
Interactieve kaart voorkeursalternatief Nieuw Bergen

Start

Bekijk een detail van deze locatie

Ga naar de detailkaart van Noord of Zuid

Open of sluit de legenda

Bekijk een dwarsdoorsnede in detail

Legenda 

Op deze kaart is te zien hoe het voorkeursalternatief voor 
de kering in Nieuw Bergen wordt ingepast in de omgeving.

Compensatie voor gekapte bomen en struiken
Voor de dijkversterking is het nodig om 160 bomen en 
5.894 m² struiken te verwijderen en terug te planten.  
Daarbij zitten ook 119 bomen en 4.346 m² struiken die 
onder de Wet Natuurbescherming van de provincie 
Limburg vallen. Met de gemeente Bergen en provincie 
Limburg zijn afspraken over de compensatie gemaakt.  
In totaal herplant Waterschap Limburg 227 bomen en 2.955 
m² struiken. Voor compensatie van de struiken worden 
zowel struiken als bomen herplant, vandaar dat er meer 
bomen terugkomen dan er verdwijnen.

Meer informatie in Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) 
Nieuw Bergen 
Deze kaart is gemaakt op basis van informatie uit het 
Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) voor Nieuw Bergen. 
U vindt alle informatie over de inrichting in hoofdstuk 3 
van het OPPW, vanaf pagina 29. Alle informatie over het 
compensatieplan staat in bijlage 6 van het OPPW, vanaf 
pagina 118.
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