Iti een dichtbevolkt land ah Nederland verdienen aspecten ah omgeving, natuur en
landschap alle aandacht. Zeker ah het gaat om de aanleg van grate infrastructurele
projecten. Een van die projecten is Rijksweg 73-Zuid. Deze nieuwe snelweg in Limburg
wordt ruim 40 km lang en loopt van knooppunt Zaarderheiken (Venlo) tot St. Joost.
De weg doorsnijdt een afwhselend en waardevol landschap met hoge natuurwaarden.
De overheid wil dat bij de aanleg van deze weg de bewoonde gebieden, de natuur en het
landschap zoveel mogelijk gespaard blijven. Daarbij heeft de Minister van Verkeer
en Waterstaat besloten dat er een natuurcompensatieplan opgesteld dietft te warden.
Meer informatie over ditplan vindt u in de brochure "De natuur terug".
^j^g0ien is er een ‘landschapsvisie’ opgesteld. Deze landschapsvisie geeft in grote lijnen
aan op welke manier de snelweg in het landschap moet warden opgenomen. Deze visie
is in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt door de Dienst Landelijk Gebied. Meer
informatie over de landschapsvisie voor Rijksweg 73-Zuid vindt u in deze folder.

Thema 1 - Landschapsvisie Rijksweg 73-Zuid

Herstel en vernieuwing
van het landschap

meanderen, hebben grote landschappelijke en natuurwaarden.
Daarnaast zijn er diverse oost-west gerichte kleinere beken en
wegen die de landbouw- en natuurgebieden verbinden met de
dorpen en steden.

De landschapsvisie voor Rijksweg 73-Zuid gaat uit van
twee gedachten:
1. De schade die de aanleg van de weg aan het bestaande
landschap toebrengt, meet zoveel mogelijk beperkt blijven.
Herstel van laanbeplantingen, bossen en kleine landschapselementen is noodzakelijk om de kwaliteit van het landschap
te bewaren en te versterken.
2. Daarnaast wordt er met de aanleg van de weg een belangrijk
grootschalig element aan het landschap toegevoegd.
Vernieuwing van het landschap is noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat de weg een geheel vormt met zijn omgeving. Er zal
een nieuwe landschapsstructuur gecreeerd worden om dit te
bereiken.

De plaats van de rijksweg in het Limburgse landschap
Rijksweg 73-Zuid loopt van noord naar zuid parallel aan het
Maasdal en sluit dus aan bij de regionale landschapsstructuur. De
weg wordt aangelegd op de overgang van de bebouwde zone naar
het landelijk gebied. Tot nu toe was dat een geleidelijke overgang,
maar de nieuwe snelweg zal daar een harde, ruimtelijke grens van
maken. Door de noord-zuid richting van de weg zal die vele
lokale oost-west gerichte structuren doorbreken. Hiermee hebben
we de belangrijkste effecten van de aanleg van de weg op het
landschap op een rij.

De vraag is dan: wat is de relatie van de weg met het
landschap, en hoe maken we die relatie zichtbaar. De
landschapsvisie geeft een antwoord op deze vraag.
De structuur van het landschap
Rijksweg 73-Zuid ligt voornamelijk aan de oostzijde van de
Maas. Slechts een klein gedeelte, bij Venlo, ligt op de westoever.
Dit gedeelte verbindt de bestaande Rijksweg 73-Noord met de
Zuiderbrug. De landschappelijke inpassing hiervan sluit aan bij
de inpassing van de rijksweg op de westoever. Dit gedeelte
wordt in deze folder echter niet besproken.
Beeldbepalend in het Midden-Limburgs landschap zijn het
Maasdal en de steilrand van het hoogterras. De Maas slingert
van noord naar zuid als een langgerekt lint door het landschap,
waarbij het rivierdal in het noorden smal is, terwijl het
zich meer zuidelijker verbreedt door de vele Maasplassen.
De steilrand is een overblijfsel van de vroegere bedding van
de Maas. Hij loopt van Venlo tot Roermond parallel aan het
Maasdal en is duidelijk zichtbaar als een hoge, dichtbeboste
rand in het landschap.
De bewoners van dit gebied hebben zich van oudsher aangepast
aan die twee hoofdlijnen. De bebouwing concentreert zich langs
de Maas, waarna het gebied in oostelijke richting overgaat
in landbouwgronden en natuurgebieden. Het Maasdal en de
steilrand zijn de twee belangrijkste lijnen in Midden-Limburg.
We noemen dit de regionale landschapsstructuur.
Dwars op deze regionale landschapsstructuur, zien we tal van
oost-west gerichte structuren. Met name het Roerdal en het
Swalmdal, waar de rivieren nog op een natuurlijke manier

