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inleiding 
De Provinciale weg N283 zal volgens de principes van ‘Duurzaam Veilig’ opnieuw ingericht worden. 
De herinrichting van de weg met rotondes vraagt naar een visie voor de beplanting langs de weg. 

In het kader van ‘Duurzaam Veilig’ zijn randvoorwaarden gesteld aan de beplantingen langs de 
weg. Met deze randvoorwaarden is gekeken naar de groene inrichting van de weg. Omwille van het 
landelijke karakter van de regio is in eerste instantie gekeken naar het landschap waardoor de N283 
loopt. Aanleidingen uit de omgeving worden aangehaald voor de visie voor het groen langs de weg.

Voor de N283 is in een eerder stadium een groenstructuurplan opgesteld: N283 - Ruimte voor 
Groene Wegen - Groenstructuurplan. Deze studie wordt gebruikt als vertrekpunt en leidraad voor 
deze vervolgstudie. Deze vervolgstudie is met name bedoeld om het eerder genoemde structuurplan 
te verfijnen en daarmee concrete keuzes te maken en vast te leggen. Deze keuzes worden in een 
vervolgstap nader uitgewerkt in een groenplan.
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De cultuurhistorie van het gebied bestaat voornamelijk uit elementen die voortgekomen zijn uit de 
ontginning van het gebied. De vele waterlopen en daarbij behorende dijken bepalen de hoofdstructuur 
van dit rivierenlandschap.
De richting van deze elementen is bepaald door de nabij gelegen Maas en verschillende oude 
Maasarmen. De hoofdstructuur loopt dan ook van west naar oost en de ondergeschikte structuren 
zijn voornamelijk noord-zuid gericht.
De dorpen zijn ontstaan op de hoger gelegen delen van het landschap, de zogenaamde oeverwallen. 
Ook de N283 ligt grotendeels op de hogere grond. De basis van de huidige weg is reeds zichtbaar 
op de historische kaart.
De oeverwallen liggen vanzelfsprekend parrallel aan de grote waterlopen en zijn daarom oost-west 
gericht. Zowel in het historische landschap als het huidige landschap zijn vele van deze lijnen, wegen 
en dijken benadrukt door begeleidende beplanting.
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bestaande situatie



geomorfologieOp het schema is duidelijk te zien dat het 
lint van dorpen gebouwd is op de hoger 
gelegen oeverwallen. Ook de weg volgt 
grotendeels de hoger gelegen gronden. 
Echter tussen Meeuwen en Eethen ligt 
de weg in de lagere komgronden. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van de afmetingen 
van het ontginningspatroon.
De open komgronden waar sloten en 
weilanden domineren, staan in contrast met  
de kleinschalige  bebouwde oeverwallen.
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bodemDe N283 kruist twee grondsoorten, namelijk 
zeekleigronden en rivierkleigronden.

Het zeekleigebied is grootschaliger dan 
het rivierengebied met komgronden en 
oeverwallen.

Deze wisseling van grondsoorten en 
daarmee ook landschappen is een 
aanleiding om onderscheid te maken in de 
boomsoort langs de provinciale weg.
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In het Gebiedsplan Wijde Biesbosch staan de 
Kornsche Boezem en De Pomp, twee gebieden 
ten noorden van de N283, aangegeven als 
'natuurparel'. Dit zijn beide natte gebieden die 
verschillende planten- en diersoorten herbergen. 
Om het leefgebied van deze soorten uit te 
breiden moeten er verbindingen komen met 
andere natte gebieden in de omgeving. De vele 
sloten in het gebied kunnen goed dienst doen 
als zo'n een verbinding. Zo lopen de Matersteeg 
en de waterloop ten oosten van Eethen van De 
Pomp naar het Oude Maasje. Hierbij kruisen 
ze de N283. In de duikers onder de provinciale 
weg worden voorzieningen getroffen, zodat ook 
landgebonden soorten veilig aan de andere kant 
van de weg kunnen komen. Ook ter plaatse van 
de kruising met het Peerboomsche Gat moeten 
zulke voorzieningen getroffen worden. Eventueel 
kunnen kavels rond de N283 vernat worden.
Ten oosten van de Kornsche Boezem ligt, volgens 
het Gebiedsplan, een leefgebied van kwetsbare 
soorten. Dit leefgebied loopt bij Kasteel Dussen 
tot aan de dorpsrand. Om ook dit leefgebied uit te 
breiden kan er een verbinding gemaakt worden 
langs de sportvelden, onder de N283, naar de 
boomgaarden aan de Kornsche dijk en het Oude 
Maasje.
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rotondesIn het nieuwe wegprofiel worden een 
aantal rotondes geprojecteerd. Deze 
zijn voornamelijk bij de dorpskernen 
geplaatst en zo een duidelijk signaal aan 
de weggebruiker als hij een dorpskern 
nadert.

Op de volgende bladzijden wordt per kern 
de ontwerpaanleidingen behandeld.



DussenRond de kern Dussen zijn er verschillende aanleidingen van cultuurhistorische waarden, die vorm 
kunnen geven aan de inrichting van de groenstructuur langs de weg.
Zo kruist de Kornsche dijk de N283 ter plaatse van een nieuwe rotonde. Helaas is de dijk hier 
momenteel niet meer herkenbaar in het landschap.

Het westelijk deel van de kern ligt los van de Provinciale weg. Hier loopt een oude Maasarm langs het 
bebouwingslint.

Ter plaatse van de westelijke rotonde loopt de bebouwing van de Kornsche dijk richting de provinciale 
weg. Deze occupatiestructuur is al aanwezig op de kaart uit 1850.



