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Inleiding
In de van oorsprong onbedijkte Zandmaas speelde de oude Maasarm Ooijen-Wanssum een belangrijke rol bij de afvoer van Maashoogwaters.
De na de hoogwaters van 1993 en 1995 aangelegde Dgr kades sloten de oude Maasarm af van het riviersysteem. De beveiliging van de
bewoning in en om de oude Maasarm ging daarmee ten koste van de stroomopwaarts van de oude Maasarm gelegen dorpen, die op hun beurt
om een betere bescherming vragen. De autonome ontwikkeling zou leiden tot meer en hogere kades. De vraag is of dit vanuit rivierkundig
oogpunt kan en wenselijk is. Wellicht bieden andere maatregelen, of combinaties van ingrepen, een oplossing voor het hoogwaterprobleem
en worden daarmee tegelijkertijd meer kansen voor een verdere ontwikkeling van het plangebied gerealiseerd.
Met deze aanleiding is Habiforum gevraagd om een (voor-)verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in de oude
Maasarm Ooijen-Wanssum. Gezien de aanleiding speelt de hoogwaterproblematiek een belangrijke rol in deze verkenning maar duidelijk zal
worden dat de oplossingen voor het hoogwaterprobleem cruciaal zijn voor de verdere gebiedsontwikkeling.
De verkenning gaat in op de context van de gebiedsontwikkeling en de hoogwaterproblematiek door een beschrijving van de vorming van het
landschap en indruk van de (bewonings)geschiedenis en het bodemgebruik te schetsen in een aantal kenmerkende periodes (hoofdstuk 1).
Aan de hand hiervan worden de gebiedskenmerken en de achterliggende oorzaken van de hoogwaterproblematiek inzichtelijk gemaakt.
Vervolgens wordt ingegaan op het waarom van reactivering (hoofdstuk 2) en worden achtereenvolgens de autonome ontwikkeling en 5
reactiveringsstrategieën geschetst (hoofdstuk 3) gevolgd door de belangrijkste kansen, initiatieven en knelpunten die bepalend zijn voor de
verdere gebiedsontwikkeling. In de laatste twee hoofdstukken wordt ingegaan op de acceptatie van de geschetste ontwikkelingen (hoofdstuk
4), een indicatie van de kosten van de verschillende strategieën (hoofdstuk 5) en op de vervolgstappen na deze verkenning (hoofdstuk 6).
Juli 2006
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1. De oude Maasarm
Gebiedsbeschrijving

De oude Maasarm ligt tussen Ooijen en Wanssum, in Noord Limburg,
langs de Zandmaas. De oude Maasarm is een groene rivier met een
lengte van 10 km. die alleen bij hoge Maaswaterstanden meestroomt.
De instroomopening ligt bij rivierkilometer 123, ter hoogte van
Broekhuizenvorst. De uitstroomopeningen van de geul liggen bij
Blitterswijck (rivierkilometer 129) en Wanssum (rivierkilometer
133). De Oude Maasarm Ooijen-Wanssum vormt een laagte in het
landschap. De laagste delen van de geul zijn onbewoond, de percelen
zijn er klein en het hele jaar door vochtig of ronduit nat. Hier vinden
we broekbos en vochtige weilanden en de beeklopen van de ‘Ooijen’
de Wolterskamp, de Groote Molenbeek. In de hoogste delen van het
plangebied staan de meeste huizen en boerderijen. Delen van de geul
zijn in gebruik als weidegrond en op de hoger gelegen delen vinden
we boom- en fruitteelt. Grote delen van de geul zijn natuurgebied.
Dit gebied vormde zich onder invloed van de Maas en de mens.
Dit hoofdstuk beschrijft in vogelvlucht de ontstaanswijze van het
plangebied. Achtereenvolgens komen de grote landschapsvormende
processen aan bod, gevolgd door een korte historie van grondgebruik
en bewoning in drie markante periodes: tot de tweede wereldoorlog,
van het midden van de vorige eeuw tot 1993 en van 1993 tot nu.

Het Maasdal ter hoogte van het plangebied

In het deel van de Zandmaas waar deze gebiedsvisie over gaat
stroomt de rivier door een relatief smal dal. De Maas wordt hier op
beide oevers geflankeerd door trapsgewijs oplopende zandgronden.
Nu liggen de hogere zandgronden hoogwatervrij, maar ooit waren zij
bodem van de Maas. Deze oude Maasbeddingen zijn langzaam uit
het bereik van de rivier gestegen omdat de Maas in dit traject door
een stijgend gebied stroomt (Venloslenk). De Maas heeft zich als
gevolg daarvan steeds dieper in het landschap ingesneden.
In diezelfde geologische geschiedenis waarin dit speelde, wisselden
ijstijden en warme periodes elkaar af. De Maas kende als gevolg
daarvan twee gezichten; tijdens de ijstijden was het een rivier met
vele lopen. Dit vlechtende riviersysteem voerde grote hoeveelheden
zand en grind aan. Tijdens de warmere periodes was sprake van een
rustig meanderende rivier. De Maas heeft in dergelijke periodes, net
als nu, één loop.
In het landschap zijn alle sporen van deze vroegere periodes nog
te vinden. De oude overstromingsvlaktes die de Maas stapsgewijs
verliet, liggen als hoger gelegen terrassen op de beide oevers. De
oude geulen zijn vaak nog herkenbaar en de 2 tot 5 meter steile
terrasranden markeren overal de voormalige grenzen van de rivier.
Hoe verder van de Maas af, hoe hoger én ouder de terrassen en
geulen zijn. Iedere terrasrand verder van de Maas af vormt een stap
terug in de tijd. De oudste zijn 200.000 jaar, de jongste 11.000 jaar
oud.

1.1 De vorming van het landschap
De Zandmaas

De Maas ontspringt in Noord-Frankrijk, op 490 meter boven zeeniveau.
935 kilometer verderop, in Zuid Holland, komt de Maas in zee uit.
Het meeste water verzamelt de rivier in de Belgische Ardennen.
Belangrijke zijrivieren als de Ourthe, de Ambléve en de Lesse
bepalen grotendeels het waterpeil in de rest van de rivier. Eenmaal
in Nederland aangekomen heeft de rivier nog 300 kilometer te gaan,
waarvan 165 kilometer door Limburg. In Limburg wisselt de Maas
3 keer van karakter. Het traject van Maastricht tot Roermond wordt
gevormd door de Grensmaas, een snelstromende, onbevaarbare
grindrivier. Van Maasbracht tot kort voorbij Roermond is sprake van
een langzaam stromende rivier in een zeer breed rivierdal. Grote
grindplassen domineren het landschap. Vanaf Roermond begint de
Zandmaas.

Dit markante reliëf vinden we ook nog overal in het plangebied.
Het verklaart een belangrijk deel van de bewoningsgeschiedenis,
het landgebruik en de hoogwaterproblematiek in en om de oude
Maasarm. Het verklaart waar klei of zand ligt, waar het nat of droog
is, en waar het risicovol of bewoonbaar is.
Voor een beter begrip van het landschap in het plangebied spelen
alleen de twee meest recent gevormde terrasvlaktes een belangrijke
rol. Het middelste terras en het laagste terras.
Het middelste terras is ontstaan in het Pleistoceen en ligt in het
plangebied rond de 15 á 20 meter NAP. Het is een brede oude
Maasbedding, waar de Maas de grote meanders zoals het Schuitwater
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en het Kaldenbroek achterliet. Doordat de Maas zich steeds dieper
in het landschap insnijdt, is het middelste terras voor een groot
deel buiten bereik van de rivier komen te liggen. Op het middelste
terras liggen daarom ook de meeste dorpen in het Maasdal zoals
Grubbenvorst, Broekhuizen en Meerlo.

droogte, een gebrek aan vegetatie en stormachtige westenwinden
zorgden voor grote zandverstuivingen. Vanuit het westen bereikte
dikke pakketten dekzand de Maas en vanuit de Maasbedding waaiden
hoge rivierduinen op.

