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2000 - 2020

Vanaf 2000 is er in Heijen maar heel weinig (7%) gebouwd. 

T.o.v. de andere dorpen in Gennep is er procentueel het minst gebouwd.                       
Zie de grafieken op de volgende blz (bron CBS via www.allecijfers.nl).

Nieuwbouw t.o.v. de totale woonvoorraad vanaf 2000: 
Heijen (7%), Ottersum (8%), Ven Zelderheide (12%), 
Milsbeek (17%), Gennep (22%). 

http://www.allecijfers.nl/


Verder valt op dat Heijen relatief weinig huurwoningen heeft                          

(14% via wooncorporatie 8% overige).  Ook Milsbeek (13% / 6%) en                       
Ven Zelderheide (10% / 8%) hebben relatief weinig huurwoningen. 

In Ottersum (17% / 13%) en Gennep (32% / 9%) is het percentage 
huurwoningen veel hoger. 

Juist huurwoningen zijn van groot belang voor mensen met een lager 
inkomen, starters, jonge gezinnen met kinderen en 1 a 2 
persoonshuishoudens. Het zorgt ook voor vitaliteit en doorstroom 
in het dorp.  



HEIJEN SITUATIE 2020 

Vanaf 2000 is 7% van de huidige 
woningbouwvoorraad gebouwd. 

14% van de woningen is een 
huurwoning via de 
wooncorportatie Destion, en 8% 
is een huurwoning overig. 

Deze cijfers gaan uit van zowel 
de dorpskern als het 
buitengebied en de woningen op 
de Erfsebosweg. 

Bron: CBS, situatie in 2020



VERGELIJKING MET 
OVERIGE DORPEN



Resultaat ontbreken van woningbouw

Het aantal jonge kinderen loopt in Heijen erg hard achteruit. 
Het dorp vergrijst sneller dan sommige andere dorpen in de gemeente 
Gennep.

Het feit dat er in Heijen vanaf 2000 maar heel weinig is gebouwd, heeft 
direct negatieve gevolgen voor het dorp gehad.  De laatste 10 jaar is er zelfs 
vrijwel niets gebouwd. 

De negatieve gevolgen is met name terug te zien in het sterk teruglopend 
aantal (jeugd)leden bij de diverse verenigingen en bij het aantal leerlingen 
op de basisschool. 



Het aantal leerlingen op de basisschool in Heijen was 7 jaar geleden nog 
circa 170. In schooljaar 19 / 20 was het aantal leerlingen sterk gedaald 
naar 112. 

Deze daling zet zich voort indien starters en jonge gezinnen geen kans 
krijgen op een betaalbare woning in Heijen en er geen woningbouw wordt 
gerealiseerd. 

Op de basisscholen in de andere dorpen is het aantal leerlingen niet zo hard 
gedaald of vrijwel gelijk gebleven. Zie de afbeeldingen hierna, bron DUO, 
www.scholenopdekaart.nl
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Er zijn echter nu geen betaalbare woningen (koop / huur) beschikbaar. 
Met name (jonge) mensen worden hierdoor gedwongen om het dorp 
te verlaten. 

Het dorp vergrijst daardoor nog sneller. 

In Heijen leven er grote zorgen over deze ontwikkeling. 



Noodzaak voor woningbouw
Er is in de afgelopen 10 jaar vrijwel niets meer in Heijen gebouwd. 

Er zijn geen grotere uitbreidingslocaties. De meeste woningbouw (7%) was 
van voor 2010.   

Op basis van de huidige woonvisie 2017 – 2021 is er zelfs de afgelopen 
jaren veel van de oorspronkelijke plancapaciteit in Heijen geschrapt. 

Zo zijn er in de afgelopen jaren diverse woonbestemmingen (o.a. 
kermisterrein, hoek Boxmeerseweg / Kasteelstraat, plan Smele en bij diverse 
particulieren) door de gemeente uit het bestemmingsplan geschrapt. 



Het plan met levensloopbestendige woningen aan de Hoofdstraat wordt nu 

pas na vele jaren vertraging uiteindelijk gerealiseerd. Dit levert echter niet 
direct ook voldoende kansen (doorstroom) voor jonge gezinnen op. 

Daar waar vanaf 2000 wel is gebouwd (36 woningen, plan Smele) is ook een 
grote groei van het aantal kinderen te zien.  Daar is een mix van starters-
woningen en vrije sector gerealiseerd. 

