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De inwoners van Heijen zijn zwaar teleurgesteld. 

De gemeente volgt de plannen van de bedrijven en houdt 

geen rekening met haar inwoners. De bewoners willen geen 

uitbreiding van de haven “Het is genoeg nu”! 
 

Tegen de uitbreiding van de haven 
Op woensdag 19 februari heeft het college van B&W een informatieavond georganiseerd voor de 
inwoners van Heijen. Een avond om de bedrijven, initiatiefnemers van de uitbreiding van de 
haven, de kans te geven om uit te leggen wat er gaat gebeuren. Opvallend op deze avond was dat 
de gegeven informatie behoorlijk onduidelijk was, behalve dan dat de uitbreiding er komt omdat 
de bedrijven dit willen. Een avond die georganiseerd wordt door B&W van Gennep zou op zijn 
minst ook informatie moeten bevatten over de standpunten van de gemeente. Niets van dit alles, 
het standaardantwoord op vragen vanuit de zaal was “ wij gaan het nog bekijken” terwijl nota 
bene het proces al loopt vanaf 2016. De gemeente heeft al meer dan een jaar alle gegevens in hun 
bezit, misschien al veel langer gezien de innige contacten met de beide bedrijven. Zwaar 
teleurgesteld zijn de inwoners van Heijen en gezien de reacties uit de bomvolle zaal is het 
overgrote deel tegen deze uitbreiding. Het moet ophouden met de industrialisering van Heijen! 
“Het is nu genoeg”! 
 

Het college van B&W verschuilt zich 
Dit soort avonden hebben geen zin als het college in een hoekje blijft zitten en de wens van de 
bedrijven volgt, dat was namelijk heel duidelijk merkbaar. Vertegenwoordigers  van de 
Waterwoonwijk Heijen en Hèjje Mojjer, nu verenigd in een gezamenlijke projectgroep, hebben in de 
afgelopen jaren meerdere malen bij de gemeente de knelpunten benoemd. Zij willen duurzame 
oplossingen voor de inwoners van Heijen, minimaal voor de komende 40 jaren.  De kernpunten zijn 
de zeer sterk toenemende verkeersproblematiek, aantasting van de leefomgeving en leefbaarheid. 
Ook moet er een duurzame oplossing komen voor de grote problemen van de Waterwoonwijk. Hoe 
kan het dat het college van B&W, waarvan slechts 1 wethouder aanwezig was, zich nu nog steeds 
onttrekt aan de door de projectgroep geschetste knelpunten? Géén regie nemen betekent dat de 
bedrijven uitmaken wat er gaat gebeuren. 
 
Reacties van de inwoners 
De reacties uit de zaal waren niet mals. In de presentaties werd met name op de oplossing van 
fantasiekruising ingegaan, een onduidelijke uitleg en geen afdoende oplossing. De andere zorgen 
werden afgedaan als niet relevant. Sterker nog, over de effecten op de leefomgeving van de 
waterwoonwijk werd niets gezegd. De diverse sprekers uit de zaal lieten hun kritiek horen op de 
presentaties, ondersteund met applaus. Vanuit de zaal werd ook meermaals gewezen op het feit dat 
Heijen genoeg moet verduren door de industrialisering. Heijen (zelf 136 ha.) ligt klem tussen de 
Maas, de N 271 (Rondweg), de A77, en moet nu al naast de kern ruim 109 ha. bedrijventerreinen 
dulden, met groeiende overlast door vrachtverkeer. Een enorme belasting in schril contrast met de 
andere kernen van gemeente Gennep. Naast deze verrommeling en verdozing wordt ook nog een 
zonneweide van 11 ha. vergund door de gemeente. En nu dan de uitbreiding van de haven. “Wij 
willen deze haven niet! Deze haven is niet nodig!” was meerdere malen te horen. De onvrede over 
de rol van de gemeente was groot, de inwoners van Heijen voelen zich in de steek gelaten door de 
gemeente. 