Het laagste terras is ontstaan in de laatste koude periode in het
Pleistoceen en ligt in het plangebied rond de 13 á 15 meter. Zo’n
2 á 3 meter boven de rivier. Toen het terras werd gevormd had de
Maas vele lopen. Dit vlechtende rivierpatroon maakt het laagste
terras reliëfrijk. Het wordt gekenmerkt door geulen afgewisseld met
hoger gelegen ruggen. Het laagste terras overstroomt relatief snel.
Daarom liggen er hier van oorsprong weinig nederzettingen en is
bewoning van oorsprong beperkt tot de hogere ruggen tussen de
stroomgeulen.

De twee terrassen, gecombineerd met het stuifzand bepalen het
huidige landschap in de oude Maasarm. De hogere gronden in het
plangebied maken deel uit van het middelste terras. Deze hogere
gronden zijn (opnieuw) doorsneden door een stelsel van geulen
dat deel uitmaakt van het laagste terras. Daarbij is een deel van het
hoger gelegen middelste terras geïsoleerd komen te liggen tussen
de maas en de oude Maasarm. Uit deze Maasarm waaiden ook
rivierduinen op. Dit verklaart de aanwezigheid van Maasduinen op
de westelijke Maasoever tussen Ooijen en Blitterswijck. Bij nadere
beschouwing blijkt het geulenpatroon uitgebreider en grilliger dan op
het eerste gezicht lijkt. Met name de hogere gronden tussen Ooijen
en Blitterswijck en het gebied tussen Broekhuizenvorst, Ooijen en
Legert worden doorsneden door een aantal historische geulen. Veel
van de huidige beken volgen deze laagten. Voorbeelden hiervan zijn
het Smallenbroek, Wolterskamp en Boddebroek

Het plangebied nader beschouwd

Dekzanden en stuifduinen zijn andere opvallende fenomenen in het
plangebied. Deze bedekken grote delen van het middelste terras.
Deze zandpakketten en –heuvels ontstonden tijdens de laatste
koude periode, 10.000 jaar geleden. Die koude periode veranderde
een groot deel van Nederland korte tijd een poolwoestijn. Grote

Afb 1: Het terrassenlandschap langs de Zandmaas (Bron: toekomst voor een Zandrivier, bureau Stroming 1999)
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die periode verklaart. Waar mogelijk waren de vochtige beekdalen
en de oude Maasarmen in gebruik als grasland. Deze graslanden
hadden vaak nog geen perceelsgrenzen door middel van heggen
of hagen maar kenden een gemeenschappelijk gebruik, dit is op de
kaart o.a. te zien langs de benedenloop van de Groote Molenbeek.
De hogere gronden werden als het kon gebruikt als akkers, maar
de mogelijkheden waren beperkt door een gebrek aan meststoffen.
Akkers werden bemest met een mengsel van dierlijke mest en
plaggen. Die plaggen werden op de heidegronden of uit terrasranden
gestoken. Het opbrengen van plaggen op de zandgronden leidde
tot productieve akkers op plekken waar van oorsprong alleen maar
uiterst schraal dekzand en dito stuifduinen te vinden zijn. Deze
zogenaamde ‘velden’ (op de kaart te zien als ‘Hoogfeld’, ‘Marsfeld’,
‘Maesfeld’) vormen daardoor tot op de dag van vandaag uitstekende

1.2 Bewoning en grondgebruik tot
de jaren ’30
Van het ver re ver leden tot de t weede wereldoor log
waren waterhuishouding en grondsoor t bepalend voor
bewoningsgeschiedenis en landgebruik in het plangebied. De
Tranchotkaart (1802-1807) en de topografische kaart van een eeuw
later geven een goed begrip van deze geschiedenis van landschap
en landgebruik in het plangebied.
De laagste, natte delen waren grotendeels onontgonnen. Op de
Tranchotkaart zijn in de geul ter hoogte van Ooijen uitgestrekte
moerassen te vinden. In delen van deze moerassen werd veen
gewonnen, wat de kleine meertjes en waterloopjes in de geul uit

Afb: 2 De Tranchotkaart van twee eeuwen geleden. Grote delen van de oude Maasarm zijn ontoegankelijk moeras.
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landbouwgrond. Met het toen geldende landbouwsysteem werden
grote delen van het landschap benut.
Bossen waren er om die reden veel minder dan nu, daarvoor werd te
intensief begraasd en geplagd. Waar op de zandgronden nu bos staat
was het vroeger kaal, op enkele geriefhoutbosjes (vgl. Roekenbosch)
na. Velden werden net als de graslanden in grote delen van het
plangebied als meent (gezamenlijk) beheerd. Perceelsscheidingen
ontbraken daarom ook op de grote ‘velden’. Op sommige plekken,
met name ten noordwesten van Ooijen vinden we akkers die wel
bij individuele boerderijen horen, in het laatste geval is sprake van
kampen (vgl. ‘Wolterskamp’).

Infrastructuur
Tot ver in de 20e eeuw liep buiten de steden nog geen enkele verharde
weg. Zelfs de doorgaande routes waren zandwegen. Tot na de
tweede wereldoorlog waren er in dit gebied geen bruggen over de
Maas. De enige wegen die de oude Maasarm aan het begin van de
19e eeuw doorsneden waren de weg bij moleneind (Meerlo) en de
weg van Broekhuizenvorst naar Ooijen. De verbinding tussen het
westelijk en het oostelijk deel van Wanssum kreeg pas halverwege
de 19e eeuw vorm, gelijktijdig met de veerverbinding tussen Wanssum
en Well.

Afb. 3 De topografische kaart van ongeveer een eeuw geleden. Op deze kaart is aan het grondgebruik de ligging van het volledige
geulenpatroon van de Oude Maasarm af te lezen. Duidelijk is te zien hoe de bebouwing is gesitueerd op de hoge delen in het plangebeid,
op de grens van akkers en graslanden. Ten opzichte van een eeuw terug (Tranchotkaart) zijn er nauwelijks veranderingen
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van het middelste terras. Dit waren ook vaak de overgangen tussen
de akkers en het grasland en daarmee ook vanuit landbouwkundig
oogpunt de ideale vestigingsplekken. Boerderijen en gehuchten
zochten daarbij een optimum tussen gebruiksgemak (dicht bij de
weiden) en risico op wateroverlast. Meerlo, Gun, Megelsum en Legert
zijn hier voorbeelden van. Solitaire bebouwing op het laagste terras
kwam voor, maar vond altijd plaats op relatief hoge plekken in het
terrein. De hogere ruggen tussen de stroomgeulen vormden ideale
vestigingsplaatsen. Goede voorbeelden hiervan zijn de historische
panden ten westen van Ooijen. Boerderijen met namen als ‘op den
heuvel’ of eindigend op ‘donck’ wijzen op de benutting van de in het
terrein aanwezige, vaak subtiele hoogteverschillen.