MeeuwenDe kern Meeuwen heeft een parkachtige inrichting met houtwallen en solitaire bomen aan de 
zuidzijde van de N283. Het is ontsloten via een kronkelend wandelpad. 

De Dorpstraat, ten zuiden van de provinciale weg, is eigenlijk het historisch tracé van de weg.

Ten oosten van de kern loopt de Matersteeg, die op de historische kaart in dit rapport wordt benoemd 
als Broeksche Boezem. Deze waterloop loopt van De Pomp tot in het Oude Maasje en kan dus 
dienen als natte verbindingszone tussen deze twee gebieden. 

Van de vele molens in het gebied die op de historische kaart te zien zijn, is langs de N283 alleen nog 
de witte molen in Meeuwen overgebleven. Maar ook deze molen is niet onaangeroerd gebleven, 
want hij is verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde van de weg.

Het kasteel Meeuwen heeft een fraai hoofdgebouw. Vanaf de provinciale weg is het echter nauwelijks 
zichtbaar. Vanuit het oosten naderend ziet de weggebruiker de twee grote silo’s die aan dit terrein zijn 
toegevoegd. In het westen gaat het hoofdgebouw grotendeels schuil achter de hoge beplanting. 



EethenEethen is de enige kern waar de N283 dwars doorheen loopt. De kern krijgt 3 dicht bijelkaar liggende 
rotondes om de zijwegen aan te sluiten. Ten oosten van de kern ligt een brede waterloop, die net als de 
Matersteeg van de Pomp naar het Oude Maasje loopt. Ook deze waterloop kan dienst doen als natte 
ecologische verbindingszone.

Gezien de ligging van de N283 door de bebouwde kom van Eethen, vraagt dit gedeelte extra ruimtelijke 
kwaliteit. Kwaliteit die meer aansluit op het ruimtelijke karakter van de woonkern. De barrière-werking 
van de provinciale weg dient geminimaliseerd te worden.



GenderenDe kern Genderen ligt helemaal los van de provinciale weg. Tussen de dorpsrand en de weg liggen 
afwisselend weiland en bouwland. Toch kondigen ook hier de rotondes het begin van de dorpskern 
aan.

Ten noorden van de kern sluit een oude dijk: de Genderense dijk, middels een rotonde aan op de 
N283. Langs deze dijk zijn nog veel huizen te vinden.

Vanaf de oostkant van de kern loopt een oude dijk (Meerstraat), die nog verder naar het oosten 
overgaat in de N283. Langs deze dijk ligt een broekbos, waar in de beplanting een waterpomstation 
schuilgaat.
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VisieVanwege de landschappelijke structuur, die is ontstaan door de ontginning van dit gebied, vormt 
de N283 een belangrijke lijn in de omgeving. Een lijn die gezien mag worden in het landschap. Het 
uitgangspunt voor de visie is dan ook de aanplant van een bomenrij aan beide zijden van de weg.

Een aantal situaties langs de weg vormen hier een uitzondering op. Zo worden de bomen die wegvallen 
in de kernen (tussen de rotondes) niet teruggeplant. Op deze manier krijgen de dorpen een extra 
accent in het lengteprofiel van de weg. Als de bomenrij in de kern nog gehandhaafd kan blijven, wordt 
hierin gedunt om het laaneffect te doorbreken.

Ter plaatse van cultuurhistorische elementen of belangrijke waterlopen, wordt de bomenrij onderbroken 
of wordt de afstand tussen de bomen vergroot. Dit is bijvoorbeeld te zien op het historische stuk weg 
tussen Meeuwen en Eethen waar het zicht op de open komgronden behouden blijft. Ter plaatse 
van de Kornsche dijk en Peerenboomsche Gat wordt de bomenrij onderbroken, terwijl het element 
zelf juist benadrukt wordt door de aanplant van een afwijkende boomsoort. Zeker de loop van het 
Peerenboomsche Gat moet in de nieuwe situatie benadrukt worden, aangezien deze zo vergraven 
wordt langs de N283, dat de oude structuur verloren gaat.

Langs de gehele weg wordt 1 boomsoort aangeplant, die goed op kleigrond groeit. Het betreft een Es 
die reeds langs grote delen van de weg staat. Echter de wisseling in grondsoort (rivierklei - zeeklei) ter 
plaatse van de Kornsche dijk in de kern Dussen, wordt zichtbaar door een andere variëteit te planten. 
In de winter, lente en zomer lijken de bomen heel sterk op elkaar. Echter in de herfst verkleuren de 
bladeren van de bomen op zeeklei rood en de bladeren van de bomen op rivierklei geel.
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In de huidige situatie is het niet mogelijk alle bomen volgens de visie te planten. Dit heeft verschillende 
oorzaken. Zo kan het zijn dat in het nieuwe profiel, volgens de regelgeving 'Duurzaam Veilig', niet genoeg 
ruimte is voor de aanplant van bomen. Tevens speelt hier de obstakel vrije zone voor het baggeren van de 
sloten langs de N283 een rol.
Tussen Peerenboomsche Gat en de kern van Dussen is bijvoorbeeld geen ruimte voor bomen aan de 
noordzijde en is, om de visie vast te kunnen houden, gekozen om aan de zuidzijde een dubbele rij bomen te 
planten. 

Een ander oorzaak is dat niet alle gronden in eigendom zijn van de Provincie. Dit heeft voornamelijk 
betrekking op de gronden langs de kruisende waterlopen en dijken, die door vernatting en boomaanplant 
benadrukt worden.
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