteria. 

Oeverwal Hoenzadriel/Kerkdriel 

Over de oeverwal, waarop het Landgoed Het Drielse Bosch 
wordt ontwikkeld wordt het volgende gezegd: 
 
De oeverwal Hoenzadriel/ Kerkdriel vormt een belangrijk 
cultuurhistorisch element. De samenhang met grotere 
landschappelijke eenheden is enigermate verloren als 
gevolg van de oprukkende bebouwing van Kerkdriel en het 
verdichte aangrenzend agrarisch gebied. Het beleid voor 
deze zone heeft een consoliderend karakter. Vanuit een 
versterking van het landschapsbeeld zijn echter wel 
landschappelijke maatregelen in de noordflank van deze 
oeverwal/-buurtschap wenselijk. 
 
De rond Kerkdriel en Velddriel gelegen gebieden zijn van 
oorsprong oeverwallen. Het gemeentelijk beleid is hier  
gericht op concentratie van de grootschalige 
gebouwgebonden teelten glastuinbouw en champignonteelt. 
Deze gebieden bieden hiervoor nog ruimte. Er is echter 

2.4. Gemeente 

StructuurvisiePlus Maasdriel 
In de StructuurvisiePlus Maasdriel is onder andere het 
volgende beleid beschreven: 

Landgoederen 

De Bommelerwaard leent zich voor selectieve inzet van 
nieuwe landgoederen ter versterking van de 
landschappelijk-ecologische en recreatieve structuur. De 
open komgebieden dienen hiervan gevrijwaard te worden. 
Op de oeverwallen kan het realiseren van een nieuw 
landgoed bijdragen aan: 
1. een versterking van de ter plaatse reeds (potentieel) 

aanwezige beslotenheid; 
2. het creëren van nieuwe leefgebieden voor aan bossen 

gebonden diersoorten en het uitbouwen van biotoop van 
diersoorten die reeds in de bestaande bossen en 
boomgaarden aanwezig zijn; 

3. een nieuw landgoed kan fungeren als uitloopgebied 
voor de in de bewoners van de kernen of in de 
recreatiegebieden verblijvende recreanten; 

4. voor passanten kan een nieuw landgoed een 
afwisseling op het Maasdrielse landschap betekenen, 
waardoor de aantrekkelijkheid voor deze groep 
recreanten wordt verstekt. 

Voorkomen moet worden dat vanuit nieuwe landgoederen 
negatieve effecten uitgaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 
als grenzend aan een weidevogelbiotoop omvangrijke 
houtopstanden ontstaan. In deze houtopstanden kunnen 
zich dan kraaiachtigen nestelen. 
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sprake van een zekere versnippering en op langere termijn 
zouden daarmee problemen als niet-agrarisch hergebruik of 
verpaupering kunnen ontstaan, zeker als elders in d  e 
gemeente of in de regio nieuwe concentratiegebieden met 
grotere kavels ontstaan. Een actieve herstructurering kan 
kansen bieden voor een kwaliteitsverbetering: herschikking 
van kavels, aandacht voor een goede interne ontsluiting en 
een passende aankleding  kunnen de genoemde problemen 
ondervangen en daarmee de toekomstperspectieven voor 
de aanwezige bedrijven en de belevingswaarde verhogen. 

Buitendijks gebied 

Maasdriel, omgeven door rivieren, kent een uitgebreid  
buitendijks gebied. Het beleid ligt hier primair op het 
tegengaan van ontwikkelingen die de doorstroom van 
rivierwater belemmeren, en op ontwikkeling van 
natuurwaarden. De uiterwaarden kennen ook cultuurhis-
torische (St. Andries!), landschappelijke (maasheggen) en 
recreatieve waarden.  

Bestemmingsplan buitengebied 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied” volgt dezelfde 
beleidslijn als de StructuurvisiePlus Maasdriel. Daarnaast is 
er aanvullend beleid geformuleerd, waarvan de voor het 
landgoed relevante hoofdlijnen als volgt kunnen worden 
same  ngevat: 

Zandmeren.  

De Zandmeren bij Kerkdriel zijn ontstaan na ontgronding. 
Het tweede gebruik is vooral recreatie. De landschappelijke, 
natuur- en recreatieve waarden zijn relatief beperkt. 
Verbetering vergt óf een vergaande ontwikkeling (hiervoor 

ontbreekt de beleidsruimte) óf een herbezinning over de 
functie van deze gebieden.  
 
Het gemeentebestuur streeft naar een verbetering van de 
relatie tussen de Zandmeren en de Maas. In dit verband 
wordt onderzocht of het mogelijk is aan de zuidzijde van de 
meren een ondiepe verbinding tussen plas en rivier aan te 
brengen. Deze verbinding biedt tevens de mogelijkheid tot 
een grotere doorstroming van de Zandmeren e  n heeft 
daarmee een mogelijke betekenis in het kader van het 
project "Ruimte voor de rivier". 

Recreatie 

Een belangrijke functie van de Bommelerwaard en daarmee 
ook van de gemeente Maasdriel is de recreatieve 
uitloopfunctie voor onder meer de stad 's-Hertogenbosch. 
Deze functie is sterk routegebonden. In dit verband zijn  
vooral de fietsroutes over  de rivierdijken betekenisvol. In 
samenhang met deze routes is en wordt een relatief 
kleinkorrelig palet van recreatieve voorzieningen ontwikkeld. 
Deze bevinden zich vooral verspreid over de zuidrand van 
de geme  ente. 
 
Deze recreatieve voorzieningen bestaan veelal uit een 
restaurant en/of café met terras. Ter hoogte van 
Ammerzoden bevinden zich aansluitend twee kleine 
campings en jachthaven. Bij Kerkdriel hebben deze 
voorzieningen een grotere omvang gekregen. Buitendijks 
bevinden zich hier meren en jachthavens met de nodige 
faciliteiten. 
Uitgangspunt is dat de "normale" economische ontwikkeling 
bij deze recreatiebedrijven moeten kunnen plaatsvinden. Dit 
betekent, dat beperkte uitbreidingen mogelijk moeten zijn. 
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Aan deze ketting kunnen ook nieuwe kleinschalige 
recreatieve voorzieningen worden toegevoegd. Het 
landgoed Het Drielse Bosch voegt zich als een nieuwe parel 
aan deze ketting. 
 
Het recreatief medegebruik van de uiterwaarden mag in 
geen geval verloren gaan. Dit vormt immers één van de 
meest essentiële peilers voor de recreatieve functie van de 
gemeente. Een bescheiden versterking door aanleg van 
kleine zandstranden draagt bij tot een goede verweving 
tussen waterberging, natuur, landbouw en recreatie (ver-
vlechting van functies). Deze versterking is vooral op het 
gedeelte tussen Hedel en Well gewenst en mogelijk. In het 
oostelijk deel kan het model van "vervlechting" vooral in de 
herinrichting van de Zandmeren e.o. worden doorgevoerd. 

Agrarisch gebied 

Grote delen van Maasdriel vormen goed ontwikkelde 
agrarische productieruimten. Bepaalde gedeelten zonder 
grote landschappelijke, cultuurhistorische of natuurweten-
schappelijke waarden zijn te beschouwen als de primaire 
agrarische gebieden. 
 
Het betreft een gedeelte van de oeverwal tussen Hedel en 
Ammerzoden, het gebied rond Hedel en de Rijksweg 
alsmede de oerverwalstructuren rond Velddriel, Kerkdriel en 
Rossum. In deze bestemming liggen de  intensiveringszones 
voor tuinbouw/ champignonteelt. Deze bestemming kent de 
ruimste mogelijkheden voor vestiging en vergroting van 
agrarische bouwpercelen. 

2.5. Samenvattende conclusies 
Uit het gestelde in dit hoofdstuk blijkt, dat op rijks, 
provinciaal en gemeentelijk niveau draagvlak aanwezig is 
voor de ontwikkeling van het onderhavige landgoed. 

14 



     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BESTAANDE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande situatie in 
het plangebied. De waarden van het bestaande milieu 
worden in beeld gebracht evenals de aanwezige 
milieubelasting. Deze beschrijving heeft tot doel te bepalen 
of de huidige waarden door de ontwikkeling van het 
landgoed onevenredig worden aangetast. Anderszins wordt 
onderzocht of het bestaande milieu geschikt is voor de 
beoogde ontwikkeling. Deze laatste aspecten worden mede 
in hoofdstuk 5 belicht. 

3.1. Ligging locatie in groter verband 
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Kerkdriel, de 
hoofdkern van de gemeente Maasdriel. Aan deze zijde van 
Kerkdriel ligt de karakteristieke oeverwal richting 
Hoenzadriel waar de landschappelijke waarden en 
cultuurhistorie nog duidelijk aanwezig zijn, maar die nu 
vooral een agrarisch karakter heeft. 

 Villa Maria aan de Kievitsham 

Het plangebied ligt aan de Hoenzadrielsedijk, waarover veel 
routegebonden recreatie plaatsvindt (wandelen en fietsen).  
Via de Hoenzadrielse dijk en historische straten als de 
Kievitsham en Teisterbandstraat is het plangebied Het 
Drielse Bosch verbonden met het centrum van Kerkdriel. 
Aan de zuidkant van de dijk ligt het recreatie- en 
natuurgebied de Zandmeren met daarachter de Maas met 
bijhorende uiterwaarden. 
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3.2. Bodem 

Geologie 

De geologie geeft de opbouw van de totale bodem aan. 
Tijdens het Pleistoceen zijn in Maasdriel drie verschillende 
lagen afgezet door de rivieren, te weten:  
•  een laag grover zand van de formatie van Sterkel; 
•  een laag fijner zand van de formatie van Urk; 
•  een laag zand (zavel/klei) van de formatie van 

Kreftenheye. 
Het voorkomen van zand vormt de reden, dat met name in 
de uiterwaarden van de Maas de nodige zandwinning heeft 
plaatsgevonden. Op deze lagen is in het Holoceen een laag 
van zavel of klei afgezet afkomstig van de Betuweformatie.   

Geomorfologie en bod  em 

De gemeente Maasdriel wordt aan de noord- en zuidkant 
begrensd door een rivier. Ondanks het vlakke 
polderlandschap komen bescheiden hoogteverschillen voor. 
De uiterwaarden hebben een hoogte van circa 4 meter 
boven NAP, terwijl de binnendijkse polders een hoogte van 
circa 2 meter boven NAP kennen. 
De bodemopbouw en de rivieren hebben het gebruik en de 
inrichting van het landschap beïnvloed. Het 
rivierenlandschap wordt gekenmerkt door uiterwaarden, 
stroomruggen, oeverwallen en komgronden. De 
uiterwaarden bevinden zich langs de Maas en de Waal. Ze 
zijn hoger gelegen dan de binnendijkse gronden en bestaan 
uit goed ontwaterde bodems met zware zavel en lichte klei. 
Delen van de uiterwaarden zijn vergraven voor klei- en  
zandwinning.  
 
De stroomruggen en oeverwallen scheiden de uiterwaarde  n 
van lager liggende gronden en vormen de hogere delen in 
het landschap achter deze wallen. Deze gronden zijn  
vruchtbaar, kalkrijk en bevatten zand, zavel en lichte klei.  
 
Het plangebied voor het landgoed "Het Drielse Bosch" ligt 
op de oeverwal Hoezadriel/Kerkdriel waarvan de bodem 
bestaat uit rivierklei met 16% lutum. 

Aardwetenschappelijke waarden 

In de Bommelerwaard komen gebieden voor met 
aardwetenschappelijke waarden. Het oorspronkelijke 
bodemprofiel en het in samenhang daarmee ontstan  e 
landschap zijn nog aanwezig. Deze waarden komen nog 
voor in de onvergraven uiterwaarden bij Kerkdriel en Alem, 
bij de meander rond Ammerzoden en de Drielsewetering  
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Deze gebieden komen voor een sterk consoliderend 
(=beheersmatig) beleid in aanmerking. De aanwezige 
waarden worden  beschermd en geconserveerd. 
Het plangebied is niet in een aardwetenschappelijk 
waardevol gebied gelegen. 

3.3. Archeologie 
De onderhavige stroomrug heeft een licht gebogen beloop. 
Stroomruggen vormden veelal de basis voor het menselijk 
gebruik. Om deze reden worden aan deze gronden relatief 
hoge, potentiële archeologische waarden toegekend. Dit 
blijkt ook uit de kaart 1.b. Archeologie, waarden”.  

Een deel van het plangebied valt binnen het gebied met 
middelhoge archeologische verwachtingen. Het plan 
voorziet binnen deze zone echter niet in ingrijpende 
bodemwerkzaamheden. Deze blijven vergelijkbaar met de 
normale landbouwkundige werkzaamheden. De bomen 
worden ingeplant. De paden worden met een minimale 
verharding en cunet aangebracht. De diepte van de te 
graven vijver blijft tot circa 80 cm beperkt. Het vorenstaande 
betekent, dat de door de provincie voor archeologisch 
onderzoek noodzakelijk grens van 1.00 meter beneden 
maaiveld niet wordt overschreden. 

De nieuw te bouwen woningen en de aangrenzende tuinen 
vallen geheel buiten de zone met potentiële archeologische 
waarden. Ook hier geldt, dat het grondwerk tot een minimum 
wordt beperkt. Het gehele bouwterrein wordt circa 50 tot 100 
cm opgehoogd. Binnen deze ophoging kunnen nagenoeg 
alle civiel- en bouwtechnische werken worden uitgevoerd. 
De ingreep in de bodem blijft hierdoor tot een minimum 
beperkt. 

Op grond hiervan komt de initiatiefnemer tot de conclusie, 
dat geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Indien 
eventueel sporen worden aangetroffen, worden deze te 
allen tijde bij het bevoegd gezag gemeld.  
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 Molen Sara Catharina 

3.4. Cultuurhistorie 
Nadat de rivieren eeuwen lang vrij konden meanderen werd 
in de middeleeuwen het gebied voorzien van een continue 
bedijking. De aan de rivier  gelegen dorpen werden door de 
dijk aan elkaar verbonden. Hier en daar ontstond lintbe-
bouwing aan de dijk of langs de uitvalswegen. Daarnaast 
kwam ook bebouwing op hoger gelegen stroomruggen voor, 
bijvoorbeeld Velddriel. In de uiterwaarden kwam naast 
natuurlijke natte vegetatie al in de 15e eeuw agrarisch 
gebruik voor. Rond 1850 is het binnendijkse gebied 
ontgonnen. Door onder meer het slingerende verloop van 
stroomruggen is een grillig verkavelingpatroon ontstaan.  
 
Tot aan de tweede wereldoorlog hebben zich weinig 
veranderingen voorgedaan. De dorpen groeiden en d  e 
omvang van de lintbebouwing bleef min of meer constant. In 
het landschap deden zich wel enkele grote ontwikkelingen 
voor: 
• aanle spg  oorlijn; 
•  bochtafsnijdingen Maas ten zuiden van Alem en bij 

Hedel; 
•  bouw van een vaste oeververbinding bij Hedel. 
 
Na de tweede wereldoorlog heeft zich een aantal grote 
ontwikkelingen voorgedaan, te weten de aanleg van: 
•  de rijksweg A2 ten oosten van Hedel; 
•  de Provincialeweg tussen Hedel en Rossum; 
•  de Van Heemstraweg tussen Zaltbommel en Heere-

waarden;  
•  planmatige uitbreidingen van de dorpen  ; 
•  plassen ten behoeve van klei- en zandwinning. Deze 

hebben nu veelal een recreatieve functie (Zandmeren); 

•  bedrijven ten behoeve van champignonteelt en 
glastuinbouw, met name bij Kerkdriel en Velddriel.  

 
Enkele gebieden hebben nog een redelijk oorspronkelijk 
karakter, zoals:   
•  de komgronden ten zuiden van Velddriel  ; 
•  het oeverlandschap bij Hoenzadriel; 
•  de open komgronden ten noorden van Velddriel; 
•  de open komgronden direct ten zuiden van Kerkwijk; 
•  de voormalige meander ten noorden van Ammerzoden. 
 
Het plangebied voor het landgoed Het Drielse Bosch ligt in 
een gebied waar zich nog weinig veranderingen hebben 
voorgedaan en waar de cultuurhistorische waarden nog 
aanwezig zijn. De realisering van het landgoed kan deze 
waarden niet alleen respecteren, maar ook versterken.   
 