Maaswater

De oude, laaggelegen geulen ma(a)k(t)en het gebied kwetsbaar voor
overstromingen. Omdat waterstanden pas sinds het begin van de
vorige eeuw nauwkeurig worden gemeten is over de periode daarvoor
niet heel veel bekend. Wel is duidelijk dat o.a. in 1880, 1920, 1924
en 1926 forse hoogwaters optraden. Met de vestiging van dorpen en
boerderijen werd hier terdege rekening gehouden. Wanssum bestaat
op de Tranchotkaart nog uit twee separate nederzettingen die op
gepaste afstand aan beide oevers van de groote Molenbeek liggen.
Tussen deze gehuchten is zelfs geen doorgaande verbinding.
Wat voor Wanssum geldt is voor vrijwel alle historische bebouwing in
het plangebied van toepassing. Deze ligt vrijwel overal aan de rand

Afb. 4 De huidige topografische kaart. Het grondgebruik is veel minder dan vroeger gebonden aan de natuurlijke omstandigheden. De oude geul daarom vrijwel
verdwenen uit de topografie en nauwelijks meer te herkennen. Woningen en bedrijven hebben zich uitgebreid richting en in de flanken van de oude Maasarm.
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Uitzonderingen op deze regel vormen de watermolens (op de
historische kaarten te zien in de beek bij Meerlo en Wanssum),
nederzettingen die een relatie met de scheepvaart hebben
(zoals Well), veerhuizen (Tante Jet) en kastelen (zoals Ooijen).
De kasteelboerderijen en kastelen kozen bewust voor een laagte
omdat ze water nodig hadden voor hun slotgracht, omdat ze
tegelijkertijd molen waren, of omdat ze een aan tolheffing deden.
Alle bovengenoemde historische gebouwen en historische centra
hebben daardoor vaker hoogwater en krijgen hogere waterstanden
te verduren.10

De nieuwe weg van Venray via Wanssum naar de oostelijke
Maasoever wordt een hoofdverbinding en tegelijkertijd, samen met
de haven, een ‘ontginningsas’ waarlangs in de decennia erna huizen,
woonwijken, sportvelden en een bedrijventerrein komen te liggen
Hiervan ligt een aanzienlijk deel in de voorheen gemeden lage delen
van het gebied. Dit geldt ook voor de andere delen van het huidige
plangebied. Er is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal
huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen. Voorbeelden hiervan zijn
de uitbreiding van Meerlo langs de Groote Molenbeek ten zuiden
van de M. Jenneskensstraat, de vestiging van huizen en bedrijven
bij Moleneind, Helling, langs de Ooijenseweg en de Boltweg en de
vestiging van camping het Karrewiel en de firma Depex (het huidige
Oerlemans).

1.3 Van 1930 tot 1993

Deze ingrijpende veranderingen in het plangebied, die de directe
aanleiding zijn voor de problemen die nu optreden, konden zich
voltrekken omdat de Maas sinds 1926 geen hoogwaters van betekenis
liet zien. Het collectieve geheugen bleek kort en de regelmatig
optredende hoogwaters, die honderden jaren de voor iedereen
inzichtelijke scheidslijn tussen risicovol en risicoloos investeren
inzichtelijk maakte, bleven achterwege, juist in deze periode van grote
maatschappelijke ontwikkelingen.

In het begin van de vorige eeuw werd afgerekend met een aantal
natuurlijke belemmeringen in het gebied. In 1915 werd besloten
tot kanalisatie en het aanbrengen van stuwen in de Maas. In 1929
waren deze werken gereed en was de Maas ook bij lage afvoeren
bevaarbaar. De monding van de Groote Molenbeek kwam door het
hoge stuwpeil deels onder water te staan. Hier werd in de jaren ’30
begonnen met de aanleg van de haven van Wanssum.
De landbouw maakte een belangrijke schaalvergroting door. Door het
rechttrekken van beken werd de ontwatering verbeterd en konden
natte en onproductieve graslanden veranderen in goed gedraineerde
weidegronden. Doordat kunstmest kon worden gebruikt voor de
bemesting van de akkers raakten de woeste gronden hun functie als
plaggenleverancier en graasgrond kwijt. De heidegronden werden
verlaten door de schaapskuddes en bos deed weer haar intrede
in het landschap. Op de schrale gronden werden dennenbossen
geplant, o.a. voor de productie van mijnhout. In de ontoegankelijke
‘wildernis’ in de oude Maasarm ontstond populierenteelt.
De ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied nemen pas echt een
vlucht in de tweede helft van de vorige eeuw. Ruilverkavelingen van
Meerlo (jaren ’40), van Blitterswijck (jaren ’50) en van Broekhuizen
(jaren ’60) brengen veranderingen aan in de kleinschaligheid.
De grootte van kavels verandert en de waterstanden worden ten
behoeve van landbouw geoptimaliseerd. Na de oorlog wordt de
eerste brug over de Maas tussen Wanssum en Well aangelegd. De
oude structuur van Wanssum, twee gehuchten aan beide zijden van
de Groote Molenbeek (tot op zekere hoogte vergelijkbaar met Meerlo)
wordt sindsdien doorkruist door twee belangrijke nieuwe structuren:
de tot in het dorpshart uitbreidende haven en de doorgaande
Venrayseweg.

Afb. 5 Hotel het Veerhuis in het voormalige veerhuis, wateroverlast is hier
van alle tijden

1.4 Van 1993 tot nu
In 1993 en 1995 werd Limburg ruw opgeschrikt door hoogwaters.
Extreme regenval in het brongebied viel samen met een bevroren
bodem en snel smeltende sneeuw in de Belgische Ardennen. Het
water steeg hoger dan de Ooijenseweg en de hoogwatergeul vulde
zich snel met Maaswater en stroomde mee. Een groot deel van de
bewoners van de oude Maasarm waren, evenals het gros van de

10
Een belangrijk deel van deze historische gebouwen hebben nu een
horeca-functie of vormen een toeristische trekpleister. Dit geldt o.a. voor kasteel
Ooijen, Gunhof, camping de Kooij, tante Jet, hotel het Veerhuis in Broekhuizen,
watermolen de IJsvogel in Arcen, de kasteeltuinen in Arcen. Daarmee is
geïnvesteerd in locaties die moeilijk of niet zijn te beschermen tegen hoogwater.

10
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Limburgers niet voorbereid op het water. Uit onderzoek11 bleek dat
in 1993 62 % van de getroffen burgers en 53% van de getroffen
bedrijven niet wisten dat ze in het winterbed gevestigd waren. Het
hoogwater van 1993 kwam het meest onverwacht en richtte mede
daardoor de grootste schade aan. In 1995 was men al wat beter
voorbereid, waardoor minder schade aan inboedels optrad (zie tabel
3, pag 43). Desalniettemin was ook in 1995 de economische schade
groot.

Uit de inundatiekaarten is goed af te lezen dat de historische
bebouwing door haar uitgekiende hoogteligging grotendeels
buiten bereik van het hoogwater bleef. Dit geldt onder andere voor
Legert, Gun, Megelsum en een belangrijk deel van Meerlo. Ook de
oorspronkelijke bebouwing ten westen van Ooijen bleef hoogwatervrij.
Voor het gehele plangebied geldt dat sprake was van materiële
schade. In de meeste gevallen van waterschade stond het water tot
maximaal 50 cm in de huizen. Dit leidde tot aanzienlijke schade aan
stallen, muren, gebouwen en inboedel.

Overstroming 1993 en 1995 Ooijen-Wanssum

Kades

In 1993 overstroomden grote delen van het plangebied waaronder
een groot deel van Wanssum, het industrieterrein, het gebied ten
zuiden van Blitterswijck (Boltweg) en camping het Karrewiel, Ooijen
(inclusief het bedrijf Oerlemans), de compostfabriek Theeuwen
en delen van Broekhuizenvorst (via waterloop Annadijk). In 1995
beperkten noodvoorzieningen het overstromingsgebied in Blitterswijck
in Wanssum en bleven Broekhuizenvorst, camping het Karrewiel,
het gehucht Ooijen (inclusief Oerlemans) en de compostfabriek
hoogwatervrij. De hoge waterstand van 1995 leidde daar en tegen
tot méér wateroverlast in Meerlo, bij de Helling (Wanssum) en op
camping Ooijen.