De landschapsvisie
Noord-zuid
Rijksweg 73-Zuid wordt een fors bouwwerk. Inclusief bermen
en groenstroken praten we over een breedte van zo'n honderd
meter. Qua formaat kan de weg zich meten met de Maas en de
steilrand van het hoogterras, de belangrijkste regionale noordzuid structuur van het landschap. De nieuwe weg zal als derde
hoofdlijn die landschapsstructuur versterken.
In de landschapsvisie wordt dat onderstreept door er een opvallende en markante lijn in de omgeving van te maken. We doen
dat door het plaatsen van een driedubbele rij hoge bomen, vrijwel
over de voile lengte. Hiermee is de weg duidelijk herkenbaar.
Bovendien staan die bomen aan een kant van de weg, namelijk
aan de bebouwde zijde. Dit benadrukt de grens tussen het
bebouwde en het landelijke gebied. Bij het Swalmdal en het
Roerdal wordt de bomenrij onderbroken, om te benadrukken dat
deze beekdalen van groot belang zijn voor de opbouw van het
landschap. Ook bij de doorsnijding van de grotere boscomplexen
ter hoogte van de aansluiting Waterloo vervalt de bomenrij.
Oost-west
De noord-zuid gerichte autosnelweg doorsnijdt vele lokale,
oost-west gerichte wegen en beken. De landschapsvisie gaat
er vanuit dat schade aan het landschap op lokaal niveau zoveel
mogelijk beperkt moet worden en de weg ingepast moet worden in
de omgeving. Dat laatste gebeurt om omwonenden en recreanten
er zo weinig mogelijk hinder van te laten ondervinden. Voor de
omwonenden vormt de bomenrij een afscherming van het drukke
verkeer op de weg, zodat er een rustiger beeld ontstaat. Door langs
de weg zoveel mogelijk geluidswallen in plaats van schermen te
gebruiken, gaat de weg nog meer op in het landschap. Die wallen
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kunnen opgenomen worden in de bomenrij. Hetzelfde geldt
voor de bermsloten. Zo kunnen we de grond langs de rijksweg
efficient gebruiken.
Met lokale kruisende wegen, beken en andere bijzondere
kenmerken houden we in bet wegontwerp rekening. Die
blijven goed zichtbaar of krijgen extra accent. Dat betekent
bijvoorbeeld dat laanbeplantingen langs kruisende wegen en
aangesneden bosranden worden hersteld. Ook leggen we nieuwe
bossen aan. Zo wordt de aansluiting in de gemeente Beesel
in bet landscbap ingepast door een deel van bet bistoriscbe
bosgebied te berstellen.
Hoogterras met

Landelijk

Rijksweg 73-Zuid
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Herstel en versterking van
de lokale landschapsstructuur

Om dieren de kans te geven de snelweg te kruisen, maken we
speciale onderdoorgangen, zogenaamde faunatunnels. Hierbij
leggen we op sommige plaatsen boutwallen en bagen aan. Beken
gaan via duikers onder de weg door, waarbij de beekoevers
doorlopen. Een ander duidelijk voorbeeld van zo'n plaatselijke
inpassing is de aansluiting van de Venweg in Belfeld. In bet
interview elders in deze folder vindt u een toelicbting bierop.
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Knelpunten
Doordat het traject gebieden met hoge landschappelijke en
natuurwaarden doorkruist, is er ook een aantal knelpunten.
Enkele voorbeelden:
1. Bij Tegelen is er weinig ruimte voor de weg tussen het bebouwde
gedeelte en steUrand van het hoogterras. Deze steUrand is bepalend
voor het landschap en onderaan de steilrand bevinden zich
waardevolle, natte natuurgebieden. Besloten is de weg zo’n
135 meter op te schuiven richting bebouwing, om zo de steilrand
en de natuur te sparen.
2. Om zoveel mogelijk bestaand bos en waardevoUe oude bomen te
sparen in de parkachtige omgeving van hoeve Waterloo (Beesel),
wordt de weg daar zo smal mogelijk gehouden. Hinder van geluid
verminderen we door een geluidsscherm aan te brengen.