In de directe nabijheid ligt een aantal monumentale panden 
zoals de molen Sara Catharina en Villa Maria aan de 
Kievitsham en boerderij Hoenzadrielsedijk 4, die een 
gemeentelijk monument  is. 
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 Waterplas met bos aan Kievitsham 

 Bos en riet aan Kievitsham 

3.5. Natuurwaarden 
Ook voor de natuur is de bodem sterk bepalend.  
De uiterwaarden van de Maas zijn relatief droog en bevatten 
weinig water en moeras. Op enkele plekken staan fraaie 
meidoornhagen (resta  nten maasheggenlandschap). 
 
Bij Fort Sint Andries is een strategisch groenproject in 
uitvoering. De Heerewaardense uiterwaarden en een  
belangrijk deel van de Piekenwaard hebben een potentiële 
natuurfunctie en zijn opgenomen in een zogenaamd "be-
grenzingsplan". Aan de Maaskant kunnen zich natuurdoel-
typen ontwikkelen als stroomdalgrasland, harthoutooibos en 
rietmoeras. Ten behoeve van natuurontwikkeling zijn onder 
meer beheers-overeenkomsten met landbouwers afge-
sloten. 
 
De natuurwaarden van de stroomruggronden zijn die van n 
het kleinschalig cultuurlandschap (amfibieën in kolken, 
steenuilen in knotwilgen en hoogstamboomgaarden, 
akkeronkruiden etc.). De waarden zijn momenteel vaak 
geconcentreerd in de kleinschalige zone langs de winterdijk  
en in de kommen. Het oorspronkelijk schrale, natte karakter 
van de kommen is grotendeels verdwenen en daarmee ook 
de kenmerkende natuur. Voor natte natuur zijn weteringen, 
eendenkooien, graslanden en dwarsdijken van belang. 
 
Het open rivierenlandschap heeft waarden voor weide-
vogels. Binnen de gemeente komen deze waarden vooral 
voor in: 
•  de Vliert ten noorden van Velddriel;  
•  het Grote Lage broek ten noorden van Hedel en ten 

oosten van Kerkwijk; 

•  de Hurwenense uiterwaard. 
Ook delen van de uiterwaarden van de Maas zijn voor  
enkele vogelsoorten (onder meer de gans) waardevol 
(overwinteringsplaats). Het plangebied heeft echter geen 
directe relatie tot deze gebieden. 
 
Er komen in Maasdriel gebieden voor met ecologische 
waarden in uiterwaarden en in komgronden. Ecologisch 
bestaat tussen deze gebieden geen wezenlijke samenhang. 
Met andere woorden, de ontwikkeling van ecologisch  e 
verbindingszones tussen binnen- en buitendijks gelegen 
gebieden is niet noodzakelijk. 
 
In het plangebied voor het landgoed Het Drielse Bosch 
komen geen specifieke natuurwaarden voor, die door de 
ontwikkeling van het landgoed worden bedreigd. Deze 
waarden worden in het navolgende nader omschreven: 

Vaatplanten/vegetatie 
De landbouwpercelen met snijmaïs en vaste planten/-
heesters worden intensief (met herbiciden) bewerkt, zodat er 
voor wilde planten weinig ruimte is. In het meest noordelijk 
perceel worden de randen als grasland beheerd. Hier 
groeien enkele algemene indicatoren van een droge en 
zandige bodem zoals Duinriet, Vlasbekje en 
Jacobskruiskru  id. 
 
De perenboomgaard/-singel heeft zich tot een 
bramenstruweel ontwikkeld. Gewone braam is de dominante 
soort in de struiklaag. Vanwege de aanwezigheid van 
soorten als Grote brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf en 
Harig wilgenroosje moet het struweel gerekend worden tot  
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figuur: verspreiding habitattypen 

het Verbond van Sleedoorn en Meidoorn (37Ab)1. 
Kensoorten op associatieniveau ontbreken echter. 
De niet-geschoonde sloten zijn dichtgegroeid met Riet. 
De plantensoorten van de uitgemaaide sloten wijzen op 
voedselrijk water. Dit zijn o.a. Klein kroos, Grote egelskop, 

1 Stortelder, A. e.a., 1999: De vegetatie van Nederland, deel 5; Opulus 
Press, Leiden. 
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Liesgras, Grof hoornblad, Kattenstaart. Het water van de 
hoofdwatergang langs de Kievitsham oogt schoner, 
waarschijnlijk vanwege de doorstroming met inlaatwater. 
Hier groeien enkele soorten van minder voedselrijke 
situaties zoals Fijn doornblad, Gewoon sterrenkroos, 
Gekroesd fonteinkruid en Kikkerbeet.    
De vegetatie van de bermen van het werkpad moet 
gerekend worden tot de rompgemeenschap met Fluitekruid 
binnen de Glanshaver-orde (16BR11)2. Deze gemeenschap 
is kenmerkend voor geklepelde bermen.  

Net buiten het plangebied groeit op het dijktalud de rode-
lijstsoort Kamgras. Deze is specifiek voor weiland. Het 
dijktalud wordt (intensief) beweid met schapen. 
Beschermde soorten ontbreken. De nevenstaande 
afbeelding toont de ligging van de hierboven besproken 
habitattypen. 

Avifauna 
In juli 2005 zijn de volgende soorten waargenomen: Zwarte 
kraai, Winterkoning, Vink, Spreeuw, Merel,  Koolmees, 
Houtduif, Kuifeend, Wilde eend, Sperwer, Grasmus, Ekster, 
Spreeuw, Groene specht, Kneu, Spotvogel. De meeste van 
deze soorten broeden ook in het plangebied e.o.. De laatste 
drie soorten staan op de nieuwe rode lijst (2004) van in 
Nederland met uitsterven bedreigde broedvogelsoorten. 
Spotvogel en Kneu broeden waarschijnlijk in de verlaten 
perenboomgaard; Groene specht in het wilgenbos bij de 
kleiputten. 

2 Schaminee, J. e.a., 1995: De vegetatie van Nederland, deel 3; Opulus 
Press, Leiden. 
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De Hoenzadrielsedijk 

In het onderzoeksrapport naar de flora en fauna is een lijst 
opgenomen van broedvogels zoals in 2000 waargenomen in 
het kader van het atlasproject door vrijwilligers van SOVON. 
Het onderzoeksgebied betreft het hele kilometerhok (151-
419). Toen werden alleen Huis- en Ringmus als 
broedvogelsoorten van de rode lijst aangetroffen. Kneu en 
Spotvogel kwamen wel in de wijdere omgeving voor. Andere 
toenmalige broedvogelsoorten van de rode lijst, waarvan het 
plangebied volgens SOVON mogelijk onderdeel is van het 
broedterritorium zijn Patrijs, Grutto, Tureluur, Koekoek  , 
Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart. Voor de echte 
weidevogels zoals Grutto en Tureluur is het gebied echter te 
besloten en te droog. De andere soorten, zoals Patrijs en 
Graspieper, kunnen wel in het plangebied gebroed hebben, 
maar hebben dit in juli inmiddels verlaten of zijn onzicht- en 
onhoorbaar geworden.  
 
Het open agrarisch gebied ten westen van het plangebied, 
t.w. Drielsche Broek en Het Laar (GL7190) heeft nauwelijks 
betekenis voor overwinterende watervogels. Alleen 
Knobbelzwaan  is een regelmatige gast (in lage aantallen). 
De aangrenzende Maasuiterwaarden zijn belangrijker, 
hoewel ook hier de aantallen laag zijn. Alleen Kolgans 
bezoekt het gebied (RG7312) soms (2003) met meer dan 
0,1 % van de totale winterpopulatie.  
 
Alle (broed)vogels zijn streng beschermd. In de winter  
mogen sommige soorten zoals Houtduif en Wilde eend 
bejaagd worden. Verder mogen vanwege landbouwschade 
sommige soorten zoals Zwarte kraai middels een provinciale 
vrijstelling ook in de zomer (met afschot) verjaagd worden.  

Zoogdieren 
In het plangebied zijn alleen waarnemingen van foerage-
rende Gewone dwergvleermuis gedaan. Soorten, die zijn 
opgenomen in de bijlagen (II en IV) van de Habitatrichtlijn 
zijn streng beschermd (categorie 3). 
 
Andere waarnemingen betreffen Mol, een of meer 
woelmuissoorten (Rosse woelmuis, Veldmuis of Aardmuis) 
en Konijn. Al deze soorten hebben in Nederland een (heel) 
algemeen voorkomen en zijn minder streng (categorie 1) of 
niet beschermd. 
 
Herpetofau  na 
Er is in het plangebied 1 amfibiesoort, te weten Klein  e 
watersalamander aangetroffen. Deze is als larve gevangen 
in de hoofdwatergang langs de Kievitsham. Vreemd genoeg 
kon de aanwezigheid van zeer algemene soorten als 
Gewone pad, Bruine en Middelste groene kikker en Gewone 
pad niet worden vastgesteld. Er zijn ook geen recente (vanaf 
1998) waarnemingen van deze soorten in de wijde 
omgeving (atlasblok 4523)3 . Kleine watersalamander is  
beschermd (categorie 1 = algemeen).  
 
Vissen   
In de sloten zijn geen vissen gevangen. 
 
Overige fauna  
Er zijn geen waarnemingen van bijzondere Invertebrates 
bekend4. Tijdens de veldinventarisatie zijn alleen zeer  

                                                      
3 http://www.ravon.nl/ 
4  Swaay, C. v., 1998: Vlinders van de Rode lijst; de Vlinderstichting, 

Wageningen. 
 Reemer, M. en V.J. Kalkman, 1998: Sprinkhanen en krekels van de rode 

lijst in Gelderland; EIS-Nederland, Leiden. 
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 Zicht vanaf de dijk op agrarische 
bebouwing 

algemene dagvlinder- en sprinkhaansoorten als Groot 
koolwitje, Kleine vos, Bruine sprinkhaan waargenomen. 
In de hoofdwatergang langs het Kievitsham is een 
geelgerande watertorsoort (Dytiscus marinalis) aangetroffen. 
Dit betreft niet de streng beschermde Brede 
geelrandwaterroofkever (Dytiscus latissimus).   
 
Conclusie  
De natuurwaarden van het plangebied zijn gering. Dit wordt 
veroorzaakt door het intensieve agrarische gebruik niet 
alleen van de percelen in het plangebied zelf maar ook in de 
omgeving.  
 
De biologische waterkwaliteit is slecht (te voedselrijk en een 
te hoog gehalte gewasbeschermingsmiddelen ?).  
De verlaten perenboomgaard5 heeft wel natuurwaarde. Hier 
broeden twee vogelsoorten van de nationale rode lijst, te 
weten Kneu en Spotvogel. In de aangrenzende kleiputten 
met wilgenbos broedt Groene specht. 
 

Zicht op de Zandmeren 

Kalkman, V.J., R. Ketelaar en M. Reemer, 1998: Libellen van de rode lijst 
in Gelderland; EIS-Nederland, Leiden. 

5 De kwaliteit van deze boomgaard is slecht. Dit betekent, dat 
handhaving geen nut heeft. 
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3.6. Landschappelijke waarden 
De abiotische opbouw in samenhang met de occupatie zijn 
bepalend voor de ruimtelijke structuur. Het landschap heeft 
een eigen karakteristiek met open kommen, dichter 
bebouwde oeverwallen, oude nederzettingen, aantrekkelijke 
rivierkanten met dijken en uiterwaarden. Door de grillige 
structuur van oeverwallen is het landschap kleinschalig.  
 
De oeverwallen en stroomruggen liggen min of meer 
evenwijdig aan de rivier en vormen van oudsher de  
bewoonde en meest intensief gebruikte delen. Plaatselijk 
komen nog duidelijk herkenbare oeverwallen voor, zoals aan 
de buitenzijde van de meander van Ammerzoden en de 
oeverwal bij Hoenzadriel. Fruitteelt, glastuinbouw   en 
champignonteelt concentreren zich op deze gronden  . 
Kassen komen verspreid en in dichte linten voor. Op deze 
gronden liggen ook de dorpen en een aantal kastelen en 
landhuizen. 
 
Ook de oeverwal waarop het plangebied ligt is intensief 
gebruikt. Aan de Kievitsham, de weg die parallel aan de 
Hoenzadrielsedijk loopt, ligt een aantal agrarische bedrijven 
waarvan het grootste deel uit champignononkwekerijen 
bestaat. Het gebied ten westen van de Kievitsham is in het 
bestemmingsplan Buitengebied bestemd als intensiverings-
zone glastuinbouw. De Kievitsham is voor een weg buiten 
de bebouwde kom vrij dicht bebouwd en is als een 
doorlopend lint tussen Kerkdriel en Hoenzadriel te 
beschouwen. Tussen de bebouwing is ter hoogte van het 
plangebied voor het landgoed Drielse Bosch aan 
weerszijden van de Kievitsham een tweetal bosgebiedjes 
met waterplassen te vinden.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kievitsham 

 Landhuis te Hurwenen 

Dijkbebouwing te Rossum 

Langs de Hoenzadrielsedijk is het landschap en de 
bebouwing meer open. Hier bestaat zicht op de 
grootschalige voornamelijk agrarische bebouwing aan de 
Kievitsham. Hieronder zijn veel grote schuren en loodsen. 
Dit biedt een minder fraai uitzicht. Door de ontwikkeling van 
het landgoed zullen deze bouwmassa’s minder prominent 
aanwezig zijn. 

Aan de andere zijde van de dijk liggen de ontgrondings-
plassen de Zandmeren, die onderdeel uitmaken van de 
Maasuiterwaarden. Aan de Zandstraat, die midden tussen 
de beide plassen van de Zandmeren ligt, is een aantal 
recreatiebedrijven en jachthavens te vinden. De zuidelijk 
plas van de Zandmeren is in gebruik als zwemplas. Hiervoor 
is in de hoek van de Zandstraat en de Geersteeg een strand 
aanwezig. Vanaf de dijk ter hoogte van het plangebied is er 
een open uitzicht over de Zandmeren en de achterliggende 
Maas. 

Het plangebied zelf is voor het grootse deel open en zonder 
duidelijke functie. Er zijn geen bijzondere landschappelijke 
waarden. Een uitzondering hierop vormt het bestaande 
bosje met waterplassen. Rondom de omringende 
bebouwing is veel erfbeplanting aanwezig. 
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een bestaande 
dijkstoep. 

Dijkbebouwing 

Kerkdriel en Hoenzadriel zijn beide dorpen met een duidelijk 
gezicht naar de dijk. 

In de bebouwde kom van Kerdriel is de dijk dicht bebouwd, 
op een aantal plaatsen zowel binnen-, als buitendijks. Deze 
bebouwing is hooggelegen en gesitueerd op de bermen van 
de dijk. Naar het zuiden, richting de Zandmeren, neemt de 
bebouwingsdichtheid af. De meeste bebouwing is hier 
gelegen aan de onderstraten parallel aan de dijk, zoals de 
Teisterbandstraat en de Kievitsham. Toch is aan de 
Hoenzadrielsedijk tussen Kerkdriel en Hoenzadriel 
verspreide bebouwing te vinden. Deze is zowel op als onder 
aan de dijk gelegen. 

De dijkbebouwing in de Bommelerwaard bestaat vrijwel 
uitsluitend uit niet aaneengesloten bebouwing. De 
transparantie van de bebouwing en de zichtlijnen naar het 
achterland zijn belangrijk. 
Bij deze niet aangesloten bebouwing langs de dijken is veel 
variatie te vinden in rooilijnen en hoogteligging.  

De dijk is de doorgaande lijn in het ruimtelijk beeld, zowel 
binnen als buiten de dorpen. Wel is er een verschil: buiten 
de dorpen domineert de dijk het beeld. De bebouwing vormt 
een toevoeging of markeert een punt, zoals bijvoorbeeld een 
weg het achterland in. 

De dijkbebouwing heeft nauwelijks erven en/of tuinen aan 
de dijk. Enkel kleine compacte “aanbermingen” zijn te 
vinden. Wel is er een duidelijk en hard onderscheid tussen 
de dijk en het erf. De erfafscheidingen zijn vaak transparant.  
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 Hoenzadrielsedijk 4 

     
   
 

 

 Hoenzadrielsedijk 8 en 10 

 Hoenzadrielsedijk 6 

Ook de op- en afritten zijn meestal zeer  bescheiden 
vormgegeven. Vaak zijn ze niet eens verhard. De op- en 
afritten zijn ondergeschikt als incidenten aan de grote lijn 
van de dijk. 
 