In de overige dorpen in de gemeente Gennep zijn inmiddels 
bestemmingsplannen voor uitbreiding gerealiseerd of zijn er voornemens 
om deze te realiseren. De noodzaak voor woningbouw in Heijen is echter 
minstens zo groot. 



Uitslag enquête woonbehoefte Heijen

Het dorp heeft in het kader van de realisatie voorzieningenplan een 
woonenquête uitgezet. Hiermee heeft het dorp de behoefte aan 
woningbouw (met name onder de huidige bewoners) gepeild.  

Uit deze woonenquête d.d. 30 oktober 2019 (zie bijlage) blijkt een grote 
behoefte aan woningbouw voor o.a. jongeren en ouderen.

75 procent (45 van de 59) van de jongeren geeft aan in Heijen te willen 
blijven wonen.  Ook uit de enquête die de gemeente daarna heeft 
uitgevoerd, bleek deze behoefte.  



Uit de enquête blijkt ook de behoefte aan veel meer diversiteit aan 

woningbouw (o.a. betaalbaar, huur / koop, appartementen en 
grondgebonden, 1 a 2 persoonshuishoudens). 

Er is momenteel in Heijen weinig diversiteit aan type woningbouw. 

Uit de enquête blijkt ook dat met name ouderen op de korte en langere 
termijn een (huur / koop) woning zoeken. De gevraagde huur is echter veel             
lager dan huursubsidiegrens. Dit kan een mogelijke doorstroom 
belemmeren. 



De woonenquête is alleen gehouden onder de huidige bewoners of oude 

bewoners die nu buiten Heijen wonen. Voor het realiseren van een betere 
balans tussen jong en oud is het echter ook mogelijk om woningen te 
realiseren voor mensen van buiten Heijen. 

Ook van buiten Heijen is er een grote vraag naar betaalbare woningen voor 
o.a. starters en het middensegment. De gemeente Gennep is ook 
aantrekkelijk voor bewoners uit o.a. de regio Nijmegen of N/O Brabant.



Uitbreidingsplannen haven Heijen
(nieuwe) industrie rondom Heijen, zoals het uitbreidingsplan 

industriehaven beperkt het aantal (toekomstige) woningbouwlocaties in 
Heijen. 

en verslechtert de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Heijen door o.a. de 
toename geluidsbelasting, stikstof door industrie en de sterke toename van 
(vracht)verkeer binnen het dorp en de omliggende wegen N271 en A77.  

Meer (vracht) verkeer heeft ook negatieve effecten voor andere 
dorpen en wijken binnen de gemeente. 



Voor de realisatie van bedrijventerrein De Brem had Heijen 89 hectare aan 

bedrijventerreinen en industrie rondom het dorp liggen. 

Na de realisatie van De Brem (30 hectare) heeft Heijen 109 hectare aan 
bedrijventerrein en industrie rondom het dorp liggen. Dit is exclusief de 
recent gerealiseerde weide met zonnepanelen naast de Brem. 

De Brem zou oorspronkelijk een duurzaam, innovatief bedrijventerrein 
worden met kleinschalige bedrijven met grasdaken e.d. 

Na de wijziging van het bestemmingsplan De Brem is hier nu een grote 
logistieke dienstverlener gehuisvest met meer vrachttransport en daardoor 
een grotere verkeersdruk rond en in Heijen en Gennep. 



De voorgenomen uitbreiding van de haven is 27 hectare groot (industrie, 
onderwaterdepot en industriehaven)

Indien de voorgenomen uitbreiding van de haven door zou gaan, stijgt het 
aantal hectare aan bedrijventerrein en industrie rondom Heijen van 89 
hectare (voor de realisatie Brem) naar 136 hectare. 

Dat zou een stijging van maar liefst 53% aan industrie- en bedrijventerreinen 
rondom Heijen betekenen in de afgelopen circa 15 jaar. 



Unesco beschermd 
natuurgebied 
De Maasheggen

Bronsgroene
landschapszone 
Provincie Limburg en 
natuurbestemming 
met Maasheggen.

Totaal gaat het om een 
industriehaven 12,6 hectare, een 
onderwaterdepot 3 hectare en 
een industriehaven van 11,6 
hectare. Totaal circa 27,2 hectare
aan nieuwe industrieactiviteiten.  

Ter vergelijking: de woonkern 

Heijen is circa 54 hectare groot. Gebied heeft 
momenteel een 
natuurbestemming. 



