
VKV Veerhaven Ochten

natuurlijke vegetatie uiterwaarden hooiland/ ver-
ruigd grasland (deels begraasd) 

bebouwing

haag

gebouw met terrasruimte

parkeren (vakken in grasbetonsteen+, rijbaan in 
asfalt)

zwarte stippellijn: aanduiding ruimtebeslag 
camperparkeerplekken

ruimte reservering parkeerplaatsen (niet aange-
legd, gras)

zoekgebied opgaande beplanting mix. type bijvoet ooibos: zwarte 
populier (PoNi, boom aanplant), schietwilg, katwilg, amandelwilg, 
bitterwilg (bosplantsoen, gefaseerd hakhout beheer)
bestaande opgaande beplanting (bomen)

water

onderwater taluds t.b.v diepgang haven

weg dijk, inrichting conform Gastvrije Waaldijk

strandje/zanderige afzettingen

karrespoor geveegd beton (b=0,7-0,9-0,7)

verhard wandelpad (b=1.2m) geveegd beton

verhard wandelpad (stapstenen, b=1.2m) geveegd 
beton conform wandelpaden en karrespoor

stortstenen/krib

recreatieveld: gemaaid gras, ruimte voor intensiever 
gebruik

bloemrijke dijk en grasland

natuurlijke spelaanleidingen

struinpad/wandelpad (indicatief) gemaaid b=1m

relicten veerstoep

zitrand (h=0.5m) in talud 1:3

dijktrap

autovrije verblijfsplek loswal met houten zitelemen-
ten

tijdelijke invulling HWVT n.t.b. gecombineerd zit- en 
informatie element in vormentaal inrichting loswal

hoogte- en dieptelijnen (globaal, technisch nader 
uit te werken)

inlaatwerk met brug

raster met klaphek

stronken- en takkenril

plangrens

voorstel bomen
PoNi Zwarte populier
SaFr Kraakwilg
PrAv Zoete kers
AlSp Japanse Kaukasische els
JuRe Walnoot

legenda
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