Vrijwel alle bebouwing langs de dijk is van rode baksteen die 
vaak wit of grijs is gestuct. De bebouwing is altijd van een 
kap voorzien. Deze komt voor  in allerlei vormen zoals 
zadeldak (dwars en evenwijdig), mansardedak en schilddak. 
Meestal zijn de daken met pannen gedekt, hoewel ook riet 
voorkomt. De kappen zijn van groot belang: vanaf de dijk 
werkt het als een vijfde gevel. De kap en de gevel zijn altijd 
duidelijk van elkaar gescheiden. 
 
Er is meestal een duidelijke driedeling in de panden te 
ontdekken: basement, middendeel en ge  velafsluiting. 
De gevel bestaat uit één tot twee bouwlagen waarin d  e 
vensterindeling het ritme bepaald. De gevelafsluiting wordt 
door een overstekende kap, uitspringende randen of lijsten 
geaccentueerd. 
 
De korrelgrootte van de dijkbebouwing ligt over het 
algemeen tussen de 8 en 15 meter. 

Landhuizen, kastelen 

In het rivierengebied zijn veel landhuizen en kastelen te  
vinden. De meeste liggen niet direct aan de dijk, maar 
meestal circa 60 meter van dijkkruin. De landhuizen en  
kastelen liggen niet op dijkniveau, maar zijn in de 
onmiddellijke omgeving van deze dijken geplaatst. 
Over de dijken liepen vroeger de doorgaande routes. De 
panden langs deze routes werden dan ook direct of indirect 
vanaf de dijk ontsloten. De directe ontsluiting betreft een 

stoep vanaf de dijk rechtstreeks naar het aangrenzende 
perceel: de indirecte vond plaats via een woonstraat haaks 
op de dijk. Ook deze straat werd ontsloten vanaf de dijk en 
vertakte zich veelal ook in het aangrenzende binnendijks 
gebied.  
 
De landhuizen tellen over het algemeen twee forse 
bouwlagen met een kap. Ze zijn met circa 20 meter breder 
dan de gemiddelde dijkbebouwing. Alleen gebouwen met 
maatschappelijke functie zoals scholen en kerken zijn nog 
breder.  
 
De tuinen zijn voornamelijk landschappelijk en informeel 
ingericht. Deze verlenen het landhuis de nodige privacy. 
De toegangen zijn vrij informeel, met eenvoudige inrit of een 
rustige bomenlaan. Formele structuren, zoals uit de barok of 
renaissance, komen weinig voor. 

Bebouwing op belendende percelen 

Hoenzadrielsedijk 4: hier staat een fraaie T-boerderij aan de 
teen van de dijk. Het is een gemeentelijk monument. Het 
monumentale woongedeelte aan de voor  zijde telt twee 
lagen met een schilddak evenwijdig aan de weg. Daarachter 
is een lager schuurgedeelte te vinden met een zadeldak 
haaks op het hoofdgebouw. Achter op het erf is een aantal 
moderne schuren aanwezig. 
 
Hoenzadrielsedijk 6: een woonboerderij aan de teen van de 
dijk. Het is een smal en lang gebouw van één laag met een 
zadeldak haaks op dijk. 
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Hoenzadrielsedijk 8: een pand van één bouwlaag met een 
zadeldak haaks op de dijk. Het gebouw staat aan de teen 
van de dijk. 
Hoenzadrielsedijk 10: Ook dit pand staat aan de teen van de 
dijk en telt één bouwlaag met een zadeldak evenwijdig aan 
de dijk. 

3.7. Recreatie 
In de nabijgelegen Zandmeren is een breed scala aan 
waterrecreatievoorzieningen voorhanden zoals een 
jachthavens, zwemstrand, rondvaartboot en enkele 
verblijfsaccommodaties. 
De Hoenzadrielsedijk en ook de Kievitsham zijn opgenomen 
in een groot aantal fiets-, wandel-, skate-, en motortochten 
zoals de Zandmerenroute, fietsroute Heusden en de Molen-, 
Zandmeren- en dijkenroute. 
Het centrum van Kerkdriel ligt in de nabijheid met winkel- en 
horecavoorzieningen.  

3.8. Landbouwkundige waarden 
De landbouwkundige waarden van het plangebied zijn 
relatief beperkt. Het landelijk gebied wordt hier ingesloten 
door infrastructurele lijnen en ook wordt de grootte van het 
gebied ingeperkt door de oprukkende bebouwing van het 
dorp Kerkdriel en de aangrenzende woongemeenschap 
Hoenzadriel. Langs de wegen komt – naast agrarische 
gebouwen – een groot aantal burgerwoningen voor. Deze 
vormen een belemmering voor de expansie van de 
agrarische bedrijven. Hierbij wordt opgemerkt, dat een 
belangrijk deel van deze bedrijven zich in de sfeer van de 
champignonteelt bevinden. De bedrijfsvoering van een deel 
van de in het aangrenzende gebied gevestigde bedrijven is 
momenteel beëindigd.  

3.9. Watersysteem 
Voor het plangebied is een geohydrologisch deskonderzoek 
uitgevoerd door Verhoeven. Hieruit komt de volgende 
informatie naar voren. 

Bodem 
De holocene deklaag op de locatie is hoofdzakelijk 
opgebouwd uit slecht doorlatende kleilagen. Plaatselijk kan 
de deklaag echter (meer) zandig ontwikkeld zijn vanwege de 
aanwezigheid van voormalige stroomruggen (zie publicatie 
“zand in banen” van de provincie en WMG dec 1994). 
Hierdoor kan plaatselijk een vrij geringe verticale weerstand 
optreden die tot uiting kan komen in een mogelijk grotere 
kwel. 

Grondwater  
De grondwaterspiegel kan op de locatie worden 
aangetroffen op een diepte van circa  0,50 tot 1 m-mv. Een 
eenduidige stromingsrichting van de grondwaterspiegel is 
niet aan te geven. Het freatische grondwater is zoetwater.  
Het maaiveld in het gebied ligt op ongeveer 3,60 m+NAP. 
Op basis van de stijghoogte in het eerste watervoerende 
pakket dat rond het NAP niveau ligt zou er in het gebied niet 
of nauwelijks sprake moeten zijn van een verticale stroming 
door de deklaag. De maas die in de omgeving van de locatie 
stroomt, bevordert echter wel de mogelijke kwelvorming in 
het gebied door de drainerende werking van de watergang. 

Oppervlaktewater 
Op het plangebied zelf zijn drie watergangen aanwezig. 
Langs de toekomstige oprijlaan en gedeeltelijk langs de 
noodwestzijde en aan de zuidoost zijde van het plangebied. 
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De dichtstbijzijnde A-watergangen zijn de watergang aan de 
langs de Kievietsham en de watergang die ten noorden van 
het plangebied haaks op de dijk loopt.  
Bij de nadere uitwerking van de waterhuishouding zal bij het 
graven van nieuwe watergangen worden uitgegaan dat deze 
een verbinding zullen krijgen op de aanwezige A-
watergangen.   
 
Waterkansenkaart  
Volgens de waterkansenkaart zal de inrichting van het 
terrein geen problemen opleveren. 
 
Zoekgebied waterber  ging 
Het plangebied is niet gelegen in een gebied dat is 
aangewezen  als zoekgebied waterberging. 
 
De Maas heeft op jaarbasis een infiltrerende werking. Het 
grootste deel van de gemeente is een infiltratiegebied  . 
Alleen lokaal langs de Maas is de gemiddelde kwel sterker 
dan de gemiddelde wegzijging.  

Oppervlaktew  atersysteem 

Het oppervlaktewatersysteem heeft als functie om de van 
nature grote fluctuaties in het grondwater op te vangen. Ook 
moet per gebied een ontwatering worden verkregen, die 
volledig is afgestemd op de door de gebruiker te stellen 
eisen. Met andere woorden, het voorkomen van water-
overlast door waterafvoer in natte en wateraanvoer in droge 
perioden. In Maasdriel wordt hiervoor Maaswater ingelaten 
bij het Gat van Sientje (ten noorden van Kerkdriel) en 
uitgelaten bij Hedel en Wellseind (ten noordwesten van 
Ammerzoden). Het stelsel van watergangen bestaat uit 

enkele grote weteringen in de komgebieden en vertakkingen 
daarvan, die doordringen tot in de stroomruggen. 
 
Het oppervlaktewatersysteem in de uiterwaarden is beperkt 
tot kleinere sloten met als functie een versnelde 
drooglegging van de gronden. 
 
Het oppervlaktewater op de oeverwal ten zuiden van 
Kerkdriel bestaat voornamelijk uit sloten langs de wegen en 
de kavelgrenzen. Ter hoogte van het plangebied is aan 
weerszijden van de Kievitsham een aantal waterplassen 
gelegen. Buitendijks liggen de ontzandingsplasse  n de 
Zandmeren en de rivier de Maas. 

3.10. Milieubelasting 
In de directe omgeving van het plangebied is een aantal 
bedrijven gevestigd, met name agrarische bedrijven,  te 
weten: 

Adres Bedrijf Afstand VNG 
Hoenzadrielsedijk 4 Championkwekerij 100 m 
Hoenzadrielsedijk 10 transportbedrijf 100 m 
Kievitsham 47 championkwekerij 30/100 m 
Kievitsham 49 ambachtelijke 

bronsgieterij 
30 m 

Kievitsham 55/57 championkwekerij 30/100 m 
Kievitsham 63 champignonkwekerij 30/100 m 
Kievitsham 65:  fruitteelt 30 m 

In het vorenstaande schema zijn de theoretische afstanden 
tussen woningen en het desbetreffende bedrijf aangegeven. 
De feitelijke milieubelasting op de onderhavige locatie is 
veel beperkter. Bijvoorbeeld het aanwezige transportbedrijf 
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beschikt slechts over een vrachtwagen. Dit reduceert de 
geluidhinder op de omgeving aanmerkelijk. Het 
vorenstaande betekent, dat de onderhavige bouwlocatie 
volledig buiten de hindercirkels van bestaande bedrijven in 
de omgeving is gesitueerd. De overige bedrijven aan de 
Kievitsham liggen te ver van het plangebied om van invloed 
te zijn. Met andere woorden, er bestaan vanuit het milieu 
geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de 
aangegeven woningbouw. 

Voorts wordt opgemerkt, dat in de milieuvergunning van 
deze bedrijven en in het bestemmingsplan Buitengebied 
Maasdriel afdoende waarborgen zijn opgenomen ter 
beperking van de milieuoverlast van deze bedrijven. 

De Hoenzadrielsedijk en de Kievitsham zijn 
erfontsluitingswegen in het buitengebied waarvoor een 
maximum snelheid van 60 km/uur geldt. Volgens het 
akoestisch onderzoek - verricht is in het kader van het 
bestemmingsplan buitengebied – ligt de 50 dB(A)-contour 
op minder dan 25 meter uit de wegas. 

3.11. Samenvattende conclusie 
Uit het gestelde in dit hoofdstuk blijkt, dat de bestaande 
waarden  van dit gebied niet zodanig zijn, dat deze de 
ontwikkeling van het  landgoed Het  Drielse Bosch 
belemmeren 

Ten aanzien van de planontwikkeling wordt het volgende 
opgemerkt: 
1. de bestaande paden in de onmiddellijke omgeving van 

het plangebied zijn geen eigendom van initiatiefnemer. 
Dit betekent, dat deze geen structureel onderdeel van 
het landgoed kunnen uitmaken; 

2. de bestaande elementen in het plangebied betreft een 
oude perenboomgaard. Zoals opgemerkt, is de kwaliteit 
zodanig, dat het kappen van deze boomgaard de enige 
reële optie vormt; 

3. het gebied maakt een enigermate rommelig karakter. Het 
beplantingsplan van het onderhavig landgoed dient er 
toe bij te dragen, dat er enige rust in dit landschapsbeeld 
gaat ontstaat. Een te brokkelige opzet dient derhalve te 
worden vermeden; 

4. de bebouwing dient zich vanuit het bebouwingspatroon 
direct of indirect op de Hoenzadrielsedijk te oriënteren. 
Dit betekent, dat ook de ontsluiting van de woningen  
direct of indirect vanaf deze dijk dient plaats te vinden; 

5. teneinde een recreatieve uitloop mogelijk te maken, is de 
aanleg van een voet- en fietspad tussen de Kievitsham 
en de Hoenzadrielsedijk mogelijk en gewenst; 

. 
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4. PLANCONCEPT 

In dit hoofdstuk wordt het planconcept voor het landgoed 
Het Drielse Bosch nader toegelicht. Bij de ontwikkeling van 
dit concept is mede rekening gehouden met de waarden, die 
in het plangebied aanwezig zijn (zie hoofdstuk 3). 
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4.1. Landgoed in groter verband 

Refentiebeeld landgoed 

     
   
 

 
 

 

 

Het landgoed Het Drielse Bosch wordt gesitueerd op de 
oeverwal ten zuiden van Kerkdriel. In en rond Kerkdriel zijn 
diverse ontwikkelingen gaande om met name de cultuur-
historische, landschappelijke en recreatieve mogelijkheden 
verder uit te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn de nadruk op 
de cultuurhistorie bij de herontwikkeling van het centrum, de 
ontwikkeling van natuur in Fort Sint Andries en de 
recreatieve potenties van de Zandmeren en de Dorpswaard. 
De recreatieve en landschappelijke kansen, die het 
landgoed het Drielse Bosch biedt, sluiten hier goed op aan. 
Het landgoed geeft de buitendijkse natuurontwikkeling een 
binnendijks vervolg. Daarnaast zal het landgoed een 
belangrijk onderdeel uitmaken van diverse recreatieve 
routes die nu al langs het plangebied lopen.  



 

 
 

 

Ligging landgoed 

Kerkdriel zal in de nabije toekomst verder verstedelijken. In 
deze kern wordt een belangrijk deel van de nieuw te 
ontwikkelen woningen gerealiseerd. Deze ontwikkeling is 
aan de zuidzijde van de Paterstraat en aan de westzijde van 
het dorp voorzien.  

Het gehele dorp voegt zich op een soepele wijze in het 
landschap. De uitloopmogelijkheden vanuit de kern blijven 
beperkt tot de verschillende landwegen. In het zuidelijk deel 
van Kerkdriel betreffen dit onder meer de Kievitsham en de 
Hoenzadrielsedijk. Dit zijn relatief harde lijnen. Een “zacht” 
uitloopgebied ontbreekt. Juist de ontwikkeling van ee  n 
natuurlijke rand kan structureel bijdragen tot een 
aantrekkelijk woon- en leefmilieu in en rond de kern.  
 
Het landgoed het Drielse Bosch creëert dit belangrijke 
recreatief uitloopgebied voor het dorp. Het landgoed biedt 
door het realiseren van nieuw bos, natuur en water een 
tegenwicht tegen de verstening door woningbouw en  
intensivering van de glastuinbouw. De kleinschaligheid en 
diversiteit van het oeverwallandschap nemen door deze 
ontwikkeling toe. Het nieuwe bos verzacht tevens het 
aanzicht op de bestaande grootschalige agrarische 
bebouwing. 
 
Op nevenstaande afbeelding is het landgoed in relatie tot de 
ruimtelijke omgeving weergegeven. Uit deze afbeelding 
blijkt, dat het landgoed een belangrijke schakel gaat vormen 
tussen de Kievitsham en de Hoenzadrielsedijk. Ook sluit het 
landgoed aan op de padenstructuur van de aangrenzende 
Zandmeren.  
 
Door middel van de nieuwe wandelroutes legt het landgoed 
een verbinding tussen de Kievitsham en de 
Hoenzadrielsedijk. De geprojecteerde landhuizen zullen 
onderdeel uitmaken van het transparante bebouwingslint 
aan de Hoenzadrielsedijk. Door de afstand tot de dijk, de 
verhoogde ligging en de allure van de gebouwen ontstaat 
een bijzonder element aan de dijk.  
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In oostelijke richting sluit het landgoed aan op het 
recreatiegebied de Zandmeren. Dit buitendijks gelegen gebied 
is sterk op de watersport gericht. Specifieke voorzieningen bij 
minder goed weer ontbreken. Voor de bewoners van Kerkdriel 
ontstaat de mogelijkheid tot het recreatief aaneenschakelen van 
de kernrand, het landgoed Het Drielse Bosch en de Zandmeren. 
Voor de recreanten over het water en de fietsroute over de dijk 
ontstaat de mogelijkheid tot bezoek aan een aantrekkelijk 
gebied, waarin de weersinvloeden minder sterk voelbaar zijn. 
Het gehele landgoed is bedoeld voor natuur en extensieve 
recreatie (=mede beleven van de natuurlijke omgeving). Het 
gebied krijgt door de beplanting een beschut karakter. De 
aangrenzende Zandmeren hebben daarentegen een meer 
open karakter. Dit betekent, dat in het laatstgenoemd gebied 
de weersinvloeden duidelijker voelbaar zullen zijn. 