    
 

 
De haven 
De plannen m.b.t. de uitbreiding van de haven komen er in het kort op neer dat er een nieuw 
bedrijventerrein van ruim 12 hectare komt voor bedrijven tot milieucategorie 5.2. Daarbij wordt nog 
4,5 ha. land afgegraven t.b.v. een draaikom en komt er een onderwaterdepot van 3 ha. Het 
plangebied loopt zelfs tot achter Huys Heijen. De Industriehaven is nu al met afstand de grootste- én 
de zwaarst belaste van Limburg. Maar wordt nu nog groter en nog zwaarder belast. De 
werkgelegenheid? Slechts 10 tot 30 arbeidsplaatsen, in geen verhouding tot de gevolgen voor de 
inwoners!  
Op dit moment wil men nog geen containeroverslaghaven realiseren, maar als de behoefte zich voor 
doet, sluiten de initiatiefnemers dit niet uit. Het kan nog altijd. 
 
Effecten op de kern en omgeving Heijen  
Sterke toename vrachtverkeer en ander verkeer. De prognose uit eind 2016  (een crisisjaar) voor de 
haven alleen al  9.000 motorvoertuigen per etmaal. Extra vrachtverkeer doordat ook Arvato de haven 
gaat gebruiken is niet meegenomen in de telling, nu al 7.500 motorvoertuigen per etmaal. Ook de 
vrachtbewegingen vanuit de Diepen en vanuit Duitsland zijn niet meegenomen. De berekeningen zijn 
aan de voorzichtige kant, de economie groeit dus het vrachtverkeer ook. Het zouden bij elkaar wel 
20.000 motorvoertuigen per etmaal rond Heijen kunnen worden.  
Belangrijk: honderden  schoolgaande kinderen fietsen elke dag door Heijen heen en terug! Die 
aantallen staan overigens niet in het onderzoeksrapport van de onderzoeksbureaus (van eind 2016) 
dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de overlast enorm mee valt. Tot dinsdag 11 februari kon er 
geen getal genoemd worden. Wij hebben toen zelf het aantal van ruim 300 per etmaal genoemd op 
basis van gegevens schoolgaande jeugd. Nu kwam woensdag dit aantal ineens op de proppen. Maar 
wij hebben ons echter vergist. Onze telling wijst meer op 25 fietsers in totaal per kwartier. Met 
allerlei foutmarges er bij kom je dan al snel op 500 tot 600 fietsbewegingen per etmaal. Hoe 
betrouwbaar zijn de gehanteerde gegeven in de rapporten? 
Naast de sterk toenemende verkeersbewegingen langs de kern met drukte, onveiligheid, aantasting 
directe woonomgeving, luchtvervuiling door toename stikstof en fijnstof door verkeer en 
vrachtschepen zal er ook visuele en auditieve aantasting van de omgeving zijn. Onze huizen worden 
daardoor minder waard!   
 
Waterwoonwijk 
De bewoners van de Waterwoonwijk (Rijksvluchthaven Heijen) worden direct getroffen door een 
onderwaterdepot,  grindwasinstallatie, het afgraven van de landtong waardoor er meer en hogere 
golfslag zal ontstaan, toename wind en geluidhinder en de toename van scheepvaart met grote 
vervuilende dieselmotoren. 
 
Oplossingen en de jeugd 
Ook al zouden de geschetste problemen m.b.t. leefomgeving en overlast voor de waterwoonwijk en 
Heijen voor komende 50 jaren zijn opgelost, dan nog zullen de milieueffecten hoe dan ook toenemen 
door de sterke groei van bedrijvigheid en overslag, zelfs zonder de geplande uitbreiding. 
Uit twee enquêtes blijkt dat veel jongeren in Heijen willen blijven wonen, maar in Heijen is er nog 
maar één, mogelijk nog een tweede plek, voor woningbouw over. Daarentegen is en wordt er ruim 
plek gemaakt voor de industrie. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om in het 
kader van goede ruimtelijke ordering en behoorlijk bestuur Heijen en Waterwoonwijk te 
beschermen. Het zou een mooie constatering zijn dat deze gemeenteraad voor deze gemeenschap 
en de toekomstige generaties voor een gezonde omgeving heeft gezorgd. Zorg voor jullie kiezers! 
 

PROJECTGROEP HÈJJE MOJJER EN KLANKBORDGROEP WATERWOONWIJK HEIJEN 
 

www.houheijengezond.nl 



    
 

Bijlage: Foto’s 

 
Dit is de huidige situatie   Zo gaat het worden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