Landschapsvisie is de basis voor alle ontwerpen
De landschapsvisie kunnen we beschouwen als de huisstijl voor
de Rijksweg 73-Zuid. Elk element op en rond de weg wordt
daaraan getoetst, van de kleine schakelkasten tot de op- en
afritten, geluidswallen en -schermen, viaducten, bruggen,
tunnels en verzorgingsplaatsen. De vormgeving, maatvoering en
het kleurgebruik worden hierbij op elkaar afgestemd.
Zo'n eigen huisstijl voor een complete weg is vrij uniek. In het
verleden werden de architecten van de diverse wegconstructies
vaak los van elkaar en meestal pas in een laat stadium ingeschakeld.
Dan was het voor hen niet meer mogelijk uit te gaan van een
'totaalconcept'. Bij Rijksweg 73-Zuid is al in een vroeg stadium
een zogenaamd 'architectenplatform' samengesteld. Hierin zitten
vertegenwoordigers van een aantal disciplines die zich met de weg
bezighouden: de ontwerpers van bruggen, viaducten en tunnels,
de landschapsarchitect en de ontwerpers van de wegen en geluidsschermen. Zij bespreken hun ontwerpen en zorgen voor een
goede onderlinge afstemming.
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Een mooi voorbeeld van de resultaten van dat overleg is de vorm
van de viaducten. Tot nu toe werden die vrijwel symmetrisch
gebouwd, bij de nieuwe weg wordt het landhoofd aan de kant van
bomen verticaal, terwijl het landhoofd aan de open, landelijke zijde
schuin wordt. De lange bomenrij aan de bebouwde zijde en de
openheid aan de kant van de agrarische en natuurgebieden worden
zo voor het oog doorgetrokken.
,
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3. Het Swalmdal met zijn meanderende Swalm is een uniek
natuurgebied. De weg zal hier met een brug overheen gaan,
terwijl de huidige spoorlijn iets verlegd wordt en ook op een
brug komt te liggen. Langs de Swalm, onder de bruggen, leggen
we brede oeverstroken aan, zodat de weg en de spoorlijn geen
belemmering vormen voor passerende dieren.
4. In het Roerdal, ten zuiden van Roermond, verdwijnt de weg
in een tunnel onder de grond. Zo kan de Roer hier vrij blijven
meanderen.

Verdere uitwerking in landschaps- en inrichtingsplannen
De landschapsvisie is de basis voor het wegontwerp op de oostoever
van de Maas, het is de richtlijn voor het grote geheel. De komende
tijd verwerken we die visie per gemeente in landschapsplannen, die
nodig zijn voor het vaststellen van bestemmingsplannen. In
een later stadium worden die verschUlende deeltrajecten tot in detail
uitgetekend in zogenaamde 'inrichtingsplannen'. Dan pas is bekend
hoe de aankleding van elke kruisende weg, beek of bos er over
enkele jaren concreet zal uitzien.
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'TMoge/Z/ke inrichting van