De hoogwaters vroegen om snelle maatregelen. Na het hoogwater
van 1993 was de bevolking vooral verrast, na het hoogwater van
1995 overheerste ontevredenheid. Belangrijk argument was dat ‘de
deskundigen’ na 1993 hadden gesproken over een 1:200 hoogwater,
dat nu niet tweehonderd, maar twee jaar later optrad2. Verslagen,
boeken en onderzoeken van het laatste hoogwater maken duidelijk
dat de bevolking van de overheid maatregelen verwachtte om
dit in de toekomst te voorkomen. Provinciale en landelijke politici
deden deze toezegging. Vooruitlopend op de benodigde uitgebreide
studies en voorbereidingen werden (nood-)kades aangelegd. Om
versnelling van dit omvangrijke werk mogelijk te maken werd in 1995
een bijzondere juridische voorziening van kracht, de ‘Deltawet grote

11
Waterloopkundig laboratorium, onderzoek
naar hoogwaters 1993 en 1995 (2004a)

Afb: 6 Fragment inundatiekaart; in groen inundatie 1993 en 1995, geel inundatie 1995, blauw inundatie 1993
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Afb: 7 Bij Moleneind (Meerlo) werd het water door de weg opgestuwd. Deze opstuwing veroorzaakte hoger water (een ‘stuwmeer’ volgens de bewoners) vóór, en een
stroomversnelling áchter de weg, waar het water met grote snelheid het talud afstroomde. Dit laatste leidde tot schade aan wegen, bruggen en nabijgelegen particulier bezit.

rivieren’ (Dgr). De Dgr vereenvoudigde de besluitvorming, beperkte
de inspraak en de rechtsbescherming. Ook werd alle voorheen van
toepassing zijnde wettelijke regelgeving buiten werking gesteld,
waaronder de MER-plicht. Zelfs onmiddellijke inbezitneming van
grondeigendommen door de overheid was mogelijk. Dat laatste
bleek meestal niet nodig, maar was een goede stok achter de deur
voor de beoogde ingrepen. Het resultaat hiervan was dat in 1995 en
1996 overal in de voorheen onbedijkte Maas kades zijn aangelegd.
Parallel daaraan werd de projectorganisatie Maaswerken in het
leven geroepen om de definitieve planvorming ter hand te nemen.
Deze definitieve maatregelen, zo was de gedachte, zouden de kades
en kadetracés weer (deels) overbodig maken omdat duurzame
rivierkundige maatregelen voor de benodigde waterstanddaling
zouden zorgen.

gelegen gronden in het gebied. Daardoor is sprake van een kadering
die het bekade gebied een bescherming van 1:40 á 1:50 jaar geeft.
het dal van de Groote Molenbeek (inclusief Meerlo en Wanssum)
valt niet binnen deze kadering maar profiteert wel van de afsluiting
van de geul met de kade langs de Ooijenseweg. Door afsluiting van
het bovenstroomse deel van de geul zijn de waterstanden tussen
Wanssum en Meerlo gelijk aan de Maaswaterstand benedenstrooms
van Wanssum. In het centrum van Wanssum en langs het
bedrijventerrein zijn aan beide zijden van het dal van de Molenbeek
en op de brug over de beek waterkeringen aangebracht.

WBR

De schade(uitkeringen) na de hoogwaters van 1993 en 1995 maakten
duidelijk dat het winterbed van de rivier zoveel mogelijk vrij moest
blijven van bebouwing ter voorkoming van schade en claims. Dit leidde
tot een grondige aanpassing van de juridische winterbedbelijning van
de rivier, vastgelegd in de ‘beleidslijn ruimte voor de rivier’, later
WBR. Deze beleidslijn geeft sindsdien een haarscherpe en rigide
gehandhaafde grens aan tussen waar wél en waar geen restricties
gelden. Het volledige gebied van de Oude Maasarm, inclusief het
gebied tussen Ooijen en Blitterswijck vallen onder het juridische
winterbed. Hier mag niet, of alleen in zeer uitzonderlijke gevallen
worden gebouwd. Het plangebied zit evenals de dorpen Wanssum,
Meerlo, Broekhuizenvorst, Ooijen en Blitterswijck hiermee zo goed
ls ‘op slot’ wat betreft haar ruimtelijke ontwikkeling.

Kades in het plangebied

Door de aanleg van twee groene Dgr kades, bij Blitterswijck en langs
de Ooijenseweg tussen Broekhuizenvorst en Ooijen werd het gebied
kort na het hoogwater van 1995 beschermd tegen Maashoogwaters
door afsluiting van de bovenstroomse verbinding tussen de oude
Maasarm en de Maas. In principe was het na 1995 ook de wens om
de nevengeul bij Wanssum ter hoogte van de brug af te sluiten. De
afvoer van de Groote Molenbeek is echter te groot (1,4 m3 /s) om
kunstmatig over de kade heen te pompen. Om die reden is de geul
pas bovenstrooms van Meerlo met een kade afgesloten. Deze laatste
is geen permanente kade. Bij hoogwaterfase 1a (bij waterstanden
hoger dan 1750m3/s) wordt deze mobiele kade opgebouwd langs de
Bergsboslaan en Pluisbergweg. Deze drie kades sluiten aan op hoger

Maaswerken

Sinds 1995 wordt systematisch gewerkt aan rivierbeveiliging in
de Zandmaas. Doelstelling is om gebieden achter de kade een
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Afb. 8 De kade bij Ooijen aan het begin van de oude Maasarm

beschermingsniveau van 1:250 te garanderen. Oorspronkelijk
uitgangspunt was dat met rivierverruimende maatregelen zoveel
mogelijk, waterstandverlagende effecten bereikt zouden worden
om deze doelstelling te halen. Na afloop van deze duurzame
ingrepen zou bepaald worden welke aanvullende kademaatregelen
nog nodig zijn. Rivierverruimende maatregelen bleken moeilijker te
realiseren, kostbaarder te zijn, en vergden zoveel tijd dat de politieke
toezeggingen (‘beveiliging binnen 10 jaar’) in het geding kwamen.

Vooruitlopend op rivierverruimingsprojecten is daarom gestart met het
aanleggen en verhogen van kades rond de stedelijke centra Venlo,
Gennep en Roermond. Daarnaast wordt in de nabije omgeving een
beperkt aantal rivierverruimende maatregelen genomen. Aansluitend,
in 1012 zal dan de beveiliging van de overige delen in het NoordLimburgse Maasdal ter hand worden genomen met het project
‘sluitstukkades’.

Daar kwam bij dat de maatgevende hoogwatergolf wijzigde, en
rivierverruiming niet volstond voor het behalen van de doelstellingen.

Het ‘voortrekken’ van stedelijke gebieden, en het achterblijven van
maatregelen voor de andere gemeenten heeft geleid tot het politieke

Kadewedloop

Afb. 9 Schematische weergave van situatie in de oude Maasarm. Een kade voorkomt instroming van Maaswater in het gebied. Bebouwing
staat op het lage terras (lichte kleur) en op het middelste terras (donkere kleur). Van oorsprong stonden de huizen hier op de hoogste delen.
De meest recente bebouwing betrok echter ook de lagere delen van het lage terras een de beekdalen van het middelste terras.
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Afb. 10 Hoogtekaart plangebied met kades

druk om in ieder geval de slecht beveiligde delen langs de Maas óók
snel ter hand te nemen en hier niet mee te wachten tot 2015. Het gaat
hier met name om gemeenten die als gevolg van de kadeaanleg met
hogere waterstanden en hogere overstromingsrisico’s te kampen
hebben, zoals Arcen en Broekhuizen.

•
•

toename van extremen (droogte en neerslag) in zomer en
winter
verder toenemende zeespiegelstijging

In de komende eeuw moet zowel een toename van droogte als met
een toename van wateroverlast worden gerekend. In het project
integrale Verkenningen Maas (IVM), wordt uitgegaan van een
maximaal mogelijke afvoer van 4600 m3/s. Dat is 1,5 keer zoveel als de
hoogwaters in 1926, 1993 en 1995. Bij het huidige maatregelenpakket
wordt met deze veranderingen nog geen rekening gehouden. De op
basis van historische waterstanden berekende kadehoogtes zullen
voor de in de toekomst verwachte afvoeren niet volstaan.