Circa omvang huidige haventerrein 
voor met name overslag en opslag 
van zand en grind.  

12,6 hectare nieuw industrieterrein.   

1100 m aan nieuwe kadelengte. 
Toename 5 vrachtschepen etmaal. 

Huidig opslagterrein AVG. 

waterwoonwijk

Boxmeerseweg

3 hectare onderwaterdepot voor 
opslag van zand en grind. 
(18 weken per jaar wordt het depot 
met machines gevuld en geleegd)

De huidige kadelengte is 630 m en 
geschikt voor kleinere 
vrachtschepen (circa 1350 ton)

Smalle strook “natuur” en 
dijklichaam. Vorm van natuur 
rondom de draaikolk.  

Een nieuwe  haven met meer diepte 
voor grotere vrachtschepen klasse 
Vb (max 4000 ton)

Hoofdstraat



79 woningen liggen binnen de 
milieuzonering (gele stippellijn).
De totale geluidsbelasting bij deze 
woningen varieert volgens de 
rapporten tussen de 48 en 67 dB. 

Door meer (vracht)verkeer en 
industrie stijgt bij 68 woningen 
volgens de MER rapportage de 
geluidsbelasting met 1 tot max 
2,2 dB. 

Effecten toename 
geluidsbelasting door 
meer (vracht)verkeer op 
de rondweg N271 (richting 
Gennep, Milsbeek, Heijen) 
en op de A77 zijn niet 
bekend. 

Milieuzoneringskaart uit de rapporten 
(voor fijnstof en geluidsbelasting)



Verdere toename geluidsbelasting

De adviesnorm van de overheid is 45 
db bij een rustige woonwijk en 50 db
bij een gemengde woonwijk.  

Deze woningen binnen de 
milieuzonering zitten nu volgens de 
rapporten van de initiatiefnemers al 
ruim boven deze adviesnorm. 

Veel bewoners in Heijen ervaren nu al 
door de vele bedrijventerreinen en 
drukke verkeerswegen N271 en A77 
(geluids) hinder. 

De bewoners maken zich grote zorgen 
over de voorgenomen uitbreiding met 
een industriehaven en over de 
verslechtering van hun leefomgeving.  

Zie ook de vele opmerkingen in de 
enquête onder de bewoners 
(www.heijen.info)

http://www.heijen.info/


Bij deze stijging geluidsbelasting is in de 
MER voorontwerp de situatie 
vergeleken met die van 2016. Na 2016 
is het verkeer in en rondom Heijen 
toegenomen, mede door de komst van 
Arvato. 

Daarnaast gaat de MER rapportage er 
vanuit dat er in het nul alternatief 
(geen uitbreiding haven) er sprake zal 
zijn van een daling van het wegverkeer 
over de Hoofdstraat vanaf 2023.  Deze 
daling zou volgens de MER rapportage 
mede worden veroorzaakt door de 
krimp van het aantal inwoners. 

Heijen wil echter niet krimpen. Heijen 
wil door het realiseren van voldoende 
woningbouw er juist voor zorgen dat 
het aantal inwoners minimaal gelijk 
blijft en de balans tussen jong en oud 
goed blijft.  



In het beoogde bestemmingsplan is per 
zonering (3 zones categorie industriecategorie 
5.2, 5.1, 4.2) een maximaal te produceren 
geluidsbelasting door bedrijven aangegeven. 

In het beoogde bestemmingsplan is het 
echter mogelijkheid om toestemming aan de 
gemeente te vragen en te krijgen voor het 
realiseren van een hogere geluidsproductie 
door de industrie waardoor de 
geluidsbelasting op de woningen verder 
wordt versterkt. 

Hierdoor kan de grens opschuiven, over 
toekomstige potentiele woningbouwlocaties, 
zoals de locatie aan de Kasteelstraat. 

Toekomstige woningbouw wordt door de 
uitbreidingsplannen haven mogelijk 
belemmerd. 

Ook nu is woningbouw binnen de gele 
milieuzonering volgens de gemeente niet 
mogelijk. 

De vraag is in hoeverre in praktijk de 
geluidsbelasting wordt gecontroleerd en 
gehandhaafd. 

Mogelijke 
woningbouwlocatie 
Kasteelstraat

5.2

5.1

4.2



Gebied is onderdeel van 
de doorstroom / 
waterberging / 
deltawerken
van de Maas. 

Een goede waterdoorstroom is 
noodzakelijk voor de bescherming 
tegen hoog water ten zuiden 
(Heijen e.o.) van het plangebied.

