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Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond,  
geachte leden van de gemeenteraad Roermond, 
 
De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMFL) maakt zich ernstig zorgen over de plannen 
voor een  grootschalige jachthaven genaamd MaasParc Asselt in de gemeente Roermond. 
Wij lichten onze bezwaren hieronder toe.  
 
Jachthaven is buitenproportioneel en past niet in ruimtelijk beleid van gemeente en 
provincie 
Volgens de website van de initiatiefnemer gaat de jachthaven beschikken over bijna 300 
grote en extra brede ligplaatsen en havenboxen voor boten en jachten van 12 tot maar liefst 
30 meter (zie de plankaart en de verbeelding op bladzijde 3). Het Ontwikkelingskader 
Stedelijke Maasplassen geeft aan dat de Asseltse Plassen een plas met overwegend een 
natuurfunctie is: in het Ontwikkelingskader worden de Asseltse Plassen aangeduid als 
‘natuurplas’. Daarin hoort een jachthaven met deze grootte niet thuis.  
 
Daarnaast past een jachthaven ook niet in de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Maasplassen: hierin staat dat het streefbeeld gericht is op het realiseren van drie robuuste 
natuurkerngebieden, namelijk Stevolplas e.o., Lus van Linne e.o. en Asseltse 
plassen/Rijkelse bemden, die tevens zorgen voor fysieke ecologische verbindingen tussen 
de beide Maasoevers.  
 
Ten slotte is het grootste deel van de Asseltse Plassen in de Ontwerp 
Omgevingsverordening aangewezen als Natuurnetwerk; de locatie van de jachthaven ligt in 
Groenblauwe mantel (zie de figuur op bladzijde 2). De komst van een jachthaven zal een 
negatief effect hebben op de kernkwaliteiten van de Groenblauwe mantel, zoals het groene 
en het visueel-ruimtelijk karakter.  
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Ligging van de jachthaven (rood omcirkeld) t.o.v. de Groenblauwe mantel en het 
Natuurnetwerk. Bron: https://polviewer.nl/.  
 
De jachthaven zal de bijzondere natuurwaarden van de Asseltse Plassen verstoren 
Natuurplas de Asseltse Plassen is ontstaan door grindwinning. Na de ontgrinding zijn hier 
diverse zeldzame soorten aangetroffen, zoals een groot aantal planten die op de Rode Lijst 
Vaatplanten staan vermeld. Daarnaast zijn de Asseltse Plassen zeer rijk aan libellen en 
broedvogels. Op de website https://www.maasinbeeld.nl/ wordt natuuronderzoek langs de 
Maas van diverse gebieden beschreven, waaronder natuuronderzoek van de Asseltse 
Plassen. In het onderzoeksrapport van Kurstjens Ecologisch Adviesbureau staat bijvoorbeeld 
bij de conclusies: “De Asseltse Plasen zijn het meest soortenrijke libellengebied langs de 
Maas…De flora van het gebied is gevarieerd met bijzondere pionier- en stroomdalflora. 
Verdere natuurontwikkeling van de oeverzones met meer waterplanten en ouder ooibos en 
het ontstaan van zoom- en mantelvegetaties zal de waarde van dit terrein in de toekomst 
laten groeien.” De komst van een grote jachthaven zal de natuurwaarden ernstig verstoren 
en de toekomstige natuurlijke ontwikkeling belemmeren.  
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Bron: https://maasparcasselt.nl/jachthaven/havenplankaart/ 
 

 
Bron: https://maasparcasselt.nl/fotogalerij/#&gid=1&pid=2 
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De jachthaven zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op het Swalmdal 
Natura 2000-gebied Swalmdal is een Habitatrichtlijngebied, dat op minder dan een halve 
kilometer van de geplande jachthaven ligt. Zie onderstaande figuur: de nabij gelegen Natura 
2000-gebieden zijn in groen weergegeven ten opzichte van de jachthaven (rood omcirkeld). 
Aan de westzijde van de Asseltse Plassen ligt Natura 200-gebied het Leudal, aan de 
oostzijde het Swalmdal.  

 
Bron: https://geocontent.rvo.nl/Natura2000/Overzichtskaart/index.html?provincie=Limburg. 

 
Het Natura 2000-gebied Swalmdal is aangewezen voor meerdere habitattypen die 
stikstofgevoelig zijn (Stroomdalgraslanden en Vochtige alluviale bossen, beek begeleidende 
bossen) en voor de stikstofgevoelige zeggekorfslak. De genoemde habitattypen hebben 
daarnaast een prioritaire status; dit houdt in dat voor deze habitattypen een bijzondere 
verantwoordelijkheid geldt, omdat een belangrijk deel van hun verspreidingsgebied in dit 
Natura 2000-gebied ligt. De geplande jachthaven biedt plaats aan bijna 300 grote boten; de 
stikstofoxiden die deze boten uitstoten tezamen met de stiktofuitstoot van de auto’s die van 
en naar de jachthaven rijden, zullen zorgen voor een verhoogde stikstofdepositie op het 
Swalmdal, waar al een overbelasting van stikstof is  
(bron: https://www.natura2000.nl/gebieden/limburg/swalmdal).  
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Toenemend verkeer zal leiden tot meer doodgereden dassen 
Op de aangrenzende wegen van de geplande jachthaven worden nu al regelmatig dassen 
doodgereden. De jachthaven heeft een verkeersaantrekkende werking, waardoor nog meer 
dassen de dood zullen vinden.  
 
Conclusie 
De Natuur en Milieufederatie Limburg doet een beroep op u om in de Asseltse Plassen geen 
toestemming te geven voor een dergelijk grote jachthaven vanwege de hierboven genoemde 
argumenten:  

- Jachthaven is buitenproportioneel en past niet in ruimtelijk beleid van gemeente en 
provincie 

- De jachthaven zal de bijzondere natuurwaarden van de Asseltse Plassen verstoren 
- De jachthaven zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op het Swalmdal 
- Toenemend verkeer zal leiden tot meer doodgereden dassen.  

 
Wij gaan graag met u het gesprek over de jachthaven aan, eventueel samen met 
Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van een deel van de Asseltse Plassen en u ook een brief 
heeft gestuurd met zorgen over deze ontwikkeling.   
 
 
Hoogachtend,  
 
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg,  

Ton Hermanussen 
directeur 
 
 
 