1.5 De komende eeuw
Mondiale klimaatverandering is, zelfs met de meest optimistische
emissiescenario’s, onvermijdelijk. Over de precieze impact van de
klimaatverandering in Nederland bestaan nog onduidelijkheden,
maar over een aantal trends spreken metingen én modelmatige
voorspellingen zich steeds eensluidender uit. In de komende 50-100
jaar is sprake van:
•
toename van de neerslag in de winter
•
afname van de neerslag in de zomer

Het is inmiddels duidelijk dat Nederland het streven naar de benodigde
mondiale emissiereductie niet kan afwachten. Klimaateffecten zullen
zich, ongeacht CO2 reductie voordoen. Nederland rest een strategie
van adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering in combinatie
met acceptatie van hogere risico’s. Van beide manieren van omgaan
14
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met klimaatverandering worden de contouren in het beleid inmiddels
zichtbaar.

zal mede afhankelijk worden van de mogelijkheden om risico’s te
verzekeren. Los daarvan zal eigen verantwoordelijkheid niet zonder
intensieve en gedetailleerde risicovoorlichting worden ingevoerd.
Met adequate voorlichting over risico’s is men in andere landen al
verder gevorderd. Een bekend voorbeeld is de precieze informatie
(waterstanden, overstromingskaarten, informatie op postcode,
schadepreventietips) voor burgers en bedrijven in de stad Keulen
(zie http://www.hochwasserinfo-Koeln.de)

Adaptatie

Ons land zal zich in toenemende mate moeten aanpassen aan de
effecten van klimaatverandering. Hogere rivierafvoeren, extreme
neerslag, droogte en zeespiegelstijging vragen om een andere
inrichting van met name onze watersysteem. In de regionale
watersystemen in de stroomgebieden van onze rivieren (in binnenen buitenland) zal gezocht worden naar combinaties van waterberging
(bij extreme neerslag) en het vasthouden van water (bij droogte). Rond
rivieren zullen ruime(re) zones als bergings- en overstromingsvlakte
vragen om een aangepaste wijze van investeren. De verwachting
is ook dat klimaatverandering leidt tot meer dan een sectorale
aanpak van waterproblemen. De ruimteclaims die bovenstaande
maatregelen vergen kunnen niet louter met veiligheidsargumenten,
veiligheidsbudgetten en met slechts een veiligheidsinvulling tot
stand komen. Een verdere en gelijkwaardiger integratie van
veiligheidsdoelstellingen en doelstellingen op het gebied van
natuurontwikkeling, recreatie en beperkte stedelijke ontwikkeling ligt
voor de hand, evenals een verdere verdeling van de kosten over de
genoemde sectoren.

Acceptatie

De komende decennia zal een zekere mate van acceptatie
worden gevraagd van risico’s in ons land. Normdifferentiatie en
risicovoorlichting zullen een belangrijkere plaats in gaan nemen
in het risicobeleid.. Dat wil zeggen dat risico’s (kans x effect) niet
eenzijdig als overschrijdingskansen zullen worden beoordeeld maar
dat tevens de effecten in beschouwing genomen gaan worden.
De per gebied sterk variërende economische investeringen
gaan naar verwachting meewegen bij de risicobeoordeling en
zullen vroeg of laat leiden tot variatie in beschermingsniveau’s.
Daarnaast is de verwachting dat eigen verantwoordelijkheid een
belangrijkere rol gaat spelen in het Nederlandse risicobeleid. Burgers
en bedrijven zullen in steeds mindere mate een beroep kunnen
doen op gemeenschapsgeld voor ontstane schade als gevolg van
investeringen in gebieden waarvan de risico’s bekend zijn. De wijze
waarop verantwoordelijkheden een publiek of privaat karakter krijgen
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2. Waarom reactiveren ?
Aanleiding en urgenties

Het Maashoogwater van 1993 en 1995 veroorzaakten veel schade,
angst en ontevredenheid. De roep om maatregelen noopten overheden
om de bevolking op één of andere manier beter te beschermen tegen
hoogwaters. Als eerste maatregel werd de voorheen onbedijkte
Maas voorzien van tijdelijke kades. Het was de bedoeling om
deze Dgr kades door duurzame rivierverruimende maatregelen
waar mogelijk weer (deels) overbodig te maken. De realisatie van
duurzame maatregelen zoals nevengeulen, weerdverlagingen en
retentiegebieden bleek echter minder eenvoudig dan gedacht. Onder
invloed van de hoge kosten, politieke druk en de roep om resultaat
is een groot deel van de kades inmiddels permanent en zijn de
‘dijkringen’ wettelijk vastgelegd in de wet op de waterkering. Ook
is de volgorde waarbij de mogelijkheden van rivierverruiming de
hoogte van de sluitstukkades bepalen losgelaten. Venlo, Gennep en
Roermond worden inmiddels voorzien van sluitstukkaden, de huidige
kadetracé’s hebben al een wettelijke status gekregen terwijl een groot
deel van de duurzame rivierverruimende maatregelen zijn geparkeerd
in een nog onvoldoende gefinancierd maatregelenpakket 2 en 2+.
De beperkte financiële middelen en de politieke toezegging om in
2015 te starten met de aanleg van sluitstukkaden maken de kans
groter dat een ideale mix tussen rivierverruimende maatregelen
(die ruimte bieden aan de rivier en leiden tot waterstanddaling) en
kademaatregelen (die have en goed beschermen maar ruimte van
de rivier inperken) nog niet is gerealiseerd op het moment dat de
kadetracé’s in 2015 hun definitieve plek en hoogte krijgen. Dit dient
te worden voorkomen.

De keerzijde van kades

Kades beschermen het achterland tot bepaalde hoogte tegen
hoogwaters. Zonder rivierverruiming zorgen kades echter ook voor
hogere waterstanden tússen de kades. Deze door opstuwing ontstane
hogere waterstanden hebben een direct effect op de onbedijkte,
of minder goed beveiligde delen van het Maasdal, in en buiten het
plangebied zoals in Broekhuizen en Arcen (15 tot 30 centimeter
opstuwing in de flessenhals die is ontstaan als gevolg van de aanleg
van de huidige Dgr kades in het plangebied)
De vraag om de negatieve effecten van kadeaanleg en –ophoging
weer te compenseren nieuwe, hogere, kades leidt uiteindelijk tot een
domino-effect. Het eindresultaat van deze kadewedloop is strijdig

Afb. 11 Afname overstromingsgebied van de Maas. In oranje de tussen
1900 en 1995 ingedijkte gebieden, in paars de na 1995 ingedijkte
gebieden. In totaal is meer dan 40% van het overstromingsgebied
aan de rivier onttrokken. (Bron: Bergen van Water, WNF, 2000).
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met de (internationale) uitgangspunten van ‘ruimte voor de rivier’.
De voorkeursvolgorde: vasthouden – bergen – afvoeren is, bij het
achterwege blijven van duurzame rivierkundige maatregelen, in het
geding.

Gebiedsontwikkeling met hoogwater als aanleiding

Hoewel hoogwaterbestrijding de aanleiding vormt voor de verkenning,
is een integrale gebiedsvisie ook om andere redenen wenselijk. Zo
ontbreekt het op dit moment aan een integraal beoordelingskader
voor een aantal initiatieven van derden in het plangebied, waaronder
een beoogde zandwinning en de aanvraag tot uitbreiding van
bungalowpark het Roekenbosch. (zie hoofdstuk 5 kansen, knelpunten
en initiatieven).

Overstromingsgebied.
Voor dit traject van de Maas geldt dat het bij extreme waterstanden
moet dienen als overstromingsgebied ter voorkoming van grotere
rampen in de laaggelegen benedenstrooms gelegen delen van
Nederland. Vanuit die optiek wordt het Noord-Limburgse Maasdal
beschouwd als een bergingsgebied. (Hoge) kades maken dat
inundaties sneller, hoger en onverwachter komen dan in de
natuurlijke situatie. Voor een gebied dat niet alleen kán, maar zelfs
moet inunderen vraagt dat om een zorgvuldige afweging tussen
beperking van schade en de introductie van risico’s, ook op de lange
termijn, zeker wanneer men achter kades weer een zekere mate van
ontwikkeling wil toestaan.