Met deze ontwikkeling wordt een bijdrage verkregen aan het 
door de gemeente gewenste toeristisch-recreatief product. 
Hierin neemt de gehele rivierdijk langs de Maas immers een 
strategische positie in. Aan dit “kralensnoer” dienen als het 
ware diverse recreatieve parels te worden opgehangen. 

In de huidige situatie ligt het landgoed nog op een redelijk 
grote afstand van de bebouwde kom van Kerkdriel. Dit 
betekent, dat het merendeel van de bezoekers gebruik zal 
maken van de auto en fiets om het landgoed te bereiken. 
Indien Kerkdriel-Zuid wordt ontwikkeld zal het aantal 
voetgangers geleidelijk toenemen. Dit kan de behoefte 
doen ontstaan tot de aanleg van een specifiek voetpad 
tussen het woongebied en het landgoed. Deze ontwikkeling 
dient op dat moment vanuit het feitelijk gebruik en in het 
kader van de vormgeving van het woongebied nader te 

worden bepaald. In de huidige situatie zijn deze aanvullende 
voorzieningen nog niet noodzakelijk. 
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 Het nieuwe bos schermt de 
agrarische bebouwing af 

 Dit bestaande pad zal worden 
omgevormd tot de toegangslaan 

met zicht op het landhuis 

4.2. Hoofdstructuur Inrichting landgoed 
Het landgoed Het Drielse Bosch krijgt een oppervlakte van 
circa 5.5. hectare. Zo'n 90% hiervan is openbaar toegan-
kelijk, terwijl op het resterende deel de drie landhuizen met 
privé-terrein worden gesitueerd. 

Er wordt een complex gerealiseerd met 3 woningen in een 
sterke onderlinge samenhang. Deze woningen maken 
onderdeel uit van het bebouwingslint langs de 
Hoenzadrielsedijk. Door de 3 woningen circa 60 meter vanaf 
de dijk te situeren wordt het complex niet te prominent aan 
de dijk gezet en wordt het doorgaande karakter van de dijk 
niet verstoord. De huizen worden iets verhoogd aangelegd, 
circa één meter boven het bestaande maaiveld. Het 
complex wordt een bijzonder element aan de dijk door de  

Het landhuis zal iets verhoogd worden aangelegd 

     
   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

situering, de iets verhoogde ligging, de afmetingen en de 
architectonische vormgeving.  
 
De ontsluiting van de landhuizen vindt op informele wijze 
plaats via een nieuwe dijkstoep. De bestaande dijkstoep 
wordt benut voor de aansluiting van het geprojecteer  d 
voetpad. 
 
Het resterende deel van het landgoed wordt ingericht met 
onder meer bosschages, ondiepe waterpoel en ruige 
hooilanden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
bestaande landschappelijke elementen. De met bosschages 
omzoomde waterplas vormt een belangrijk element van het  
landgoed. De vrijkomende grond van het graven van de  
waterplas wordt gebruikt om enig reliëf in het bos aan te 
brengen, waardoor diverse ecologische deelmilieu's 
ontstaan. 
 
Vanaf de Kievitsham wordt één laan aangelegd, die het 
landgoed een directe verbinding met de bebouwde kom van 
Kerkdriel geeft. Deze laan eindigt op een cirkelvormig plein. 
Langs deze laan worden enkel  e parkeerplaatsen gesitueerd. 
 
Vanaf de dijk wordt het landgoed via één informeel pad 
bereikbaar. Dit is direct ten zuiden van de landhuizen 
geprojecteerd. Dit pad is alleen voor langzaam verkeer 
berijdbaar. 
 
Het landgoed zal grotendeels bebost worden. De inrichting 
zal aansluiten bij de landschapsstijl. 
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Perceelsgrens 

Woning (hoofdpand) 

Centrale vijver 

Woning (“koetshuis”) 

Bijgebouw 
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4.3. Massastudie en beeldkwaliteit bebouwing 
De bebouwing krijgt in het landgoed een eigen plaats. De 
bebouwing wordt indirect op de Hoenzadrielse dijk  
georiënteerd. Hiermee wordt het natuurlijk 
bebouwingspatroon langs de rivier gevolgd. Uitgangspunt is 
binnen het landgoed één complex te realiseren, bestaande 
uit 3 wooneenheden met een onderlinge samenhang. 
Binnen dit uitgangspunt is gekozen voor een statige 
opbouw, waarbij uit wordt gegaan van één formeel en wat 
grotere woning en twee lagere woningen. Deze la  atste 
woningen krijgen het karakter van een koetshuis. 

Situering 

Op nevenstaande afbeelding is het totaal overzicht gegeven 
van het Landgoed Het Drielse Bosch. Deze opzet kan als 
volgt worden toegelicht. 
 
De bebouwing krijgt het karakter van een statig landgoed. 
Dit wordt als  volgt uitgewerk  t 
 De toerit tot het landgoed vindt vanaf de Hoenza-

drielsedijk plaats. Hierbij wordt een nieuwe stoep 
aangelegd. Deze stoep krijgt een met de bestaande 
erfontsluitingen vergelijkbare hellinghoek. Dit kan als 
passend in het dijkbeeld worden beoordeeld. 

 Aan de teen van de dijk wordt een toerit tot het 
landgoed gemaakt in de vorm van een markant 
hekwerk.  

 Achter dit hekwerk ontrolt zich een langgerekte ci  rca 5 
meter brede waterpartij. Deze strakke watervijver wordt 
in een kunstmatige aangelegde bak aangebracht. Dit 
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betekent, dat het waterbeheer los staat van het 
peilbeheer van de polder.  

 Ter weerszijden van deze vijver wordt een bomenrij 
ingeplant. De onderlinge afstand van deze bomen 
bedraagt 5 à 7,5 meter. Het betreffen bomen van de 3e  
grootte. Dit waarborgt, dat deze bomen qua grootte 
passen binnen het sfeerbeeld van de oprijlaan en de 
aan te brengen technische voorzieningen. 

 De bomen worden in een halfverharding geplaatst 
 Ter weerszijden van deze bomenrij wordt een circa 3,5 

meter brede rijbaan aangebracht. Vanaf deze rijbane  n 
worden de nieuwe woningen ontsloten 

 De centrale ontsluiting wordt afgesloten door een brede 
verharding. Deze verbindt niet alleen beide rijbanen o  m 
de vijver heen, maar ontsluit ook de aangrenzende 
woning. 

De woningen keren zich met deze opzet met de 
representatieve zijde naar de dijk. Dit is vanuit het dijkbeeld 
de meest logische situering en oriëntatie. Voorts wordt door 
de beoogde combinatie van het zicht op het landgoed met 
de externe ontsluiting zoekbewegingen en het nodeloos 
omrijden vermeden.  
 
Binnen het landgoed worden 3 woningen met een sterke 
onderlinge samenhang in omvang en vorm gebouwd. 
•  Het meest voorname gebouw sluit in westelijke richting 

de laan visueel ruimtelijk af. Dit twee laags gebouw 
krijgt een forse kap. 

•  De beide andere woningen krijgen een ruimtelijk 
zelfstandige positie aan de oprijlaan. Deze positie i  s 
bijvoorkeur gelijkwaardig. Dit vereist een symmetrische 
situering ten opzichte van de centrale ontsluiting. 



Referentiebeelden landhuizen 
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•  De maatvoering van deze woningen is  meer 

bescheiden en nemen het karakter aan van een 
“koetshuis”.  Deze 2 woningen worden in één bouwlaag 
met een zware kap uitgevoerd. 

•  De gebouwen worden onderling door middel van een 
haag of manshoge tuinmuur verbonden. Dit waarbo  rgt 
ook de priva  cy in de tuinen 

•  Op de percelen kunnen bijgebouwen worden gereali-
seerd. Bij de twee gelijkvormige woningen kunnen deze 
bijgebouwen worden vormgegeven in de vorm van een  
karakteristiek bijgebouw en/of hooischuur. Dit 
ondersteunt het beoogd sfeerbeeld van het landgoed. 

•  De toerit tot de garages wordt vormgegeven door 
middel van een gesloten, houten deur. Deze maakt 
onderdeel uit van de ommuring van de tuinen 

In de hoofdgebouwen zal het merendeel van de bergingen 
e.d. worden gebouwd. Echter, de realisering van 
bijgebouwen is uit ruimtelijk en functioneel oogpunt 
aanvaard en noodzakelijk. De omvang en vormgeving van 
deze gebouwen dienen duidelijk ondergeschikt te zijn aan 
de hoofdgebouwen. Tevens zal bij de uitwerking worden 
gekeken naar de visueel-ruimtelijke invloed van deze 
gebouwen op het zicht vanaf de dijk. Er moet te allen tijde 
naar een terughoudende inpassing in het landschapsbeeld 
worden gestreefd. Dit beeld dient door de hoofdgebouwen 
en de groene omkadering van het landgoed te worde  n 
bepaald. 
 
De 3 percelen (kunnen) worden omsloten door een 
manshoge groene haag. Hiermee ontstaat in het bosbeeld 
een strakke begrenzing van het privé domein. Echter, de  

 
bomen van het bos kunnen wel over deze lijn heen hangen. 
Hiermee ontstaat een zachte overgang naar de omgeving. 

Bouwmassa  

Het landhuis zal wat betreft bouwmassa en beeldkwaliteit 
aansluiten bij het bestaande bebouwingsbeeld van dijkbe-
bouwing en landhuizen zoals deze in de Bommelerwaard e  n 
het rivierengebied te vinden zijn. Dit betekent een hoofd-
gebouw van circa 20 meter breed en een diepte van 10 tot 
15 meter. Het pand zal twee forse bouwlagen tellen e  n 
afgerond worden met een flinke kap (bij voorkeur schilddak). 
De kaprichting is evenwijdig aan de dijk  en de kaphelling zal 
tussen de 45 en 60 graden moeten liggen. De goothoogte 
mag maximaal 8 meter zijn en de nokhoogte maximaal 13 
meter. De verdiepingshoogte zal minimaal 3 meter moeten 
bedragen, waardoor de gevel voldoende allure krijgt. In het 
hoofdgebouw is de hoofdfunctie wonen. 
 
Voor de beide koetshuizen is de maatvoerin  g van de 
goothoogte op maximaal 6.00 meter gesteld. Hierbij wordt 
verondersteld, dat de begane grond een relatief hoge 
verdiepingshoogte krijgt. Hiermee krijgt het gehele complex 
de beoogde allure.  
 
In de voorschriften en op de plankaart zijn deze maten en de 
situering van de woningen vastgelegd. Hierbij is enige 
flexibiliteit betracht. Dit maakt het mogelijk de bouwplannen 
binnen ruime marges optimaal te kunnen vormgegeven. Om 
deze redenen is bijvoorbeeld de breedte van de 
bouwblokken ruimer gesteld als de maatvoering, zoals deze 
in het voorgaande van deze tekst is genoemd. 
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Noordelijk deel landgoed 

Wandelpad 

Struweel beplanting 

Bomen 

Vijver 

Centrale as 
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 Beeldkwaliteit 

Het landhuis zal wat betreft beeldkwaliteit aansluiten op de 
historische landhuizen en villa's, zoals deze in de  
Bommelerwaard te vinden zijn. Dit betekent dat de gevel 
van het hoofdgebouw een duidelijke driedeling kent: 
• Basement; 
• Middendeel; 
• Gevelafsluiting. 
 
De gevel bestaat uit twee bouwlagen waarin de 
vensterindeling het ritme bepaald. De gevelafsluiting wordt 
door een overstekende kap, uitspringende randen of lijsten 
geaccentueerd. De ramen en deuren zijn in een strak ritme 
geplaatst en benadrukken de horizontale lijn. Ook dient er 
een vorm van symmetrie in de gevel aanwe  zig te zijn. 
Goed gekozen subtiele verticale accenten zijn op hun 
plaats. Te denken valt aan een entreepartij, balkon o  f 
topgevel in combinatie met een dakkapel. De gevel is van 
rode bakstenen of in een lichte kleur gepleisterd. 
 
Details die onderdeel uitmaken van de architectuur van de 
totale gevel zijn gewenst. Met name details die de  
horizontale geleding versterken, zoals plinten, daklijsten en 
banden zijn wenselijk. Het nader detailleren van vensters en  
deuren door middel van omlijstingen en luiken draagt bij aan  
de gewenste beeldkwaliteit. De details zijn bij voorkeur in 
een lichte kleur uitgevoerd. De daken zijn van antracietgrijze 
of van rode dakpannen. Dakkapellen zijn mogelijk mits ze 
ondergeschikt zijn aan het dakvlak. Over het algemeen is 
het gebruik van natuurlijke materialen gewenst.  
 
De vormgeving van de eventuele vrijstaande bijgebouwen 
dient te worden afgestemd op de beeldkwaliteit van het 

hoofdgebouw. Dit betekent, dat ook hier wordt gekozen voor 
een meer historiserende bouwstijl. Te allen tijde geldt, dat 
deze bijgebouwen zich niet of zeer ondergeschikt in het 
landschapsbeeld dienen te manifesteren.  
 
Functionaliteit 
De beoogde ontwikkeling gaat uit van de bou  w van 3 
woningen. Eén woning wordt door de initiatiefnemer/-
eigenaar gebouwd en bewoond. Voor de beide overige 
woningen worden kandidaten gezocht. Deze moeten de 
woningen binnen de randvoorwaarden van het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan realiseren. 
Tevens moeten deze bewoners participeren in de stichting, 
die het landgoed gaat beheren. Hiermee worden 
waarborgen verkregen voor de duurzame instandhouding 
van het landg  oed. De twee overige woningen worden pas 
gerealiseerd op het moment, dat de bewoners bekend zijn. 
Dit betekent geen gevaar voor leegstand. 
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4.4. Inrichting landgoed 
Voor het omringende landgoed wordt een inrichting 
voorgestaan in natuurlijke stijl en met een “bosachtig” 
karakter.  Hierbij wordt aangesloten op diverse 
houtopstanden, die ook elders in het Land van Maas en 
Waal en de Bommelerwaard worden aangetroffen. Hiermee 
voegt het landgoed zich op een eenduidige wijze in het 
landschapsbeeld en wordt niet als een gebiedsvreemd 
element ervaren.  

In landschappelijk opzicht worden twee externe ontsluiting 
van het publieke deel van het landgoed aangebracht. Deze 
ontsluitingen zijn verbonden met respectievelijk de 
Hoenzadrielsedijk voor het langzaam verkeer en met de 
Kievitsham voor het langzaam en het autoverkeer.  Dit 
waarborgt een goede bereikbaarheid van het natuurgebied. 
Tevens ontstaat een schakel tussen Kerkdriel en de 
Zandmeren. Mensen kunnen recreatief lopen vanuit de kern 
naar het buitendijks gebied. Beide ontsluitingen komen 
tezamen op één van de geprojecteerde halfronde pleinen. 

Het parkeren van de bezoekers van het natuurgebied 
binnen het landgoed wordt langs de oprijlaan opgevangen. 
Hiertoe worden tussen de laanbomen parkeerplaatsen 
aangelegd. In eerste instantie worden circa 20 parkeer-
plaatsen voorzien. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan dit 
aantal tot 40 worden uitgebreid. Deze noodzaak kan zich 
voordoen, indien het landgoed een relatief intensieve 
bezoekersstroom oproept. Het vorenstaande betekent in 
ieder geval, dat omwonenden nooit overlast als gevolg van 
de realisering van deze voorziening zullen ondervinden. In 
landschappelijk opzicht is gekozen voor een combinatie van 

Het grootste deel van het landgoed wordt bebost 

 

 

 

  

een strak lijnenspel en natuurlijke opbouw van het gehele 
landgoed. Deze opbouw kan als volgt worden gemotiveerd: 

•  er wordt een strakke as aangelegd. Deze as wordt 
gemarkeerd door middel van een strakke bomenrij; 

•  deze as begint en eindigt met een rond plein. Op dit 
plein komen verschillende routes  tezamen; 

•  parallel aan de as wordt een natuurlijk wandelpad 
aangelegd. Deze voert de recreant langs de 
verschillende landschapstypen van het landgoed; 
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Sfeerimpressie van een 
natuurgebied in het 
Rivierenland. De 
verschillende biotopen en 
landschappelijke 
massabeelden blijken uit 
deze afbeelding. Van 
schaalgrasland, via een 
plasdras-situatie rond een 
vijver naar een bos- en 
struweelbeplanting, Deze 
beplantingsvormen komen 
in een duidelijke ordening 
in het nieuwe landgoed tot 
uitdrukking. 
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•  er wordt gekozen voor afwisselend ruig hooiland, 
struweelbos en broekbos;. 

