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Plangebied Hoge Maasdijk i.r.t. tot Zoekgebied Ecologische Verbindingszone (bron: kaartbank.brabant.nl)

Natuurnetwerk Brabant

Zoekgebied Ecologische Verbindingszone



Zoekgebied Ecologische Verbindingszone en gewenste zichtlijnen in plangebied Hoge Maasdijk 

Natuurnetwerk Brabant

Zoekgebied Ecologische Verbindingszone

Visie Woudrichemse Waterkant

Kasteel Loevestein
Zichtlijnen



Zoekgebied Ecologische Verbindingzone

Natuurnetwerk Brabant

Zoekgebied Ecologische Verbindingszone
(binnen plangebied 260 x 20 m1 =  5.200 m2)

NB: Het gehele gebied is onderdeel van de "Groen blauwe mantel"

Kasteel Loevestein



Belemmeringen m.b.t. Zoekgebied Ecologische Verbindingzone

Grote parkeerplaats vesting
Jachthaven

Sluizencomplex

Bedrijventerrein



Stedenbouwkundig plan + voorstel inrichting openbare ruimte

50,00 m



Voorstel Ecologische Verbindingszone i.r.t. voorstel inrichting openbare ruimte: stap 1

50,00 m



Voorstel Ecologische Verbindingszone i.r.t. voorstel inrichting openbare ruimte: stap 2

50,00 m



Voorstel Ecologische Verbindingszone i.r.t. voorstel inrichting openbare ruimte

1.270 m2

3.250 m2

1.480 m2

1.500 m2

15,00 m

14,00 m

13,75 m

4.360 m2

1.740 m2

Zoekgebied provincie: 260 x 20 m1 =  5.200 m2

Stedenbouwkundig en landschapsplan: randzone 9.120 m2
binnengebieden 6.100 m2

15.220 m2

Saldo: + 10.020 m2
50,00 m

1.190 m2

430 m2Fase 1

Fase 2



Uitwerking Ecologische Verbindingszone 

Bloemrijk grasland:
een zaadmengsel van plantensoorten uit het rivierengebied aanbrengen

of een maaisel aanbrengen uit gebieden in de omgeving,
aangevuld met een enkele meidoorn of sleedoorn

Huidige situatie toereikend.
Voldoende afwisseling in beplanting.
Aanwezige boombeplanting handhaven (potentieel vleermuisverblijfplaatsen in één van de bomen aanwezig).
Voorzieningen voor oeverzwaluwen toevoegen.

Loopbrug voor kleine zoogdieren.

50,00 m

Bloemrijk grasland,
met hier en daar een boom



Uitwerking Ecologische Verbindingszone 

50,00 m

Afwisselende invulling, met:
-  poelen (met zgn. asymmetrisch profiel, minimale diepte van 1,00 m, ondiepe delen langs de oever en een wilgenzone);
-  bloemrijke graslanden met zgn. sinus-beheer;
-  "vluchtheuvel" voor kleine zoogdieren waaronder wezel, hermelijn en bunzing (vanwege overstromingsrisico);
-  beplantingen van meidoorn, sleedoorn, gelderse roos en hondsroos (bes- en stekeldragend);
-  fruitbomen;
-  semi-verharde paden (wel berijdbaar voor brandweer).

Vogels;
Vleermuizen;
Insecten;
Kleine zoogdieren;
Amfibieën

Sinusbeheer:
Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt 
gewerkt met een slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. 
Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel 
variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien 
wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode.



Extra voorzieningen:
- nestkasten t.b.v. huismus, gierzwaluw, vleermuizen;

- gevelbeplanting;
- steenkorven daar waar hoogteverschillen opgevangen moeten worden 

(t.b.v. argusvlinder (= bedreigde diersoort));
- aangepaste verlichting in de groengebieden: 

inzet van gerichte armaturen die lichtuitstraling richting zij- en bovenkant voorkomen +  
vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting .50,00 m

Uitwerking Ecologische Verbindingszone 

Nestkast voor huismus Nestkast voor gierzwaluw Vleermuizen inbouwkast

Steenkorven bij 
parkeerplaats