Verder valt vrijwel het gehele plangebied onder het regime van de
WBR. Dat maakt ruimtelijke ontwikkelingen zo goed als onmogelijk.
De enige weg om gewenste initiatieven als woningbouw, uitbreiding
haven en aanleg nieuwe rondweg mogelijk te maken is door deze
onderdeel te laten uitmaken van een integraal plan dat per saldo tot
rivierverruiming leidt.
Tenslotte bestaat geen duidelijke ontwikkelingsrichting voor het
plangebied. Vrijwel autonoom groeit het gebied nu uit tot een
natuurgebied van formaat met grote kansen voor de ontwikkeling
van extensieve vormen van toerisme en recreatie. De perspectieven
die er liggen om deze ontwikkeling tot een (economisch) succes te
maken worden nog niet voldoende benut.

Het ontbreekt aan alternatieve rivierkundige maatregelen.
Verdere verdieping van de rivier is niet mogelijk door de geologische
gesteldheid van de onderliggende bodemlagen. Hier bevindt zich
zogenaamd ‘Mioceen zand’. Wanneer dit zand aan de oppervlakte
komt te liggen kunnen tijdens hoogwater grote hoeveelheden zand
wegspoelen en kan de rivieroever haar stabiliteit verliezen.
Toekomst
Gezien de voorspelde klimaatverandering en verwachte hogere
Maasafvoeren zullen de gerealiseerde beschermingsniveau’s
langs de Maas op termijn een herijking krijgen. Alles wijst er op dat
het 1:250 beschermingsniveau van nu niet gelijk is aan het 1:250
beschermingsniveau van de toekomst en dat met nieuwe parameters
opnieuw zal moeten worden gewerkt aan beveiligingsvraagstukken
(vgl. IVM). Op plaatsen als deze, waarvan bekend is dat de
beveiligingsvraagstukken van de toekomst mogelijk consequenties
hebben voor de ligging van kadetracé’s, is zorgvuldigheid met
investeringen geboden en kunnen gereserveerde middelen wellicht
anders worden benut.
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3. Strategieën

Autonome ontwikkeling en manieren van reactivering
Reactivering kan op verschillende manieren plaatsvinden. In
dit hoofdstuk worden, naast de autonome ontwikkeling, deze
verschillende strategieën en de gevolgen daarvan beschreven.

beschermingsniveau wordt soms onderscheid gemaakt tussen
Kernen, Clusters en Solitaire bebouwing in het gebied. Deze
indeling is overgenomen uit eerdere studies naar reactivering:

•
•
•
•
•
•

Kernen hebben een grote bevolkingsdichtheid. Het gaat daarbij om
dorpen als broekhuizenvorst, Blitterswijck, Meerlo en Wanssum
Clusters zijn min of meer verspreid liggende bebouwing met
agrarische bedrijven. Het gaat daarbij om deelgebieden als
de huizenconcentraties van Ooijen (incl. Wisserhof en De
Krawinkel), de Boltweg-Veerweg (inclusief Walkro), Het buurtschap
Megelsum, het buurtschap Gun en het buurtschap Helling.
Ooijen (inclusief Camping en Oerlemans) houdt
het midden tussen een kern en een cluster, in deze
rapportage wordt het voorlopig als kern beschouwd.
Solitaire bebouwing omvat alle overige alleenstaande
boerderijen, campings of huizen.

Autonoom; Handhaving dijkring, ophogen kades
1995; Reactivering zonder aanvullende maatregelen
Kades; Volledige reactivering met (ring-)kades
Inlaat; Gedeeltelijke reactivering
Erosie; Reactivering met bij overstroming verdwijnende kade
Verruiming; verbreding en verdieping nieuwe
bedding in de oude Maasarm

De reactiveringsstrategieen worden kort beschreven en
geïllustreerd. De benodigde maatregelen worden uiteengezet.
Vervolgens zullen de effecten worden beschreven op de
waterstanden in de Maas, de waterstanden in de oude
Maasarm, de evt. veranderingen in de frequentie van
meestromen van de oude maasarm en de veranderingen in het
beschermingsniveau in het plangebied. Voor wat betreft het

Maasafvoeren en waterstanden

De oude Maasarm is met drie kades beschermd tegen afvoeren in de Maas van iets minder dan 2716 m3/s. Dit komt overeen
met een waterstand van 16,46 meter NAP bij Ooijen. Dergelijke hoogwaters komen, in ons huidige klimaat, gemiddeld eens
in de 40 á 50 jaar voor. Bij hogere waterstanden stroomt het water over en achterlangs de kades en loopt de oude Maasarm
vol.
Voor dat de kade aan de ingang van de natuurlijke hoogwatergeul, tussen Ooijen en Wanssum, werd aangelegd fungeerde
de Ooijenseweg als waterkering. De weg ligt op 15.60 meter N.A.P, ruim 1,5 meter boven het maaiveld en is bewust hoog
aangelegd na het hoogwater van 1880.. De Ooijenseweg biedt door zijn ligging bescherming tegen hoogwaters tot iets minder
dan 2150 m3/s. Deze hoogwaters komen gemiddeld eens in de 10 jaar voor.
Het is de bedoeling dat een groot deel van de Limburgse bevolking gemiddeld nog maar eens in de 250 jaar met wateroverlast
te maken krijgt. Volgens de huidige berekeningen bereikt een dergelijke waterstand een hoogte van 16.85 meter NAP bij Ooijen
en treedt deze op bij een afvoer van 3284 m3/s bij Borgharen.
Ter vergelijking, in 1993 was in Borgharen sprake van een afvoer van 2959 m3/s en in 1995 werd een afvoer van 2702 m3/s
gemeten. Er is overigens geen lineair verband tussen de waterstand in Borgharen en de waterstand in de nevengeul Ooijen
-Wanssum. De waterstand in Ooijen was in 1995 maar 9 cm lager dan in 1993. In Borgharen bedroeg dat verschil 23 cm. Ook
er vergelijking; in 1926 trad bij Ooijen een waterstand op van rond de 17.13 meter. Dit komt nu overeen met een watersnood
die maar eens in de 1250 jaar voorkomt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de afvoer, waar in dit rapport veel
naar wordt verwezen, niet de enige bepalende factor is voor het beschermingsniveau. Een andere belangrijke variabele die
een rol speelt is de vorm van een hoogwatergolf, wat weer iets zegt over de duur en het uiteindelijke effect. Maaswerken rekent
daarom niet zozeer met afvoeren, maar met maatgevende hoogwaters met een bepaalde kans van voorkomen. Deze kans
van voorkomen wordt uitgedrukt in een ‘eens in de zoveel jaar’ hoogwater. Daarom wordt gesproeken over een hoogwater dat
gemiddeld eens in de 50 jaar optreedt (1:50) of een eens in de 250 jaar hoogwater (1:250). Let wel; het betreft een statistische,
jaarlijkse kans van 1/50e of 1/250e dus deze hoogwaters kunnen ook kort na elkaar optreden.
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3.1 Autonome ontwikkeling

Handhaving dijkring door aanleg en verhoging kades

De autonome ontwikkeling voorziet in de aanleg van sluitstukkaden.
Sluitstukkaden vormen de laatste stap in het pakket 1 Zandmaas
en moeten als vervolg op de al genomen maatregelen (huidige
kademaatregelen, de nevengeul Lomm en de nevengeul WellAijen) tot een beveiligingsniveau 1:250 achter de kades leiden.
Sluitstukkaden’ staat voor realisatie, ophoging of verbetering van
kade(trajecten), in het plangebied is ophoging van bestaande kades
en aanleg van aanvullende kadetracé’s beoogd. Tussen Geysteren,
Wanssum, Blitterswijck, ooijen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen
komt daarmee 15 á 16 kilometer kade te liggen die alleen door de
Groote Molenbeek wordt onderbroken.