•  in het oostelijk deel van het landgoed wordt 
bovendien een ondiepe poel aangelegd. In deze 
poel ontstaat een natte vegetatie met een in 
oppervlak beperkt open water. Deze poel loopt 
geleidelijk over in het ruige hooiland; 

•  aansluitend op het omringend gebied worden 
binnen het landgoed enkele weides aangelegd. Hier 
kan enig klein vee worden ondergebracht. De 
recreant loopt over deze weides. Dit geeft aan de 
recreatie een extra dimensie; 

 De bestaande sloot krijgt een natuurlijker karakter en wordt ingepast in 
het nieuwe bos 

•  in landschappelijk en ecologisch opzicht ontstaat 
tevens een samenspel met de in dit gebied reeds 
aanwezige natuurlijke elementen.  

 

 

Beeldkwaliteit groenvoorzieningen en omgevingselementen 

De groenvoorzieningen hebben een informeel en natuurlijk 
karakter. Dit geldt ook voor omgevingselementen, zoals 
hekwerken, bruggetjes e.d. Deze zullen een bescheiden en 
terughoudend karakter moeten vertonen. In schaal, aantal, 
vorm en materiaalgebruik moet worden getracht de  ze 
elementen in te passen in het dorpse milieu met een cultuur-
historische achtergrond. 
 
De nieuw te creëren plas wordt circa 80 cm uitgegraven. In 
dit ondiepe water ontstaat een meer natuurlijke vegetatie. 
Deze natte vegetatie en de zogenaamde plas-dras vegetatie 
zullen op een natuurlijke, soepele wijze in de omgeving 
overlopen.  
 
De wegen en paden worden uitgevoerd in halfverharding en 
hebben een bescheiden profiel. 

Soortenkeuze beplanting 

Voor het gehele landgoed is een beplantingsplan uitgewerkt. 
Dit plan is op een separaat bij deze toelichting gevoegde 
tekening weergegeven. Op dit plan zijn – naast de situering -
ook toe te passen soorten en omvang van de bomen en 
struiken aangegeven. Op deze plaats wordt kortheidshalve 
naar dit plan verwezen. Op navolgende afbeeldingen wordt 
een beeldimpressie van het beoogde landschap 
weergegeven.  
 
In contrast met het landschap staat een aan  te planten 
fraaie lindenlaan, die het landgoed verbindt met de 
Kievitsham. 
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Sfeerimpressie van een 
natuurgebied in het 
Rivierenland.’  ’ 
 
Enkele deelmilieus zijn 
een ondiepe waterpartij (1) 
 
Het tweede element is een 
statige oprijlaan naar het 
landgoed. Deze laan zal 
bestaan uit notenbom  en of 
linden. Het statige 
landhuis zal – verscholen  
achter groen – deze laan 
visueel ruimtelijk afsluiten 
(2). 
 
De verschillende biotopen 
en landschappelijke 
massabeelden blijken uit 
deze afbeelding. Van 
schaalgrasland, via een 
plasdrassituatie rond een 
vijver naar een bos- en 
struweelbeplanting, Deze 
beplantingsvormen kom  en 
in een duidelijke ordening 
in het nieuwe landgoed tot 
uitdrukking (3). 
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Er wordt uitgegaan van laag grasland, de ontwikkeling van 
Afbeelding; dwarsprofielen landgoed.  een kruidenlaag en een struiklaag, alsmede meer 

incidenteel bomen en boomgroepen. Voor de plaatsbepaling 
van de profielen wordt naar de overzichtstekening 
verwezen. 
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4.5. Samenvattende conclusies 
Uit het gestelde in dit hoofdstuk blijkt het volgende: 
1. het landgoed past evenwichtig in het bebouwings- e  n 

landschappelijk beeld van de Hoenzadrielsedijk. Er is 
sprake van een duidelijke ruimtelijke en functionele 
samenhang met deze dijk; 

2. het landgoed vormt in de aangegeven opzet een 
recreatieve uitloopmogelijkheid vanuit de kern Kerkdriel 
en vanuit de aangrenzende Zandmeren  ; 

3. het landgoed is goed bereikbaar per auto en fiets; 
4. het landgoed wordt goed ontsloten voor alle 

verkeersdeelnemers vanuit zowel de Kievitsham als 
vanuit de Hoenzadrielsedijk; 

5. het opnemen van in de omgeving aanwezige paden 
behoort tot de mogelijkheden. Of dit gebeurt, hangt mede 
van de medewerking en initiatieven van derden af. 

Met andere woorden, het landgoed sluit goed aan op de 
structuur van de kern en het landschap. 
 
Uit de voorgestelde inrichting van het landgoed blijkt het 
volgende: 
1. ruim  51 ha. van het terrein wordt natuurlijk ingericht; 
2. circa 6,600 ha wordt ingericht ten behoeve van de 3 t  e 

bouwen landhuizen; 
3. circa 0,12 ha wordt ingericht ten behoeve van d  e 

ontsluiting van de 3 woningen; 
4. het beoogd landschapsbeeld past in het sfeerbeeld van 

vergelijkbare natuurelementen in het Land van Maas e  n 
Waal en de Bommelerwaard; 

5. het gebied wordt voor de recreant goed meeleefbaar, 
waarbij een goede symbiose tussen natuur en recreatie 
(voornamelijk recreatief wandelen) wordt verkregen); 

6. het landgoed wordt door middel van een fraaie 
bomenlaan (notenbomen of linden) met de Kievitsh  am 
verbonden. Deze laanbomen en de struiken dragen 
mede zorg voor een evenwichtige landschappelijke 
inpassing van de geparkeerde auto; 

7. de inrichting van het landgoed speelt goed in op de 
bestaande landschappelijke kenmerken en vormt ook 
een duidelijke versterking van de aanwezige 
elementen. 

Uit deze argumenten kan worden afgeleid, dat het landgoed 
zich op een soepele wijze in het landschapsbeeld zal 
voegen. 
 
Uit de voorgestelde opzet van de bebouwing blij  kt het 
volgende: 
1. aan de teen van de dijk ontstaat een samenhangende 

cluster van 3 woningen; 
2. de woningen passen wat betreft situering, vorm en 

detaillering goed in het landschapsbeeld en de 
korrelgrootte van de gebouwen langs de Hoenza-
drielsedijk; 

3. de woningen worden op een statige wijze in het 
landschapsbeeld ingevoegd; 

4. de woningen krijgen een historiserend karakter; 
5. de privé ruimten worden door hagen de omgeving 

afgeschermd; 
6. er ontstaat een onderlinge samenhang wat betreft 

bouwmassa en vormgeving; 
7. de bebouwing kan louter als woning worden gebruikt, 

waarbij de bouw pas start als de bewoner ook beken  d 
is. 

Uit deze argumenten blijkt, dat de opzet van de bebouwing 
past in het bebouwingsbeeld langs de dijken in het 
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rivierenland. Statige landhuizen staan veelal wat los van de 
dijk. Dit beeld is ook hier goed herkenbaar. 
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5. MILIEU 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieuaspecten, die 
met het landgoed tezamen hangen.  

5.1. Bodemonderzoek 
Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is een historisch 
bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek 
blijkt, dat geen aanvullende veld- en laboratoriumwerk-
zaamheden noodzakelijk zijn. 

In verband met de aanwezigheid van maïs ter plaatse van 
de onderzoekslocatie is het verkennende bodemonderzoek 
in oktober 2005 uitgevoerd.  

In het verkennend bodemonderzoek is een bodem-
verontreiniging geconstateerd bij peilbuis 10. Die kan gezien 
de ernst blijven zitten. Voorwaarde is dan wel dat er ter 
plaatse van deze verontreiniging geen activiteiten plaats 
vinden. De verontreiniging moet met rust gelaten worden. 

Als er echter gegraven gaat worden bijvoorbeeld voor 
aanplant dan moet de verontreiniging gesaneerd worden.  
De verontreiniging wordt nu gesaneerd. Dat is dan in ieder 
geval de 15 m3 en met betrekking tot de 200 m3 is dat nog 
de vraag. 

Bij peilbuis 17 en 20  is asbestverdacht materiaal gevonden. 
Er wordt nader onderzoek ingesteld overeenkomstig NEN 
5707. 
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5.2. Effecten flora en fauna 
Het landgoed bestaat voor 90 % uit opengesteld bos- en 
natuurgebied. Het resterend deel is privé en dient als 
woongebied (3 eenheden). De oppervlakte van het 
plangebied is 5,5 ha. 

De belangrijkste effecten van het project op de natuur- en 
landschapswaarden van het plangebied en omgeving 
hangen samen met het stoppen van het agrarisch gebruik, 
het verwijderen van de bestaande beplanting, het 
grondverzet, de woningbouw, de inrichting van het landgoed 
en een toename van het aantal (auto)bewegingen, geluid en 
licht. 

Door Bureau Schenkeveld is in september het onderzoek 
naar de aspecten van de flora en fauna afgerond. In het 
navolgende worden de resultaten van dit onderzoek 
samengevat. 

Bij de effectbeschrijving worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
•  De peren en populieren worden opgeruimd. 
•  Er wordt met een gesloten grondbalans gewerkt. Wel 

moet er cunetzand worden aangevoerd. 
•  Al het weg- en dakwater wordt geïnfiltreerd. 
•  De poel/het moeras in het noorden wordt geïsoleerd 

van de waterhuishouding van de polder (hoger peil). 
•  De vijver in het woongebied wordt geïsoleerd van het 

oppervlakte-en grondwater. 
•  Het bestaande slotenstelsel blijft gehandhaafd (inclusief 

zomer- en winterpeil).  

•  Hierlangs worden vanwege de slechte waterkwaliteit 
geen natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

•  De lanen hebben een halfverharding (grouwakker 
geplaveid), de wandelpaden zijn onverhard. 

•  Ook de erven rond de woonhuizen hebben een 
halfverharding (grind). Dit geld ook voor de oprit naar 
de dijk (grouwakker, geplaveid).  

•  Het plantmateriaal heeft een autochtone oorsprong6. 
Het liefst uit de streek (Betuwe). 

•  Het maaisel van slootkant, berm en hooiland wordt 
afgevoerd. 

•  Alleen het woongebied wordt verlicht. Het betreft hier 
een beperkt aantal lampen op lage standaards en naa  r 
boven toe afgeschermd. 

 Effecten 
Flora 
Er zijn geen beschermde soorten in het geding. De 
groeiplaats van de enige rode-lijstsoort Kamgras ligt net 
buiten het plangebied. Op plekken met een zandige,  droge 
en kalkrijke bodem liggen in de nieuwe situatie goede 
kansen voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland. Dit 
wordt bewerkstelligd door hooilandbeheer en/of extensieve 
begrazing. Karakteristieke soorten zijn Echt walstro, 
Akkerhoornbloem, Knolboterbloem, Sikkelklaver, Veldsalie, 
Zachte haver, Goudhaver, Kruisdistel, Kattedoorn, Wilde 
margriet, Kamgras. Deze laatste twee soorten groeien al op 
het dijktalud en kunnen het gebied dus makkelijk 
koloniseren.  
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Avifauna 
Het verwijderen van de peren en de populieren heeft het 
verdwijnen van een aantal broedvogelsoorten, waaronder de 
rode-lijstsoorten Spotvogel en Kneu tot gevolg. Verder kan 
het recreatief gebruik afhankelijk van de intensiteit het 
verdwijnen van Groene specht als broedv  ogel van het 
wilgenbos tot gevolg hebben. 
 
Door de bosaanleg  ontstaan er (nieuwe) vestigingsmogelijk-
heden voor bos- en struweelvogels zoals bovengenoemde 
soorten, Kneu en Spotvogel, maar ook Koekoek, Tjiftjaf, 
Grasmus, Braamsluiper etc.. In het moeras kunnen minder 
verstoringsgevoelige soorten als Kleine karekiet nestelen en 
het agrarisch natuurbeheer van de graslanden biedt 
foerageermogelijkheden aan cultuurvolgers als Steenuil en 
Patrijs. Deze nestelen in de omgeving of in de jonge 
aanplant. De Flora- en faunawet eist dat nesten worden 
gespaard (artikel 12). Het kappen en het grondverzet moet 
dus buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juli) 
plaatsvin  den. 
 
Zoogdieren 
Er gaan door de werkzaamheden geen verblijfplaatsen van 
zwaar beschermde soorten verloren. Wel zullen de holen 
van een aantal algemene soorten zoals Mol en Veldmuis 
verloren gaan.  
Het project heeft een verrijking van de samenstelling van de 
zoogdierfauna tot gevolg. Het landgoed kan onderdak gaan 
bieden aan soorten als Wezel, Bunzing, Ree, Vos, Bosmuis, 
Dwergmuis, Bosspitsmuis, Egel.   

6 http://www.bronnen.nl/ 
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N.b. Landgoederen zijn belangrijke bolwerken voor 
vleermuizen. De bosranden en de lanen zijn 
belangrijk voor geleiding en voedsel. 

 
Herpetofau  na 
Het plan vergroot door het graven van de moeraslaagte en 
de tuinvijver de oppervlakte voortplantingswater. Amfibieën 
profiteren ook, omdat de belasting van he  t gebied met 
bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest sterk vermindert. 
Verder zal ook de landbiotoop verbeteren. De meeste  
soorten prefereren extensief beheerd grasland en bos boven 
de huidige intensieve landbouwgronden.  
  
Vissen   
Het initiatief heeft door een afname van de vermesting en de 
vervuiling (bestrijdingsmiddelen) en een toename van de 
hoeveelheid water een bescheiden positief effect op de 
visfauna. De waterkwaliteit is wel een aandachtpunt (zie 
hierboven en -onder). 
 
Overige fauna  
Het initiatief heeft vanwege de uitbreiding van het open 
water, de aanleg van het moeras, het extensieve 
graslandbeheer en de aanplant van struiken en bomen een 
positief effect op de ongewervelde land- en waterfauna. De 
insectenfauna van een landgoed is veel (soorten)rijker als 
die van een maïsakker.  
Er zijn geen beschermde soorten in het geding. 
 

 Conclusie 
Het project heeft positieve gevolgen voor de (buiten de 
vogels) enige streng beschermde dierensoor  t  van het 
gebied, t.w. Gewone dwergvleermuis. De natuurwetgeving is 
mede daarom geen belemmering voor dit initiatief. 

http://www.bronnen.nl


  

 

Het project is wel negatief voor een aantal bijzondere 
struweelbroeders als Spotvogel en Kneu. Deze verdwijne  n 
door het opruimen van de verwaarloosde perenboomgaard. 
Op termijn kunnen deze terugkeren. Er wordt nieuw bos e  n 
struweel aangelegd. Verder wordt do  or het recreatief 
medegebruik mogelijk ook Groene specht, een broedvogel 
van het aangrenzend wilgenbos, verstoord. Het recreatief 
medegebruik moeten daarom beter verdeeld (zonering) 
worden (zie verder hieronder).   

Het project is levensbedreigend voor een aantal algemene 
beschermde soorten als Mol en Veldmuis. Er hoeft sedert 22 
februari 2005 voor deze soorten bij ruimtelijke ingrepen 
geen ontheffing (ex artikel 75 van de Flora- en faunawet ) 
meer te worden aangevraagd. Ook voor  de (gewone e  n 
bijzondere) broedvogels  hoeft dat niet. Voorwaarde is wel 
dat de kap- en grondwerkzaamheden buiten het 
broedseizoen (15 maart - 15 juli) gebeuren.  

Tenslotte dient benadrukt te worden dat het initiatief een 
grote toename van de biodiversiteit van het plangebied en 
omgeving tot gevolg zal hebben. Dit is het gevolg van de 
verbetering van de milieukwaliteit en het scheppen van een 
aantal kansrijke habitattypen. Om die verrijking te 
optimaliseren wordt hieronder nog een aantal aanbevelingen 
gedaan.  

        Randvoorwaardenen aanbevelingen 
De ligging van het wandelpad vlak langs het bestaande 
wilgenbos is ongewenst. Ook voor de ontwikkelingskanse  n 
is het belangrijk dat een deel van het landgoed minder wordt 
verstoord. Voorgesteld wordt het wandelpad meer naar 
binnen te verleggen.     

Onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld om het project 
nog natuurvriendelijk te maken. De opsomming is niet 
volledig. Het betreft zowel aanleg als onderhoud.   

•  Het pad vanaf de Kievitsham wordt meer naar binnen 
verlegd, zodat er tussen de sloot en het pad voldoende 
ruimte is voor de beplanting en het slootonderhoud. 

•  Verder moet nog bekeken worden of de berm wel 
geschikt is als standplaats voor Walnoot. Eventueel 
worden om deze te verbeteren weg en berm 
opgehoogd.   

•  Bij het grondverzet en de verwerking van het 
vrijgekomen materiaal wordt geprobeerd een zandige, 
droge en kalkhoudende uitgangssituatie voor een dee  l 
van de graslanden te scheppen.  

•  De graslanden worden ingezaaid met een passend 
natuurmengsel. Het liefst wordt deze zelf verzameld in 
de omgeving (Piekenwaard) of betrokken van een 
betrouwbare leverancier (zie ttp://www.biodivers.nl/). 

•  De aan te planten bomen en struiken zijn inheemse 
soorten van het (Elzenrijk) Essen-Iepenbostype met 
een autochtone herkomst (zie http://www.bronnen.nl/). 

•  Er worden in de vijver geen vissen uitgezet. 
•  In het natuur- en groenbeheer worden geen kunstmest 

of bestrijdingsmiddelen gebruikt.  
•  Na een aantal jaar worden in de bome  n 

vleermuiskasten opgehangen. 
•  De buitenverlichting bij de woningen gaat vanaf 24.00 

uur uit. 
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bestaande watergangen en de aanleg van een moeras 
vijver. 
 
Voor het bepalen van de benodigde oppervlakte voor  
retentie is een eerste globale berekening uitgevoerd die 
door het waterschap geverifieerd dient te worden. 
Hemelwater  afkomstig van het dak van de gebouwen mag 
direct afgekoppeld worden. Water afkomstig van de 
parkeerplaats zal waarschijnlijk eerst via een filter gevoerd 
moeten voordat het afgevoerd mag worden. Voordat het 
hemelwater afkomstig van de parkeerplaatsen in open water 
afgewaterd mag worden, dient het eerst gefilterd te worden. 
Hiertoe kunnen bijvoorbeeld ter hoogte van de intree van het 
bos filtervoorzieningen worden aangebracht.  
 

Berekening benodigde bergingscapaciteit 
Indien in overleg met het waterschap wordt besloten dat met 
een grotere waterschijf gerekend mag worden, kan d  e 
benodigde retentie-oppervlakte naar beneden worden 
bijgesteld. Tevens zal het waterschap de maximaal  
toegestane peilstijging en de daarmee samenhangende 
definitieve bergingscapaciteit nader dienen te bepalen.  
 
Bij de berekening van de benodigde retentie-oppervlakte 
wordt ook het hemelwater betrokken dat op de 
retentievoorziening zelf neerkomt.  
 
De onderstaande berekening tot het aantal kubieke meters 
waterbergingscompensatie is gebaseerd op een factor van 
436 m3 / ha en een factor 1 tot 5 bij 20 cm prijsstijgin  g 
boven het zomerpeil. 

5.3. Water 

Uitgangspunten waterschap rivierenland 
Het waterschap Rivierenland hanteert over het algemeen de 
volgende uitgangspunten: 
• grondwaterne boutraal uwen; 
•  toetsing initiatief aan het waterbeheerplan; 
•  niet aankoppelen van dak- en verhardingswater, 

hergebruiken, toepassen van infiltratie o  f 
ondergrondse percolatie en gebruik van duurzame, 
niet-uitlogende bouwmaterialen; 

•  verhardingen zijn bij voorkeur waterdoorlatend; 
•  zo nodig aanbrengen van retentievoorzieningen, 

voldoen aan de bergingsnorm aansluiting DWA op 
een vuilwaterriool; 

•  hemelwater dat via straatoppervlak afstroomt, is 
licht verontreinigd en dient alvorens afwatering op  
open water gefilterd te worden; 

•  treffen van inrichtingsmaatregelen nabij 
hoofdwatergangen (onderhoudsstrook, 
natuurvriendelijke oeverinrichting etc). 

 

Ontwerp waterhuishouding 
Gezien de opbouw van de bodem met voornamelijk klei zal 
het hemelwater plaatselijk moeilijk infiltreren in de 
ondergrond.  
 
Gekozen wordt dan ook voor het aanbrengen van 
retentievoorzieningen in de vorm van een nieuw te graven 
zak-verbindingssloot, het verlagen van de oevers lans de 
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5.4. Watertoets 
totaal 

m3 
opp 

totaal m3 
berging 

totaal m2 
berging 

gebouwen 5.500 2.398 11.990 

parkeerplaats opritten 
en paden 7.200 3.139 15.696 

TOTALEN 12.700 5.537 27.686 

Waterkering 

Het plangebied ligt aan de Hoenzadrielsedijk. Dit is d  e 
primaire waterkering voor de Maas. Voo  r waterkeringe  n 
gelden de volgende zones: 
a) Kernzone:  

De waterkering zelf (inclusief een aanwezige steun- 
/pipingberm)  met aan weerszijden een strook van 4 m, 
gerekend vanuit de teen van de waterkering. 

b) Beschermingszone: 
Een strook van 20 m aan weerszijden van de kernzone. 

c) Buitenbeschermingszone: 
•  Buitendijks: de strook gelegen tussen de bescher-

mingszone en het zomerbed van de rivier. 
•  Binnendijks: een strook van 100 m gerekend vanaf 

de beschermingszone. 
 
1. Ontheffingsplicht 
Voor het project geldt dat het binnen de kern- en/of 
beschermingszone van de waterkering valt en derhalve 
onder verbodsbepalingen van de Keur voor waterkeringen 
en wateren voor Waterschap Rivierenland. Er dient 
ontheffing aangevraagd en verkregen te worden voor  de 
aanvang van de werkzaamheden. Ook gerelateerde 
werkzaamheden, zoals het uitvoeren van bodemonderzoek, 
saneringen en het slopen van bestaande bouwwerken, 
wijzigen en vernieuwen van infrastructurele werken, 
beplantingen en terreininrichtingen binnen de keurzone zijn 
ontheffingsplichtig. 
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2. Keurzone  
Voor het project geldt de keurzone zoals deze vermeld staat 
in overgangs- en slotbepalingen, artikel 21 van de Keur. 
 
3. Profiel van vrije ruimte 
De “Beleidsregel voor het bouwen en/of uitbreiden van 
panden langs primaire waterkeringen” schrijft voor dat bij 
nieuwbouw, of bij uitbreiding van panden in de richting van 
de waterkering, het zogenaamde profiel van vrije ruimte van 
toepassing is. Het profiel van vrije ruimte is de ruimte die het 
waterschap reserveert om een toekomstige dijkverbetering 
met één meter ten opzichte van het huidige vastgestelde 
dijkprofiel te kunnen uitvoeren. Binnen het profiel van vrije 
ruimte is het niet toegestaan om (delen van) bouwwerken te 
realiseren.  
 
4. Funderin  gen 
Voor bouwplannen aan de Maas gelden veelal geen nadere 
eisen voor de funderingen, aangezien de vereiste hoogte 
voor het profiel van vrije ruimte veelal reeds aanwezig is. 
 
5. Ontsluiting van percelen 
Het beleid van het waterschap is erop gericht dat de 
bestaande ontsluitingen van percelen gehandhaafd blijven, 
waarbij geen nieuwe afwegen en trappen op de 
waterkeringen worden toegestaan tenzij hier noodzaak toe 
is. Van noodzaak is sprake bijvoorbeeld als een nieuw 
perceel in zijn geheel geen ontsluiting op de openbare weg 
heeft. Er dient bij planontwikkeling van bestaande wegen of 
ontsluitingen gebruik gemaakt te worden. De entree van de 
gebouwen dient ook zodanig geplaatst te worden dat deze 
geen ongewenst parkeren op de dijk in de hand zal werken, 
of zal leiden tot een vraag naar trappen op de dijk. 

6. Kabels en leidingen 
De aanleg van nutsvoorzieningen, hemelwaterafvoeren, 
rioleringen en dergelijke, dient uit de richting van de 
waterkering te gebeuren, waarbij kabels en leidingen vanuit 
de niet-dijkzijde het gebouw ingevoerd moeten worden. 
Kabel- en leidingtracés van hoofdleidingen dienen buiten de 
beschermingszone van de waterkering en de 
veiligheidszone voor drukleidingen bij waterkeringen 
aangelegd te worden. 
 
7. Terreininrichting 
In de ontheffingsaanvraag dient de terreininrichting 
weergegeven te worden. Hierbij dient onder andere 
aandacht besteed te worden aan terreinophogingen, aanleg  
van wegverharding inclusief funderingswijze met minimale 
ontgravingen, plaatsing van hekwerken en dergelijke en 
aanbrengen van beplanting. In de beleidsregels worden de 
toetsingscriteria hiervoor genoemd. 

5.5. Externe veiligheid 
Er bevinden zich in de omgeving van het landgoed geen 
bronnen, die de externe veiligheid van de recreanten en de 
bewoners van het landgoed beïnvloeden.  
 
Wel wordt in dit verband opgemerkt, dat de rivier de Maas 
een transportroute vormt voor gevaarlijke stoffen. In die zin 
is deze rivier relevant voor de externe veiligheid. Tussen het 
plangebied en de vaarroute ligt het omvangrijke 
recreatiegebied De Zandmeren. Dit betekent, dat er dit 
opzicht geen belemmeringen voor de realisering van het 
landgoed bestaan. 
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5.6. Stankhinder 
In de omgeving van het landgoed bevinden zich alleen 
burgerwoningen. De geprojecteerde woningen vallen buiten 
de zogenaamde (stank)hinderzones van de agrarische 
bedrijven. Omgekeerd bevinden zich op kortere afstand tot 
deze bedrijven reeds burgerwoningen. Dit betekent, dat de 
bedrijfsvoering van deze bedrijven niet wordt beïnvloed door 
de nieuwe woningen.  

De locatie van het wooncomplex valt buiten bijna alle 
milieuzones van de omringende bedrijven. Alleen de zone 
van het transportbedrijf aan de Hoenzadrielsedijk 10 
overlapt voor een gedeelte het geplande woongedeelte van 
het landgoed. 

Voor dit transportbedrijf geldt theoretisch volgens de VNG-
categorisering een afstand tot woningen van 100 meter. Het 
betreft echter een dusdanig kleinschalig bedrijf, dat in de 
praktijk een kleinere afstand geldt. Onderzocht dient te 
worden welke beperkingen uit de milieuvergunning van het 
betreffende bedrijf volgen. De bouw van het wooncomplex 
op de geplande locatie levert echter geen problemen op. 

5.7. Geluidhinder en luchtkwaliteit 
Het plangebied valt binnen de geluidhinderzones van 
respectievelijk de Kievitsham.en de Hoenzadrielsedijk. 
De Hoenzadrielsedijk en de Kievitsham zijn erfontsluitings-
wegen in het buitengebied waarvoor een maximum snelheid 
van 60 km/uur geldt. 

Volgens het akoestisch onderzoek - verricht is in het kader 
van het bestemmingsplan buitengebied - ligt de 50 dB(A)-

contour op minder dan 25 meter uit de wegas. De 
landhuizen liggen buiten deze contour. 

5.8. Luchtkwaliteit 
Op 4 mei 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk) in 
werking getreden en het eerder geldende Besluit 
luchtkwaliteit vervallen. 
Op grond van artikel 7, lid 1 Blk moeten bestuursorganen bij 
het uitoefenen van bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit de grenswaarden voor onder 
andere zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide in acht 
nemen. 
In het Blk zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van de 
kwaliteit van de buitenlucht. In het onderhavige geval zijn de 
grenswaarden voor zwevende deeltjes en stikstofdioxide 
relevant. 
Voor de planlocatie is een berekening uitgevoerd met het 
Car II-rekenprogramma versie 5.0, om de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit in beeld te kunnen brengen.  

 Het aantal verkeersbewegingen is geschat op 1000 per 
etmaal,met een autonome groei van 1% per jaar. Uit de 
berekeningen blijkt dat er geen overschrijdingen van de 
grenswaarden plaats vindt voor alle berekende jaren (2005, 
2010 en 2015), waarmee kan worden geconcludeerd dat er 
geen belemmeringen zijn ten gevolge van het aspect 
luchtkwaliteit. 
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

In de bijlage bij de los bij dit bestemmingsplan gevoegde 
convenant is een exploitatieberekening opgenomen. In deze 
berekening zijn de kosten van verwerving, bouwrijpmaken, 
planontwikkeling en van de inrichting van het gehele terrein 
opgenomen. Daarnaast is een raming gemaakt van de 
jaarlijkse beheerskosten. 

Tegenover deze kosten staan de grondopbrengsten van de 
3 te ontwikkelen kavels. Deze te verwachten opbrengsten 
zijn als reëel en markttechnisch haalbaar beoordeeld. Dit 
betekent, dat een sluitende grondexploitatie haalbaar is. 

De jaarlijkse beheerskosten zijn relatief laag. Deze kosten 
worden door de 3 toekomstige bewoners van het landgoed 
gedragen. Hiertoe wordt jaarlijks een bijdrage gestort in de 
op te richten stichting Landgoed Het Drielse Bosch. Het 
vorenstaande waarborgt ook een duurzame in standhouding 
van het landgoed. 

Het vorenstaande betekent, dat – naar de mening van het 
gemeentebestuur van Maasdriel – de ontwikkeling van het 
landgoed financieel-eonomisch haalbaar is.  

Tenslotte wordt gewezen op het planschaderisico. Door de 
initiatiefnemer zijn deskundigen geraadpleegd. De kans op 
het optreden van schade voor omwonenden en/of 
belanghebbenden wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 
De initiatiefnemer heeft – in het convenant – aangegeven en 
vastgelegd, dat eventuele schadeclaims ex artikel 49 WRO 
te allen tijde voor zijn rekening komen. 
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Op de plankaart is de grens van het bestemmingsplan-
gebied aangegeven. Binnen die grens zijn de verschillende 
bestemmingen met verschillende kleuren weergegeven. Bij 
de bestemmingen met bestaande bebouwing en die het 
realiseren van gebouwen tot hoofddoel hebben, zijn 
verschillende vlakken aangegeven. Zo zijn binnen 
bestemmingen waarbinnen woningen voorkome  n, drie 
vlakken opgenomen, te weten: 
• de “bebouwingszone”; 
• het “achtererf”; 
• het “voorerf”.  
In de voorschriften is geregeld wat binnen deze vlakken aan 
bebouwing is toegestaan. Woningen (zonder de aan-en 
uitbouwen) zijn uitsluitend toegestaan binnen de op de kaart 
aangegeven “bebouwingszones”.  
 
De verschillende bestemmingen worden in het renvooi met 
een verwijzing naar de diverse artikelen in de voorschriften 
benoemd. 

 

7. JURIDISCH  PLAN 

Het hierboven beschreven beleid is ruimtelijk vertaald in het 
onderhavige bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is 
een planologische regeling, die zowel de burger al  s de 
overheid rechtstreeks bindt. Het juridisch bindende gedeelte 
van het plan wordt gevormd door de voorschriften en de 
kaart tezamen. Hieronder wordt ingega  an op diverse 
juridische facetten, die een goed begrip van het plan 
bevorderen. 

7.1. Plankaart 

7.2. Voorschriften 
De voorschriften zijn als volgt opgebouwd: 
•  Paragraaf I bevat de begripsbepalingen en een bepaling 

over de manier waarop de in het plan genoemde maten 
moeten worden bepaald. 

•  Paragraaf II bevat de regeling van de bestemmingen; 
voor elke bestemming is een afzonderlijk artikel 
opgenomen. 

•  Paragraaf III bevat een aantal algemene en aanvullende 
bepalingen, zoals een overgangsbepaling en een 
algemene vrijstellingsbevoegdheid voor het afwijken van 
in de voorschriften voorgeschreven maten, voorzover 
daarvoor geen bijzondere vrijstellingsbevoegdheid is 
opgenomen. 

Hierna volgt een bespreking van de in paragraaf II 
opgenomen bestemmingen  . 

Artikel 3. Woondoeleind  en 

De nieuwe woningen zijn in het plan bestemd voo  r 
"Woondoeleinden". Tot de bestemming behoren eveneens 
de bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven en 
daarop gesitueerde bijgebouwen. 
 
