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Het landschap waarin de kinderen uit Geijsteren, 
Wanssum, Blitterswijck, Meerlo, Broekhuizen, 
Broekhuizenvorst en omgeving opgroeien zal de 
komende jaren als gevolg van Gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum flink veranderen. 

Om de hoogwaterveiligheid in het gebied te verbeteren 
wordt de Oude Maasarm gereactiveerd, worden dijken 
aangelegd en komen er twee hoogwatergeulen. 
In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en 
een rondweg aangelegd.

Het gebied is straks niet alleen beter beschermd tegen 
hoog water, maar er ontstaat ook een uniek, waterrijk 
natuurlandschap met ruimte voor recreatie en andere 
ontwikkelingen.

In dit prentenboek van Luuk Lenders vertelt Omaatje 
de allerjongste inwoners van het gebied hoe het is 
om te leven met de Maas en waarom het belangrijk is 
dat er aan de Maas gewerkt wordt. Aan de hand van 
de prachtige tekeningen kunnen docenten, ouders en 
opa’s en oma’s hun (klein-) kinderen verhalen vertellen 
over ‘Mooder Maas’.

Veel leesplezier!

Projectbureau Ooijen-Wanssum



Omaatje woont samen 
met haar hondje aan 
de Maas.

Ze geniet elke dag van de 
dieren en de planten, van het 
water en van de bloemen. 
Soms leest ze verhaaltjes voor 
aan alle dieren die er zijn. 



Als er een boot 
voorbij komt 
zwaait ze.

En soms 
zwaait er 
iemand 
terug!

Het hondje is haar 
beste vriend. 

Samen 
hebben ze 
veel plezier.



Op zondag gaat omaatje met 
haar hondje op het pontje. 

Wat is het hier toch mooi, 
denkt omaatje.

Samen naar 
de overkant! 

Op een dag begint het 
heel hard te regenen.



Het regent al dágen en 
dágen. Het houdt maar niet 
op! Het water in de Maas 
stijgt en stijgt. 

Omaatje kijkt verschrikt 
naar buiten. De Maas 
loopt over en het water 
loopt zomaar haar 
    tuintje in!... 

O jee!...



...en komt zelfs haar 
huisje binnen!!!

Het water stroomt ook bij andere 
huizen binnen.
Buiten maken mensen 
dijken van zandzakken.

Mensen 
in bootjes 
proberen 
anderen te 
helpen. En 
het regent 
en regent 
maar door.



Maar dan opeens... 
schijnt de zon weer! 

Het is droog!
Omaatje rent blij naar 
buiten en maakt met haar 
hondje een dansje in de 
modder. Er is heel veel 
kapot. Daken en vloeren 
worden gemaakt. 

Gelukkig is het water weer 
terug in de Maas.



Een groepje mensen komt bij elkaar om te 
praten over wat er is gebeurd. Dit mag niet 
nog een keer gebeuren! Samen bedenken 
ze een héél slim plan... 

Het gebied langs de Maas wordt 
uitgegraven. Als het weer hoog water wordt 
kan het water daar naar toe stromen en 
komt het niet meer 
bij de huizen. 

Tijdens het graven 
worden er veel oude dingen gevonden, 
    zoals deze 
    mooie vaas.



Koeien en andere dieren eten 
tevreden van het gras. 

Er komen dijken om hoog 
water tegen te houden 
en er wordt een mooi 
natuurgebied aangelegd. 

Ook wordt er een rondweg gemaakt. 
Zo hebben de mensen en de natuur 
geen last meer van vrachtauto’s. 



Omaatje zit weer blij met haar hondje 
aan het water. Wat is het hier toch mooi, 
denkt ze. Ik ben blij dat ik hier woon. 
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