Maatregelen
•
•

Ophogen en versterken bestaande kade-tracé’s
Aanleg nieuwe kade-tracé’s

Effecten

Waterstanden in de Maas: nemen toe. Maatregelen leiden tot
opstuwend effect en een versnelde afvoer naar benedenstroomse
gebieden.
Waterstanden in de oude Maasarm: nemen verder af. Pas
vanaf 1:250 hoogwaters treedt inundatie op, de gevolgen
van een 1:250 inundatie zijn te zien op afbeelding 12.
Frequentie: de frequentie waarmee de oude
Maasarm mee stroomt neemt af van gemiddeld
eens in de 50 jaar naar eens in de 250 jaar.
Beschermingsniveau: neemt toe van 1:50 tot 1:250 binnen de kadering.
Schade: Het risico op schade neemt binnen de kadering af, buiten de kade’s neemt het risico toe
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3.2 Strategie 1995

Reactivering met verruimde uitstroom

De dijkring tussen Meerlo, Blitterswijck en Ooijen wordt in deze
strategie opgegeven om de oude Maasarm tijdens hoogwater mee te
laten stromen zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen.
Voor de optredende planschade en schade door hoogwater wordt
overgegaan tot uitkering van schadevergoeding.

Frequentie: Overstromingsfrequentie neemt toe. De instroom van de
geul bij Ooijen vindt plaats als de Ooijenseweg overstroomt. Dit is
naar schatting eens in de tien jaar.
Beschermingsniveau: 1:10 voor clusters en solitaire bebouwing.
1:50 voor de kernen die door Dgr kades zijn beschermd die voor
reactivering niet hoeven te worden verwijderd (Wanssum en
Blitterswijck)

Maatregelen
•

•

•
•
•

•
•

De Dgr kade langs de Ooijenseweg verwijderen (met
Ooijenseweg als waterkering) of verlagen tot het niveau van de
Ooijenseweg.
De benodigde verlaging van de Dgr kade langs de Ooijenseweg
bedraagt ruim een meter (verlaging van 16:48 NAP naar 15.60
NAP)
De kade bij Blitterswijck verlagen c.q. verwijderen zodat deze
laagte bij hoogwater als uitstroom kan dienen.
Om de geul optimaal te benutten dient de natuurlijke uitstroom
bij Blitterswijck te functioneren.
Obstakels in de oude Maasarm (wo. brug Venrayseweg,
haven Wanssum en Moleneind) verwijderen voor een optimale
hydraulische werking.
Instelling van schadevergoeding of uitkoopregeling i.v.m.
planschade voor bedrijven, grond en woningen (eenmalig)
Instelling schaderegeling voor schade die bij hoogwaters
ontstaat (terugkerend). Schadevergoeding is afhankelijk van
politiek vast te stellen beveiligingsniveau voor kernen, clusters
en solitaire bebouwingen.

Schade: In het gebied treedt bij inundatie aanmerkelijke schade op. Bij
een 1:50 waterstand krijgen naar schatting 24 particuliere woningen
en 7 bedrijven te maken met waterschade.
Nb hoogteligging is vastgesteld met AHN (onzekerheid van 25
cm), drempelhoogtes liggen vaak hoger dan maaiveld, bestaande
individuele bescherming is niet meegerekend)13. Bij een 1:250
waterstand krijgen naar schatting 46 particuliere woningen en
14 bedrijven te maken met waterschade. Het grenzen van het
onderzochte gebied van de beschikbare modelmatige berekening
zijn te nauw gedefinieerd, ook is Ooijen niet in deze berekening
meegenomen, waardoor het aantal woningen en bedrijven met
schade hoger zal uitvallen. Voor de volledigheid: het gebied is nu
beschermd tot 1:50 (zonder waakhoogte) en de hiervoor vermelde
schade bij 1:250 treedt dus ook zonder reactivering op.

Effecten

Waterstanden in de Maas: Nemen bovenstrooms van de Maas tijdens
hoogwaters af. Effect afhankelijk van Maasafvoer variërend van 15
– 29 cm.
Waterstanden in de Oude Maasarm: Zijn vergelijkbaar met de situatie
van voor de kade-aanleg. Ten opzichte van de huidige situatie naar
schatting 50 cm hogere waterstanden bij Meerlo, tot 25 cm hogere
waterstanden bij Helling12.
12
Bron: Inendatiekaarten Broekhuizenvorst
- Wanssum, Maaswerken (6/2002)

13
Bron: Reactivering oude Maasarm Broekhuizenvorst
– Wanssum, Haalbaarheidsonderzoek, Grontmij i.o.v. Maaswerken (2002)
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Afb. 12 Indicatie van de overstroming van het plangebied bij het reactiveren van de oude maasarm. In lichtblauw het inundatieniveau
bij een 1:50 jaar hoogwater (in rood de geïnundeerde woonhuizen en bedrijven). In donkerblauw het daarbovenop geïnundeerde
gebied bij een 1 : 250 jaar hoogwater (met in het zwart de geïnundeerde woonhuizen en bedrijven)
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3.3 Strategie kades

Volledige reactivering met bescherming door kades

De dijkring tussen Meerlo, Blitterswijck en Ooijen wordt in deze
strategie opgegeven om de oude Maasarm tijdens hoogwater mee te
laten stromen. Waar mogelijk worden door middel van kades nieuwe,
kleinere dijkringen ingesteld.

Effecten

Waterstanden in de Maas: Nemen bovenstrooms van de instroom
oude Maasarm (Ooijen) tijdens hoogwaters af. Effect afhankelijk van
Maasafvoer variërend van 15 – 29 cm. Doorwerking tot tientallen
kilometers bovenstroom.

Maatregelen
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

De Dgr kade langs de Ooijenseweg verwijderen (met
Ooijenseweg als waterkering) of verlagen tot het niveau van de
Ooijenseweg.
De benodigde verlaging van de Dgr kade langs de Ooijenseweg
bedraagt ruim een meter (verlaging van 16:48 NAP naar 15.60
NAP)
De kade bij Blitterswijck verlagen c.q. verwijderen zodat deze
laagte bij hoogwater als uitstroom kan dienen.
Om de geul optimaal te benutten dient de natuurlijke uitstroom
bij Blitterswijck te functioneren.
Obstakels in de oude Maasarm (wo. brug Venrayseweg,
haven Wanssum en Moleneind) verwijderen voor een optimale
hydraulische werking.
Aanleg (deels) nieuwe dijkringen rond kernen Blitterswijck,
Wanssum, Broekhuizenvorst en Ooijen
Waar mogelijk aanleg kades rond bebouwingsclusters
Individuele (particulier te realiseren) bescherming voor solitaire
bebouwing toestaan mits hydraulische werking van de oude
Maasarm intact blijft
Bieden van schadevergoeding of uitkoopregeling i.v.m.
planschade voor bedrijven, grond en woningen (eenmalig) in de
gebieden die door deze maatregel buiten de kade-ring komen
te liggen.
Instelling schaderegeling voor diegene die door deze maatregel
buiten de kade- ring komt te liggen en schade lijdt (aan woning,
oogst, bedrijf) als gevolg van hoogwaters (terugkerend).
Afhankelijk van het politiek vast te stellen beveiligingsniveau
wordt schade uitgekeerd bij het voorkomen van hoogwaters tot
1:50 of tot 1:250. Daarboven treedt de landelijke schaderegeling
in werking.