Het gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van 
een aan huis verbonden beroep (zoals het beroepsmatig 
verlenen van diensten op administratief, medisch of juridisch 
gebied) is onder voorwaarden binnen de bestemming 
toegestaan. 
Het gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van 
meer bedrijfsmatige activiteiten, die een bij de woonfunctie 
passende uitstraling kunnen hebben, kan onder 
voorwaarden worden toegestaan via vrijstelling.  
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In de voorschriften is - zoals vermeld - geregeld dat 
woningen uitsluitend zijn toegestaan binnen de op de kaart 
aangegeven “bebouwingszones”. Bijgebouwen en aan- en 
uitbouwen zijn behalve binnen de bebouwingszones ook 
toegestaan binnen het “achtererf”. Bovendien mag ee  n 
beperkte aan- of uitbouw worden opgericht binnen het 
“voorerf”. 
 
De minimaal verplichte goothoogte en de maximaal 
toegestane bebouwingshoogte van hoofdgebouwen is per 
bebouwingszone (of deel daarvan) op de kaart opgenomen. 
In de voorschriften worden eisen aan de dakhelling gesteld. 
Voor de afmetingen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen  
zijn regels opgenomen in de voorschriften. Verder mogen de 
in de voorschriften gegeven  bebouwingspercentages niet 
worden overschreden. Deze bebouwingspercentages 
hebben betrekking op het hele bouwperceel. Dit is het bij de 
woning horende perceel met inbegrip van het voorerf en het 
achtererf. 

Artikel 4. Landgoed en natuurontwikkeling 

Deze bestemming betreft het openbaar toegankelijke 
gedeelte van het landgoed waar natuurontwikkeling en  
recreatie zijn toegestaan. Binnen deze bestemming zijn 
water, retentievoorzieningen, wegen, paden en  
parkeervoorzieningen toegestaan. 
 
Artikel 5. Waterkering (dubbelbestemming) 
Deze bestemming is opgenomen voor de bescherming, het 
instandhouden en het onderhoud van de dijk. Het oprichten 
van gebouwen binnen deze bestemming is uitsluitend  
mogelijk middels een vrijstelling. Alvorens vrijstelling te 

verlenen dient advies te worden gevraagd aan de 
beheerder(s) van de rivier en de waterkering. 
De opgenomen aanlegvergunning dient eveneens ter 
bescherming van de waterkering. 
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8. VOOROVERLEG EN INSPRAAK 

Het voorliggend bestemmingsplan is in voorontwerp 
toegezonden aan de volgende instanties: 

1. Provincie Gelderland; 
2. NUON; 
3. Vitens; 
4. VROM-inspectie; 
5. Waterschap Rivierenland; 
6. Gelders Genootschap; 

 
Van de onder 2 en 5 genoemde instanties is geen bericht 
ontvangen of is aangegeven dat zij kunnen instemmen met 
de voorgestelde ontwikkeling van het landgoed. 
 
Op deze reacties en de gemeentelijke stellingname wordt in 
dit hoofstuk nader ingegaan. 

8.1. Provincie Gelderland 
De diensten hebben met belangstelling kennis genomen van 
het voornemen om aan de Hoenzadrielsedijk een nieuw 
landgoed te realiseren. In principe kunnen zij instemmen 
met de ontwikkeling van een nieuw landgoed op deze 
locatie. Wel geven wij nog een aantal aandachtspunten mee 
voor de verdere planontwikkeling. 

Natuurontwikkeling 
Een voorwaarde voor het realiseren van een nieuw 
landgoed vormt de realisatie van minimaal 5 ha nieuwe 
natuur of bos. In de plantoelichting wordt gesteld dat het 
plan aan deze voorwaarde voldoet. Bij een grove meting 
komen wij op 4,5 ha met de bestemming “landgoed en 

natuurontwikkeling”. Hierin zal beter inzicht geboden moeten 
worden. 

Reactie gemeente 
In de toelichting is een oppervlaktemeting opgenomen van 
het landgoed. Uit deze oppervlaktemeting blijkt, dat volgens 
de plankaart het totale complex een oppervlak heeft van 
ruim 58,885 ha. Na aftrek van de oppervlakte die bestemd is 
voor de woonkavels blijft een oppervlakte van ruim 5ha over 
als openbaar toegankelijk landgoed.  

Ontsluiting 
Op pagina 25 van de plantoelichting wordt gesteld dat 
landhuizen en kastelen in het Rivierenland veelal niet direct 
van de dijk ontsloten worden. Het lijkt ons goed om hierop 
aan te sluiten, maar onduidelijk is hoe de ontsluiting zal zijn 
voor de bewoners van het landgoed. Uit de inrichtingsschets 
van p. 36 lijkt toch een ontsluiting via de dijk voorzien te zijn. 
Gezien de stijlkenmerken van landhuizen in het Rivierenland 
gaat onze voorkeur uit naar een ontsluiting via de 
Kievitsham. 

Reactie gemeente 
De desbetreffende tekstpassage is verduidelijkt.  

Het initiatief heeft betrekking op de realisering van een 
cluster van 3 woningen. Deze woningen zijn indirect op de 
dijk georiënteerd en bevinden zich binnen het 
bebouwingslint langs deze dijk. Alle panden langs de 
Hoenzadrielsedijk worden in principe vanaf deze dijk 
ontsloten. Het ligt derhalve voor de hand ook de woningen 
binnen dit landgoed vanaf de dijk te ontsluiten. 
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De panden zijn vanaf de dijk zichtbaar mede door de 
centrale ruimte tussen de woningen.  Vanaf de Kievitsham 
liggen de woningen op afstand en volledig verscholen achter 
het groen. Om deze redenen is het onlogisch de woningen 
vanaf de achterzijde te ontsluiten. Voorkomen wordt dat 
bezoekers moeten “dwalen” op zoek naar de toegangsweg 
tot de woningen. 

Op grond van de vorenstaande overwegingen heeft het 
gemeentebestuur besloten de wijze van ontsluiting niet te 
veranderen. 

Functies 
Op p. 33 van de plantoelichting lezen wij dat het plan de 
mogelijkheid biedt “tot bezoek aan een aantrekkelijk gebied 
waarin de weersinvloeden minder sterk voelbaar zijn”. Dit 
wekt de suggestie dat er binnen het landgoed 
mogelijkheden voor indoor-recreatie geboden zullen gaan 
worden. Dit zou in strijd zijn met ons streekplan-beleid. Wij 
nemen evenwel aan dat dit niet zo bedoeld is daar hierin 
niet voorzien wordt in de planvoorschriften. 

Reactie gemeente 
Het gehele landgoed is bedoeld voor natuur en extensieve 
recreatie (=mede beleven van de natuurlijke omgeving). Het 
gebied krijgt door de beplanting een beschut karakter. De 
aangrenzende Zandmeren hebben daarentegen een meer 
open karakter. Dit betekent, dat in het laatstgenoemd gebied 
de weersinvloeden duidelijker voelbaar zullen zijn. Op dit 
contrast wordt in de toelichting gewezen. De bedoelde 
indoorrecreatie is volstrekt niet aan de orde noch wordt dit 
met het voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
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Bebouwing 
Bedoeling is dat “de koetshuizen” wat kleiner zijn dan het 
hoofdgebouw. In de voorschriften worden wel 
hoogtebepalingen gesteld, maar in dit verband is het ook 
verstandig om oppervlaktebepalingen op te nemen, daar de 
drie bouwblokken op de plankaart even groot zijn.  
Wij adviseren u tevens om minimale hoogte- en 
oppervlaktebepalingen op te nemen om daarmee te 
voorkomen dat een kleine bouwmassa gerealiseerd wordt. 
Hoewel vaak in discussie is of in een bestemmingsplan 
minimale maatvoering kan worden voorgeschreven is ons uit 
een juridische analyse gebleken dat dit mogelijk is.  

Voor een inzicht in de beeldkwaliteit wordt vooral verwezen 
naar referentiebeelden. De diensten zouden graag meer 
inzicht in deze beeldkwaliteit willen verkrijgen. Zij nemen 
aan dat de initiatiefnemer daar inmiddels wel een idee over 
heeft. 

Reactie gemeente 
De beleving van het beoogde thema van het landgoed wordt 
bepaald door de landschappelijke opzet in combinatie met 
de verschillen in maatvoering tussen de “koetshuizen” en 
het hoofdgebouw. Bij het eerste woningtype wordt het luxe 
woonprogramma meer op de begane grond en onder de 
kaplaag gerealiseerd. Bij het 2e woningtype wordt het 
woonprogramma verruimd en verspreid over de begane 
grond, de 1e verdieping en onder de kaplaag. Dit betekent, 
dat inperking van de bouwvlakken ook leidt tot inperking van 
het beoogde luxe woonprogramma behorend bij de 
landgoedontwikkeling. 

Beperking van het bouwoppervlak of het voorschrijven van 
een minimale bouwoppervlak is – vanuit een goede 



 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
  

ruimtelijke ordening en/of vanuit het woonprogramma – niet 
noodzakelijk. Maatverschillen zijn – binnen marges 
aanvaardbaar. Een te stringente regeling kan ook 
belemmerend werken op de feitelijke invulling van de 3 
bouwpercelen. Op een evenwichtige ruimtelijke opzet kan 
en zal het gemeentebestuur via welstandstoezicht mede aan 
de hand van de beoogde beeldkwaliteit afdoende kunnen 
toezien. 

De voorlopige uitwerking van de bouwplannen sporen in 
principe met de in de toelichting gepresenteerde 
beeldkwaliteit (historiserende bouwstijl). Deze bouwstijl is 
door het Gelders Genootschap als aanvaardbaar 
beoordeeld. 

Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding van deze 
opmerking het voorliggend bestemmingsplan niet 
aangepast. 

Water 
Ten aanzien van waterretentie zal het waterschap nog een 
toets uitvoeren. Wij verzoeken u in het plan aandacht te 
schenken aan de wateraspecten/watertoets (o.a. verplichte 
ontheffingen) en aan te geven of u overeenstemming met 
het waterschap hebt kunnen bereiken. 

Reactie gemeente 
Van het Waterschap Rivierland is inmiddels een reactie 
ontvangen. In deze reactie heeft het waterschap te kennen 
gegeven in te stemmen met de voorgestelde ontwikkeling en 
de maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding. 

Milieu 

Over de hindercirkel van een transportbedrijf wordt 
opgemerkt dat in de praktijk een kleinere afstand kan 
worden aangehouden omdat het een kleinschalig bedrijf 
betreft. Dit is een onderbouwing die gebruikt kan worden, 
mits dit ook formeel (via de milieuvergunning en het 
bestemmingsplan) kan worden aangetoond. Wij nemen aan 
dat het bedrijf gelegen is in het buitengebied en om redenen 
van ruimtelijk beleid reeds beperkt wordt in zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden, zodat het landgoed op zich zelf 
die beperking niet oplevert. 

Paragraaf 5.7 heeft de titel “Geluidhinder en luchtkwaliteit”. 
Aan luchtkwaliteit wordt echter geen aandacht geschonken. 
Wij verzoeken u dit alsnog te doen. 

Reactie gemeente 
De afgegeven milieuvergunning voor het genoemd 
transportbedrijf is inderdaad zodanig, dat de overlast in de 
praktijk zeer beperkt is. Tevens heeft het gemeentebestuur 
in het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied Maasdriel” 
ten aanzien van dit bedrijf een sterk consoliderende regeling 
opgenomen. Dit betekent, dat de kans op het ontstaan van 
extra overlast op de woon- en leefomgeving niet aanwezig 
is. 

In de toelichting is een paragraaf “Luchtkwaliteit” 
toegevoegd. 

Voorschriften 
In artikel 3.3.3 sub c staat aangegeven dat de gezamenlijke 
bebouwde oppervlakte van de bijgebouwen niet meer mag 
bedragen dan 120 m². Wij veronderstellen dat dit het 
maximum voor alle bouwblokken tezamen is, maar dit wordt 
niet uit dit voorschrift duidelijk. Het zou ook als per bouwblok 
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gelezen kunnen worden. Wij adviseren u het voorschrift 
eenduidig te maken. 

Reactie gemeente 
De ontwikkeling heeft tot doel de bouw van 3 forse 
woningen mogelijk te maken. Het aangegeven oppervlak 
aan bijgebouwen van 120 m2 is bedoeld per kavel/woning 
en staat in verhouding tot de woningen. In de voorschriften 
is de redactie ter zake aangescherpt. 

De “andere bouwwerken” zijn in art. 4.3.2 niet aan een 
maximum-oppervlak gebonden. Wij geven u in overweging 
om dit wel te doen om te veel bebouwing op het landgoed te 
voorkomen. 

Reactie gemeente 
De opmerking heeft geleid tot aanpassing van de 
voorschriften. 

Uitvoering 
Op p. 41 van de plantoelichting wordt gesteld dat de twee 
overige woningen pas gerealiseerd worden als de bewoners 
bekend zijn. Dat is in principe een goede regeling, maar 
roept wel de vraag op wat de gevolgen zijn als er geen 
gegadigden gevonden worden. Ten eerste voor de te 
realiseren beeldkwaliteit en ten tweede voor de realisatie en 
het onderhoud van het landgoed. 

Reactie gemeente 
Voor de 3 te bouwen woningen is op dit moment één koper 
(= de initiatiefnemer). Op het moment, dat het plan  
planologische zekerheid biedt, start de werving voor de 
verkoop van beide andere kavels. Dit is voor de 
planrealisering een gebruikelijke procedure en kan niet op 
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een andere wijze worden geborgd. Anderszins wordt 
opgemerkt, dat ook als de ontwikkeling tot één woning 
beperkt blijft er ruimtelijk toch een evenwichtige oplossing 
ontstaat. Weliswaar wordt het planconcept dan niet 
gerealiseerd: de niet uit te geven percelen worden wel 
ingericht als onderdeel van het landgoed. Dit impliceert dat 
ook dan ruimtelijk een evenwichtige oplossing wordt 
gerealiseerd. 

Als bijlage bij het bestemmingsplan hebben wij ook 
aangetroffen de privaatrechtelijke overeenkomsten en het 
overzicht van exploitatie-/inrichtings- en beheerkosten.  
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dienen de 
privaatrechtelijke overeenkomsten te zijn ondertekend.  
Over deze overeenkomsten hebben wij een opmerking over 
de boete bij niet-nakoming van de overeenkomst. Deze lijkt 
ons aan de lage kant (€ 50.000,--). Als die boete met drie 
bewoners gedeeld kan gaan worden kan met een eenmalige 
betaling van ±€ 17.000,-- per bewoner een jaarlijkse 
exploitatielast van gemiddeld € 13.711,-- (€4570,-- p.p.) als 
het ware afgekocht worden. Naar onze mening dient de 
boete in verhouding te staan tot de te besparen bedragen bij 
niet-nakoming van de overeenkomst, waarbij dan eigenlijk 
ook nog de initiële aanleg-/inrichtingskosten meegerekend 
moeten worden. 

Reactie gemeente 
Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding van deze 
opmerking de overeenkomst nader bestudeerd. De 
boetebepaling is niet aangepast. Naast de boete kan ook 
nakoming van de overeenkomst geëist worden. Dit betekent, 
dat de € 50.000,-- een extra voorwaarde vormt naast de 
nakoming.. 

63 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 
 

Wij adviseren u het bestemmingsplan verder in procedure te 
brengen en daarbij nog aandacht te besteden aan de 
hiervoor genoemde aspecten. Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan dienen een exploitatie-opzet en de 
ondertekende overeenkomsten gevoegd te zijn. 

8.2. Vitens7 

Vitens merkt op, dat onder het plangebied een waterleiding 
loopt. Deze moet ten behoeve van de planontwikkeling 
worden verlegd. 

Reactie gemeente 
Naar aanleiding van de brief (Bk/44166) zijn in overleg met 
Vitens enkele mogelijkheden besproken om te komen tot 
een adequate oplossing. Deze zijn aanwezig.  

Vitens zal voor haar rekening zoeken naar een oplossing 
van deze problemen. De kosten van de eventuele 
maatregelen komen voor rekening van "Vitens". 

8.3. VROM-Inspectie 
De VROM-inspectie verzoekt aandacht te besteden aan 
luchtkwaliteit. De huidige situatie moet in beeld gebracht 
worden en de situatie bij de realisatie van de voorgenomen 
ontwikkeling. Dit betreft dan de situatie in 2010 en 2016.  
Onderzoek moet uitgevoerd worden op basis van het 
nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

7 Naar aanleiding van de opmerking heeft een Klic melding 
plaatsgevonden. Uit deze melding is gebleken, dat er door 
het plangebied geen andere leidingen lopen. 