Dit past ook in het Provinciaal en 
Rijksbeleid. Zie de kaart 
Deltawerken Rijksoverheid 
hiernaast, overloopgebied van de 
Maas. 

Beschermingsniveau bij 
hoogwater in plangebied nu 
1 : 10 jaar.

Beschermingsniveau bij 
industrieterrein is 1:100 
jaar.  

Gebied moet bij een 
uitbreiding van de haven 
worden opgehoogd met een 
hoge kade /damwanden = 
barrière bij hoog water.  



Opstuwing van water 
bij hoogwater

Blokkade doorstroom
bij uitbreidingsplan 
industriehaven.

Huidige uitbreidingplan 
heeft mogelijke grote 
nadelige gevolgen voor de 
bescherming tegen water 
in Heijen e.o. 

De gevolgen voor de veiligheid 
zijn nu niet bekend. 

Beschermingsniveau tegen hoog 
water is in Heijen nu al lager t.o.v. 
andere gebieden in de regio of 
gemeente. 

De commissie MER heeft ook 
kritische vragen over gesteld over 
de gevolgen voor de bescherming 
van Heijen e.o. tegen hoog water.



Mogelijk alternatief plan dat beter voldoet aan alle maatschappelijke belangen people, planet, economie

Natuur-afgravingen, recreatieve 
mogelijkheden voor wandelen en fietsen, 
versterken natuurlijke landschapszones
provincie en versterken natuurnetwerk 
(Maasheggen) en deltaplan Rijk, realiseren 
ruimte voor de rivier. 

De door de gemeente te ontvangen 
belastingopbrengsten op afgraven van 
delfstoffen (zand en grind) voor burgers 
transparant inzichtelijk maken. Deze 
inkomsten weer investeren in het 
verbeteren van de leefbaarheid en een 
gezonde leefomgeving van de (directe) 
bewoners  en de natuur. 
O.a. door het voorkomen van geluid- en 
verkeersoverlast, realiseren voorzieningen 
en woningbouw in kernen en wijken.  

Uitbreiding haventerrein voor overslag met 
voldoende toekomstige groeimogelijkheden.
Circa verdubbeling van de huidige overslagcapaciteit 

A

A

B

A

Optimaliseren gebruik en inrichting 
van de huidige haven / overslag. 

B

Huidige haven met overslag. 

Mogelijke uitbreiding haven. 

De huidige haven is 128 tot 170 m breed. 

Ter vergelijking: De nieuwe haven in Wansum is 70 m breed, 
rechthoekig, zonder keerpunt.  Ook de haven in het huidige 
uitbreidingsplan is 70 m1 breed. 

Het gebruik van de huidige haven is mogelijk te 
optimaliseren door deze aan de westzijde smaller te maken. 

Voldoende mogelijkheden voor 
uitbreiding huidige bedrijven. 

Haalbaarheid van deze optie is nader te onderzoeken. Mogelijk zijn er nog 
meer opties. Hierbij is het wel van belang dat er voldoende maatschappelijk 
draagvlak is voor een mogelijke uitbreiding,  waarbij alle burgers en 
belangenverenigingen vooraf worden geïnformeerd en betrokken worden bij 
de planvorming. Met als doel een goede balans te zoeken tussen de 
belangen van de mens, economie en de natuur. O.a. voorkomen negatieve 
gevolgen voor mens en natuur binnen de wettelijke kaders. 

De commissie MER vraagt in haar kritische 
rapportage om alternatieve plannen met 
meer natuur / gezondheid voor bewoners 
en minder economie / milieubelasting. 



Mogelijke woningbouwlocaties Heijen
Er is in het dorpsblad Heijs Neijs en via social media een oproep gedaan 

onder de bewoners van Heijen om mee te denken over mogelijke 
woningbouwlocaties. 

Woningbouw in Heijen is op korte termijn vrijwel alleen mogelijk op kleinere 
inbreidingslocaties. Voor de langere termijn zijn grotere locaties wellicht 
mogelijk. 

Echter door gezamenlijk, welwillend en creatief hier naar te kijken, zijn er 
mogelijkheden.  Hierna staan een aantal mogelijkheden genoemd. De 
verdere inventarisatie loopt nog. Een goede communicatie met direct 
belanghebbenden, bewoners e.d. is in dit proces van groot belang.  



Kasteelstraat, uitbreiding 
huidige plan Hoofdstr. met
circa 8 / 10 woningen.