Rijksweg 73-Zuid is de grens
tussen verstedelijkt en landelijk gebied
'Het gebeurt vrijwel nooit meer dat er in Nederland zo'n lang
stuk weg wordt aangelegd. Bovendien is het landschap rond het
traject heel gevarieerd en heeft het hoge natuurwaarden. Dat
maakt meteen duidelijk dat Rijksweg 73-Zuid een uniek project
is.' Ingenieur Kees van der Velden is landschapsarchitect bij de
Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Tilburg. Hij legde de basis
voor de landschapsvisie van Rijksweg 73-Zuid.
'Er zijn wat typische verschillen tussen de inrichting van wegen
in Nederland en het buitenland. Wij hebben een lange traditie
van landschapsarchitectuur, en dat is uniek in Europa. Onze
wegen kenmerken zich door ordelijkheid en grotere structuren.
Denk aan lange, strak in het gelid staande bomenrijen langs
wegen. Dit levert een verzorgd, sober en rustig beeld op voor
de weggebruiker. De aankleding van wegen in mediterrane
landen is meer afwisselend en kleurrijk, en komt daardoor
wat rommeliger over. In Frankrijk ligt het accent vaak op de weg
als zelfstandig bouwwerk, en minder op het landschap.
In Duitsland zie je veel bosplantsoen als berm, bedoeld als
ecologische verbindingszone. De omgeving wordt daardoor
gecamoufleerd. In Nederland zijn de kenmerken van het
landschap altijd zichtbaar langs de snelweg. Rij je door een bos
of een polder, dan ervaar je dat ook.'
Poldermodel
'In Nederland denken wij na over de relatie tussen een nieuwe
weg en de omgeving. Wij stellen ons niet de vraag: 'wat is
belangrijker: de weg of het landschap'. Het is geen keuze, het
gaat om het totaal. De landschapsvisie die ik gemaakt heb, sluit
dan ook aan bij de karakteristiek van het landschap.'
'Daarnaast houden we rekening met de huidige en de toekomstige
ontwikkelingen van dat gebied. Dus welke beleidsnota's gelden
voor het traject, welke plannen hebben de gemeenten en
de provincie voor ogen? Hebben ze daar woonwijken gepland
of boerenland, of natuurgebied? Wij werken dan volgens het
poldermodel: met alle partijen wordt rekening gehouden en
er wordt breed gecommuniceerd. Om die reden is ook een
architectenplatform ingesteld. Alle architecten die met de Rijksweg
73-Zuid te maken hebben, voeren overleg en stemmen hun
ontwerpen op elkaar af'
Grens
'De weg vormt een ruimtelijke grens tussen verstedelijkt en
landelijk gebied. Werken en wonen gebeurt vooral aan de ene

de aansluiting Belfeld
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kant van de weg, landbouw en natuur vinden plaats aan de
andere zijde. Om die reden heb ik over bijna de voile lengte van
de weg aan de bebouwde zijde een bomenrij gepland. Die rij,
met een breedte van zo'n 25 meter, heeft voornamelijk een
visueel en ruimtelijk doel. De bomen vormen een scheidingslijn
die door zijn hoogte een derde dimensie toevoegt aan het
landschap. Het moeten dan ook geen kleine bomen zijn, maar
hoge, forse bomen, die in verhouding staan tot het formaat van
de weg. Alleen dan zijn ze meer dan een iele wegbeplanting,
maar worden ze een vast onderdeel van de landschapsstructuur.'
'Ik heb readies gehad van mensen die bang zijn dat zo'n
lange bomenrij saai wordt. Zij vragen zich af of er niet wat meer
variatie in moet. Maar er zit al veel variatie in het traject:
hoogteverschillen, kruisende wegen en beekdalen. De bomenrij
zorgt voor de verbinding, zorgt voor eenheid en duidelijkheid
en maakt de weg tot een geheel. Persoonlijk kies ik dan ook
voor een soort bomen voor het hele traject, in plaats van
verschillende soorten door elkaar. Want als je consequent bent,
maakt dat je visie sterker.'
Accenten
'Omdat elke op- en afrit een verbinding vormt met de directe
omgeving, dus ook een eigen karakter heeft, kun je hier een
extra accent in het landschap leggen. Bijvoorbeeld de aansluiting
van de Venweg in Belfeld. Vlak daarbij ligt het klooster
Schoneborg met parallel aan elkaar een lange houtwal en een
oprijlaan met bomen. Die twee lijnen in het landschap zijn in
de aansluiting verwerkt. De houtwal heb ik doorgetrokken en
loopt nu dwars door de aansluiting been, bijna loodrecht op de
weg. Ook de bomenlijn in het verlengde van de oprijlaan is
doorgetrokken en eindigt midden in de aansluiting met een
soort poort. Die bestaat uit twee forse groepen hoge bomen. Een
voorbijrijdende automobilist weet misschien niets van dat
klooster in de buurt. Maar hij ziet wel dat er op die plek iets
aparts aan de hand is.'
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