Reactie gemeente 
In overeenstemming met het verzoek heeft nader onderzoek 
plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit. De resultaten van dit 
onderzoek zijn in de toelichting verwerkt. Op deze plaats 
wordt kortheidshalve naar het desbetreffende hoofdstuk 
verwezen.  
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8.4. Gelders Genootschap 
Het initiatief om een nieuw landgoed op te zetten is goed 
maar de uitwerking, zoals weergegeven in het 
inrichtingsplan op pagina 34 van het bestemmingsplan, 
wordt als teleurstellend ervaren.  

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader behandeld maar deze 
is onvoldoende geanalyseerd. Dit blijkt uit de 
samenvattende conclusie (paragraaf 2.5) die enkel stelt dat 
er draagvlak is voor de ontwikkeling van een nieuw 
landgoed. Verwacht mag worden dat de behandeling van 
het beleidskader meer is dan een opgesomde beschrijving 
van verschillende beleidsplannen. Het gaat hierbij om dié 
punten uit het beleid expliciet te benoemen, zodat die als 
uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwerp van het 
inrichtingsplan van het landgoed. Voorstelbare 
ontwerpuitgangspunten, die uit beschreven beleid te 
destilleren waren, zijn: 

- het ontwerp van het landgoed versterkt en verbetert 
de identiteit van het oeverwallenlandschap; 

- het ontwerp van het landgoed versterkt de 
samenhang met grotere landschappelijke 
eenheden; 

Verder is opvallend dat het gemeentelijk beleid zo kort is 
behandeld. Er wordt niet verwezen naar een 
landschapsbeleidsplan of landschapsontwikkelingsplan 
en/of een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan, maar ook 
niet naar het vastgestelde welstandsbeleid waaruit ook de 
nodige ontwerpuitgangspunten zijn te destilleren.  
 

Reactie gemeente 
Het hoofstuk 2 “Beleidskader” heeft tot doel de 
planologische haalbaarheid van de ontwikkeling van het 
Landgoed Drielse Bosch in beeld te brengen. Dit onderzoek 
is positief beantwoord. Deze conclusie is bevestigd vanuit 
de resultaten vanuit het nu afgesloten vooroverleg.  

De door het Gelders Genootschap gemiste 
landschapsanalyse behoeft niet aan dit hoofdstuk  te worden 
toegevoegd. Deze analyse heeft wel ten grondslag gelegen 
aan het planconcept van het Drielse Bosch. Dit is onder 
meer in het kader van de paragraaf over de beeldkwaliteit 
nader beargumenteerd. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie behandeld. Het 
betreft voornamelijk een inventarisatie. Opvallend is dat het 
plangebied nauwelijks geanalyseerd wordt; wat zijn de 
goede en slechte kanten, de potenties en de bedreigingen 
van de plek? Hoe wordt de plek gewaardeerd en wat zijn de 
inspiratiebronnen of aanleidingen om tot een goed ruimtelijk 
ontwerp te komen die specifiek op deze plek past? De 
samenvattende conclusie (paragraaf 3.11) stelt nu enkel dat 
er geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van een 
nieuw landgoed zonder een richtinggevende uitspraak over 
het ruimtelijke ontwerp van een landgoed.  

Reactie gemeente 
Het hoofdstuk heeft tot doel om aan te geven of er 
bestaande waarden zijn, die de ontwikkeling van het 
landgoed beïnvloeden c.q. of door deze ontwikkeling 
onevenredig in waarden worden aangetast. Hiermee wordt 
het fundament gelegd voor de beoordeling van de gevolgen 
van de realisering van het landgoed. Ook dit hoofdstuk heeft 
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niet tot doel om specifieke randvoorden ten aanzien van het 
planconcept te form  uleren. 

Op pagina 19 wordt gesteld dat in het plangebied 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en dat de 
realisering van het landgoed deze waarden niet alleen kan 
respecteren, maar ook versterken. Waarom worden deze 
waarden niet genoemd in woord en beeld? Voorstelbaar is 
dat de perenboomgaard, als cultuurhistorisch relict en 
kenmerkend voor de identiteit van de oeverwallen, wordt 
hersteld. Hetzelfde geldt voor de bomenrij (peren?) langs de 
westrand van het plangebied en de bestaande bomenrij aan 
de zuidzijde van het plangebied. 

Reactie gemeente 
De doelstellingen van de ontwikkeling van het landgoed 
betreft natuurontwikkeling. De provincie en in vervolg daarop 
het Streekplan stelt als doelstelling voor landgoederen 
ontwikkeling van nieuwe natuur. Een landgoed wordt 
gedefinieerd als 'een openbaar toegankelijk bos- en/of 
natuurcomplex met daarin een woongebouw van allure …. 
En een minimale omvang van het nieuwe bos of 
natuurgebied van 5 ha'. 

Het opnemen van een perenboomgaard past niet in de 
terzake geldende doelstellingen. Een dergelijke boomgaard 
kent immers geen natuurwaarden. Zoals in de toelichting is 
opgemerkt, heeft naar de kwaliteit van deze boomgaard 
onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken, 
dat deze slecht is. Dit betekent, dat handhaving geen zin 
heeft en de bomen ook in een autonome situatie zonder 
meer gekapt moeten worden. Herplant past niet binnen de 
natuurdoelstelingen, zoals deze door het rijk en provincie 

ten aanzien van landgoederen zijn geformuleerd. Het 
bestemmingsplan is op deze punten niet aangepast. 

Op pagina 24  staat dat de transparantie van de bebouwing 
en de zichtlijnen naar het achterland belangrijk zijn. Waarom 
wordt in het landgoedontwerp hier niet rekening mee 
gehouden?  

Reactie gemeente 
Voor een meer eenduidige beplantingsopzet is gekozen op 
grond van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. 
Door een eenduidige opbouw wordt in het landschapsbeeld 
een zekere rust gecreëerd. Er ontstaat een duidelijk decor 
voor de tussen dit natuurgebied en de Hoenzadrielsedijk 
gelegen bebouwing. Het opdelen van het landgoed in 
compartimenten als gevolg van het open houden van een 
zichtlijn, betekent ook de realisering van een minder 
samenhangend en onrustig landschapsbeeld. Dit wordt als 
niet wenselijk beoordeeld.  

De bedoelde doorzichten zijn aan de randen van het 
landgoed aanwezig en worden door deze eenduidige 
opbouw visueel-ruimtelijk geaccentueerd. 

Voor landhuizen en kastelen in het rivierengebied wordt op 
pagina 25 een beschrijving gemaakt van de situering van de 
gebouwen maar ook van de “tuinen” (het landgoed). Het 
landgoedontwerp volgt deze beschrijving wat betreft de 
situering van de gebouwen. Wel is onduidelijk of de 
ontsluiting vanaf de onderstraat, de Kievitsham, plaats vindt 
en niet direct vanaf de dijk. De beschrijving van de tuinen 
zou onderdeel van de ontwerpuitgangspunten kunnen zijn 
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zodat ook hiermee aangesloten zou kunnen worden bij de 
karakteristieke landhuizen in dit deel van het rivierengebied. 

Reactie gemeente 
Het initiatief heeft betrekking op de realisering van een 
cluster van 3 woningen. Deze woningen zijn indirect op de 
dijk georiënteerd en bevinden zich binnen het 
bebouwingslint langs deze dijk. Alle panden langs de 
Hoenzadrielsedijk worden in principe vanaf deze dijk 
ontsloten. Het ligt derhalve voor de hand ook de woningen 
binnen dit landgoed vanaf de dijk te ontsluiten. 

De panden zijn vanaf de dijk zichtbaar mede door de 
centrale ruimte tussen de woningen.  Vanaf de Kievitsham 
liggen de woningen op afstand en volledig verscholen achter 
het groen. Om deze redenen is het onlogisch de woningen 
vanaf de achterzijde te ontsluiten. Voorkomen wordt dat 
bezoekers moeten “dwalen” op zoek naar de toegangsweg 
tot de woningen. 

Waarom zijn niet alle mogelijk ontsluitingen onderzocht? 
Bijv. paadje vanaf Hoenzadrielsedijk. Zou een mooi 
informeel recreatief wandelpad kunnen zijn  nog betere 
ontsluiting. 

Reactie gemeente 
Deze gronden zijn geen eigendom van initiatiefnemer. Het is 
ruimtelijk niet bezwaarlijk indien dit pad in de structuur van 
het landgoed wordt opgenomen. Deze doorontwikkeling van 
de padenstructuur is en blijft ook na realisering van het 
landgoed mogelijk. 

Door het Gelders Genootschap zijn voorts enkele 
kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de vormgeving en 
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de inrichting van de gebouwen en de in de onmiddellijke 
omgeving gelegen ruimten rond deze gebouwen. 

Reactie gemeente 
De desbetreffende opmerkingen worden ter kennisname 
aangenomen. Het gemeentebestuur ondersteunt het in het 
voorliggend bestemmingsplan gepresenteerde planconcept. 
De verdere uitwerking van de bouw- en inrichtingsplannen 
vragen nog studie en nader overleg met het genootschap. 
Deze zijn voor de boordeling van het voorliggend 
bestemmingsplan verder niet relevant. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

8.5. Inspraak 

K.J. de Jong en H.G.J.M. de Jong-Goesten, 
Hoenzadrielsedijk 6 
Ernstige bezorgdheid t.a.v. de publieke openstelling van het 
landgoed. Het open te stellen gedeelte ligt vrijwel geheel 
achter Hoenzadrielsedijk 4 en 6. Bezorgdheid over mogelijk 
oneigenlijk en ongewenst gebruik: zoals quad-rijden, 
crossen met auto's en brommers, vrij kamperen met 
kampvuren, illegaal storten vuil, drugsgebruik.  

Reactie gemeente:  
Het Landgoed Drielse Bosch betreft een  privé-terrein dat 
openbaar toegankelijk is. Het is ook voor de bewoners van 
het landgoed zelf belangrijk zijn dat er geen oneigenlijk 
gebruik zal optreden. De inrichting van het terrein leent zich 
hier ook niet voor c.q. nodigt hiertoe niet uit: te smalle 
paden, niet doorgaand. Er zullen maatregelen genomen 
worden om te voorkomen, dat oneigenlijk gebruik mogelijk is 
door bijvoorbeeld het aanbrengen van paaltjes of hekken. 
Mocht er in de praktijk toch overlast ontstaan, dan zullen de 
beheerders in overleg met omwonenden verdere 
inrichtingsmaatregelen uitwerken en realiseren om deze 
eventuele knelpunten op te heffen. 

In het plan is rekening gehouden met 20 parkeerplaatsen 
aan de oprijlaan vanaf de Kievitsham, mogelijk uit te breiden 
naar 40 parkeerplaatsen. Omwonenden zouden last kunnen 
krijgen van het realiseren van deze parkeerplaatsen. 

Reactie gemeente 
Gebruik zal niet erg intensief zijn en waarschijnlijk ook 
voornamelijk zijn door fietsers en wandelaars.  
Overigens grenzen de parkeerplaatsen niet aan 
Hoenzadrielsedijk 6. Het genoemd maximum aantal 
parkeerplaatsen betreft een ruimtelijke reservering. Indien er 
geen wezenlijke behoefte aan parkeren blijkt, dan krijgen 
deze gronden een natuurlijke inrichting.  

P. 41, functionaliteit: de twee koetshuizen worden pas 
gebouwd als de kandidaten hiervoor bekend zijn. Zij zullen 
participeren in de stichting die het landgoed gaat beheren. 
Deze kandidaten moeten dus eerst bekend zijn voordat het 
landgoed gesticht zal gaan worden. 

Reactie gemeente 
Het landgoed kan financieel gezien opgericht worden, de 
financiële middelen zijn hiervoor bij de initiatiefnemer 
aanwezig. De op te richten stichting betreft de 
instandhouding en niet het verschaffen van financiële 
middelen. Zolang de bewoners van de koetshuizen niet 
bekend zijn c.q. geen eigenaar zijn van de koetshuizen en 
deelnemen aan de stichting, staat de heer Van Osch garant 
voor (de financiën voor) het beheer van het landgoed. 
Hiervoor wordt een overeenkomst met boetebeding 
afgesloten met de gemeente. Het aantal woningen mag 
maximaal drie zijn, maar ook maar één.  

De bestaande afwatering via een sloot tussen de 
Hoenzadrielsedijk 4 en 6 en de sloot naar de Kievitsham 
moet gehandhaafd blijven. 
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Reactie gemeente 
De bestaande sloot blijft gehandhaafd c.q. wordt 
opgenomen in het landgoed.  

M.M. Verhoeven en E.C.G. van Malsen, 
Hoenzadrielsedijk 14 
Uitvoering van de woningen wijkt ver af van het huidige 
bestemmingsplan Buitengebied. Positief ten aanzien van het 
plan wat betreft de aanleg van het bos voor recreatieve 
doeleinden. Zij gaan echter uit van gelijke behandeling van 
alle bewoners van Maasdriel. Dit houdt in dat de woningen 
moeten voldoen aan de voorschriften van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 

Reactie gemeente  
De landgoederenregeling is mede opgesteld ter bevordering 
van de landschappelijke en ecologische kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid voor recreanten 
met name wandelaars. Daarbij geldt als definitie voor 
landgoed: 'een openbaar toegankelijk bos- en/of 
natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin 
een woongebouw van allure met in beginsel maximaal drie 
wooneenheden en een minimale omvang van het nieuwe 
bos of natuurgebied van 5 ha'.In ruil voor het inrichten van 
een gebied met nieuwe natuur dat openbaar toegankelijk is, 
mag de initiatiefnemer woningen van allure bouwen in 
afwijking van wat normaal is toegestaan in het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan.  

Stichting Dorp en Landschap 
Landgoed is vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen goede 
ontwikkeling. Kerkdriel en Hoenzadriel waren relatief arme 
dorpen. Een landgoed is daarom een nieuw fenomeen dat 
gebiedsvreemd is voor dit deel van de Bommelerwaard.  
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Het Streekplan biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen 
van nieuwe landgoederen als dat nieuwe passende 
ruimtelijke kwaliteit kan toevoegen aan de omgeving. Er zou 
geen juridisch uitgewerkte en vastgelegde vereiste 
maatschappelijk tegenprestatie (realiseren, in stand houden 
en openstellen) van het landgoed geregeld zijn.  

Reactie gemeente 
Landgoederen vormen een nieuw fenomeen. Dit geldt ook 
voor andere ontwikkelingen in het buitengebied. Deze 
ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia 
voltrokken en zullen zich ook in de toekomst voltrekken. Het 
gemeentebestuur zal telkens een afweging moeten maken 
tussen het behoud van bestaande waarden en dergelijke 
nieuwe ontwikkelingen. Deze afwegingen heeft in 
hoofdlijnen reeds plaatsgevonden in het kader van de 
StructuurvisiePlus Maasdriel en in het bijzonder ten aanzien 
van de uitwerking van het onderhavige landgoed.  

Het gemeentebestuur is bij deze afweging van oordeel, dat 
deze ontwikkeling past in het landschapsbeeld en geen 
onevenredige aantasting van bestaande waarden vormt. In 
deze afweging is de gemeente gesteund door de positieve 
reacties van onder meer de provincie Gelderland.  

Het behoud van de landschappelijke onderleggen, zoals 
door de Stichting Dorp en Landschap ten aanzien van dit 
gebied wordt bedoeld is niet noodzakelijk. De 
cultuurhistorische waarden zijn niet zodanig, dat deze zich 
verzetten tegen de beoogde ontwikkeling. 

Juist door deze ontwikkeling worden nieuwe waarden 
gecreëerd, die een antwoord geven ten aanzien van de 
verdere ontwikkeling van de kern Kerkdriel en de buitendijks 
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gelegen Zandmeren. De landschapsstructuur van de 
zuidelijke kernrand wordt geleidelijk aan deze nieuwe 
ontwikkeling aangepast.  Hiermee ontstaat een ruimtelijke 
eenheid. In dit streven past de ontwikkeling van het 
Landgoed Drielse Bosch..  

Het gemeentebestuur merkt op, dat het voorliggend 
bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling publiekrechtelijk 
vastlegt. Het gemeentebestuur zal ook een overeenkomst 
met initiatiefnemer sluiten.  Vanuit deze privaatrechtelijke 
regeling bestaan afdoende waarborgen ten aanzien van de 
realisering, instandhouding en openstelling.  
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