Dit is vrij snel te realiseren. 
Grond is deels van de 
gemeente.  

Van Bommel 
circa 4 / 6 
(starters)woningen of 
woningen voor 1 a 2 
persoons huishoudens.
Valt binnen milieuzone 
industrie.  Volgens 
gemeente daardoor 
lastig te realiseren. 

Kermisterrein circa 12 /16 
woningen. 

Dit is relatief snel te realiseren. 
Grond is van de gemeente. 

Oorspronkelijke woonbestemming 
is er de laatste jaren vanaf gehaald. 

Dit is te combineren met de 
realisatie MFA / Toomp, vergroten 
aantal parkeerplaatsen rond D n 
Toomp en nieuw activiteitenplein. 



G939

G832 G529

Van Bommel

Perceel tussen Kasteelstraat en Hoofdstraat Kermisterrein



Realisatie | Opwaardering MFA te Heijen



Mogelijkheid om een integraal plan te maken voor jong en oud. 
Realisatie MFA in combinatie met activiteitenplein, meer 
parkeerplaatsen en woningbouw op Kermisterrein



Beweeg en speelplein

De visievorming MFA is najaar 2018 in D n Toomp samen met 
het voorzieningenplan aan het dorp en college gepresenteerd. 
Het plan is daarna in een werkgroep verder uitgewerkt, 
financieel ondersteunt door de gemeente.  

Het plan en de uitslag woonenquete is voor de Coronacrisis 
gepresenteerd aan de werkgroep voorzieningenplan (alle 
verenigingen) en aan de directe buurt. Dit is goed ontvangen. 

Door de Coronacrisis was een presentatie voor het gehele dorp 
van het uitgewerkte conceptplan helaas niet meer mogelijk. 

VOORLOPIG CONCEPTPLAN 
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE EN AANPAK OMGEVING



Mogelijke 
woningbouw op 
Kermisterrein. 

Samen met de buurt 
invulling n.t.b.



Woningbouw voor 1 a 2 
persoons huishoudens bij 
ingang Hoofdstraat
Grond deels van de 
gemeente. Volgens 
gemeente niet mogelijk door 
milieucirkel industrie. 

Lofts en wooneenheden voor 1 a 
2 persoons huishoudens in de 
kerk. Circa 8 tot 10 woningen van 
max 70 / 80 m2 bvo.   



Ingang Hoofdstraat (valt binnen milieuzonering) Lofts voor 1 a 2 persoonshuishoudens in kerk



Circa 5 / 8 woningen 
Boxmeersestraat. Volgens 
gemeente niet mogelijk door 
milieucirkels industrie.
Zat vroeger wel een 
woonbestemming op.  

Circa 6 / 12 woningen 
paardenweide. 
Grond eigendom 
gemeente. Vrij snel te 
realiseren. 



G808

G545 eigendom gemeente 
Gennep Circa 6 / 12 woningen 
(rij, 2 kap of vrijstaand) mogelijk

Hoek Boxmeerseweg (valt binnen milieuzonering) Paardenweide 



Grote woonwijk met circa 25 / 30 woningen op 
voormalig maisveld. Wellicht uitruil bestemming 
natuur met overzijde bedrijf N271 mogelijk. 
Geluidswering N271 nodig.  Vergelijkbaar met 
plan bij Aurora langs N271 Gennep. Lange 
procedure nodig. Wie is eigenaar? 

Grote woonwik noordzijde Heijen? 
Circa 20 / 25 woningen?
Dit is waarschijnlijk lastig ivm
milieucirkels industrie en huidige 
natuurbestemming. 



G104 
/ 103

G959



Zijn er nog meer locaties voor woningbouw denkbaar? 

Zo ja, welke zijn er nog mogelijk? Wil de gemeente hier de regie in nemen?

Is er de bereidheid om hier gezamenlijk in mee te denken? In Heijen vraagt 
dit om kleinschaligere creatieve oplossingen. Echter deze zijn wel mogelijk 
indien ook de wil er is om deze gezamenlijk, op basis van draagvlak en goed 
overleg, te zoeken. 

Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). Hier zijn mooie voorbeelden van om betaalbare 
woningbouw collectief te realiseren.  41 personen hebben in de woon-
enquête aangegeven hier aan deel te willen nemen. Dit vraagt ook om steun 
en sturing vanuit de gemeente. In andere dorpen in de omgeving zijn hier 
mooie voorbeelden en initiatieven van. 