Waterstanden in de Oude Maasarm: nemen voor alle buitenkaadse
gebieden toe. Ten opzichte van de huidige situatie naar schatting 50
cm hogere waterstanden bij Meerlo, tot 25 cm hogere waterstanden
bij Helling14.
Frequentie: De instroom van de geul bij Ooijen vindt plaats als de
Ooijenseweg overstroomt. Dit is het geval bij een 1:10 hoogwater. De
overstromingsfrequentie neemt hierdoor toe. Hogere frequentie zorgt
voor een regelmatiger overstroming van de oude Maasarm behalve
in het gebied tussen Meerlo en Wanssum omdat hier reeds sprake
is van een open verbinding met de Maas.
Beschermingsniveau: Kernen worden beveiligd tot 1:250, Clusters
worden waar mogelijk beveiligd tot 1:250, anders tot 1:50. Solitaire
woningen krijgen waar mogelijk individuele bescherming tenzij ze de
hydraulische werking van de geul belemmeren.
Schade: Bij een 1:50 waterstand krijgen naar schatting 2 particuliere
woningen en 2 bedrijven te maken met waterschade. Hoogteligging
is vastgesteld met AHN (onzekerheid van 25 cm), drempelhoogtes
liggen vaak hoger dan maaiveld, bestaande individuele bescherming
is niet meegerekend)5. Bij een 1:250 waterstand krijgen naar schatting
5 particuliere woningen en 6 bedrijven te maken met waterschade
waarbij moet worden opgemerkt dat de grenzen van het onderzochte
gebied van de beschikbare modelmatige berekening te nauw zijn
gedefinieerd waardoor het aantal woningen en bedrijven met schade
bij 1:250 mogelijk wat hoger uitvalt. Voor de volledigheid: het gebied
is nu beschermd tot 1:50 (zonder waakhoogte) en de schade bij 1:250
treedt dus ook zonder reactivering op.
14
Bron: Reactivering oude Maasarm Broekhuizenvorst
– Wanssum, Haalbaarheidsonderzoek, Grontmij i.o.v. Maaswerken (2002)
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Afb. 13 Indicatie ligging (nieuwe) kades. In lichtblauw zijn de geïnundeerde gebieden weergegeven die niet door de ringkades worden beschermd.
Door individuele bescherming kan alsnog veiligheid geboden worden buiten de ringkades. Donkergroen zijn de bestaande kades, lichtgroen
zijn de kades die in het kader van de sluitstukkades zouden moeten worden aangelegd, geel zijn de extra benodigde kadetrajecten.

Aanvullende maatregelen:

Als waterstanden in het dal van de Grote Molenbeek (buitenkaads)
problematisch worden kan deze strategie worden gecombineerd
met het alternatief verruiming, de hoogwatergeul Wanssum of de
Hoogwatergeul Ooijen. Door deze aanvullende maatregelen kunnen
kades elders in het plangebied lager aangelegd worden of kan aanleg
of verhoging zelfs deels achterwege blijven.
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3.4 Strategie inlaat

Gedeeltelijke reactivering door beperkte inlaat van Maaswater

Deze strategie gaat uit van ‘afgepaste’ hoeveelheid water die in
de oude Maasarm wordt toegelaten. De maximaal toelaatbare
hoeveelheid toegelaten Maaswater wordt bepaald door middel van
een inlaatwerk met een vaste diameter aan het begin van de geul
ter hoogte van Ooijen. De maximaal aanvaardbare waterstanden
in het gebied zijn daarbij richtinggevend voor de capaciteit van de
gereactiveerde Maasarm. De maximum hoeveelheid water die over
maaiveld door de oude Maasarm stroomt moet daarom nader worden
vastgesteld. Nadere berekeningen moeten het optimum vaststellen
tussen hydraulische capaciteit (waterstanddaling), acceptatie en
kosten (schade-uitkeringen en uitkoop van gebouwen en bedrijven).
Het inlaatwerk fungeert tevens als waterkering tot het gewenste
beveiligingsniveau (1:50-1:250). Bij stijgende Maaswaterstanden
stroomt het gebied tot de aanvaardbare hoogte in, vervolgens
vervult het inlaatwerk haar kerende functie tot het vastgestelde
beveiligingsniveau. Wanneer de waterstanden hoger worden dan
dit beveiligingsniveau overstroomt het inlaatwerk en functioneert de
oude Maasarm volledig.

•

Effecten

Waterstanden in de Maas: Waterstanddaling is afhankelijk van de
toegestane hoeveelheid water in de oude Maasarm. Wanneer geen
schade mag optreden is de waterstanddaling naar verwachting
gering.
Waterstanden in de oude Maasarm: zijn afhankelijk van de gekozen
diameter en drempelhoogte van het inlaatwerk en vormen het
uitgangspunt deze strategie in plaats van een effect.
Frequentie: De geul stroomt bij hoogwaters eerder in, en dus vaker
mee dan nu het geval is (tot aan het toegestane niveau).

Maatregelen:
•

•

•
•

•

Zowel de diameter van het inlaatwerk als de drempelhoogte
kunnen elke gewenste omvang krijgen. Een te grote
doorstroomopening leidt tot schade in het plangebied, een te
lage drempel (< 1:40 á 1:50) eveneens. Het optimum tussen
deze te verwachten schadeclaims en het beoogde hydraulisch
effect dient berekend te worden.

De Dgr kade langs de Ooijenseweg vervangen door een
inlaatwerk met een nader vast te stellen maximale maximaal
toegestane doorstroomcapaciteit
De oude Maasarm dient op maaiveldniveau te kunnen
overstromen. Belemmeringen, waaronder bestaande wegtaluds
dienen van doorstroomopeningen te worden voorzien of te
worden verlaagd.
Verruiming van de uitstroom bij Wanssum om de hydraulische
werking van de geul te verbeteren.
Om de hydraulische werking van de geul te verbeteren dient de
weg bij Moleneind beter onder- of overstroombaar gemaakt te
worden. Dit verandert de opstuwende werking stroomopwaarts
van deze weg, en verlaagt de stroomsnelheden (en schade)
benedenstrooms van de weg.
Om de geul optimaal te benutten dient de natuurlijke uitstroom
bij Blitterswijck te functioneren. De drempelhoogte (tegen
instroming) dient hier nader te worden vastgesteld.

Beschermingsniveau: De diameter én de drempelhoogte van het
inlaatwerk zijn bepalend voor het beschermingsniveau. Kernen,
clusters en individuele woningen kunnen hiermee tot elk gewenst
niveau worden beveiligd. Differentiatie in beschermingsniveau tussen
kernen, clusters en solitaire bebouwing kan alleen door aanvullende
maatregelen tot stand komen.
Schade: Hogere frequentie zorgt voor een regelmatiger overstroming
van de oude Maasarm behalve in het gebied tussen Meerlo en
Wanssum omdat hier reeds sprake is van een open verbinding met
de Maas. Landbouwgrond tussen Ooijen en Wanssum krijgt daardoor
(bijna uitsluitend ’s winters) tijdelijk met hogere waterstanden te
maken. Ook zullen de visvijvers in het gebied vaker overstromen
dan nu het geval is.
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Aanvullende maatregelen:
•

•

•
•

Individuele bescherming (waar hydraulisch mogelijk) of
verwijdering van een aantal woningen en bedrijven kan de
capaciteit van de oude Maasarm vergroten. Capaciteit van de
oude Maasarm wordt daarmee minder afhankelijk van enkele
problematisch gelegen woningen en bedrijven.
Aanvullende kademaatregelen maken het mogelijk om te
differentiëren in beschermingsniveau tussen kernen, clusters en
solitaire woningen. Hierdoor kan het beschermingsniveau van
kernen en de meeste clusters nog worden verhoogd. Solitaire
bebouwing kan alleen met maatwerk maatregelen worden
beschermd
Bij een te beperkte capaciteit kan de oude Maasarm worden
verruimd (zie strategie ‘verruiming’)
De beperkte capaciteit kan in combinatie met hoogwatergeul
Wanssum of de Hoogwatergeul Ooijen tot een bevredigende
waterstanddaling in de Maas leiden

Afb. 14 Kritische waterstanden voor Meerlo. Boven de waterstand
15.80 NAP, Onder de waterstand 16.10 NAP, die optreedt bij een 1:250
hoogwater bij reactivering. Voor de bescherming van Meerlo zijn mogelijk
aanvullende maatregelen nodig, zoals de hoogwatergeul Ooijen, de
hoogwatergeul Wanssum of een verruiming in de Maasarm zoals beschreven
in de strategie ‘verruiming’ (Bron: Waterschap peel & Maasvallei)
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3.5 Strategie erosiekade

Hydraulische optimalisatie zonder juridische consequenties

De oude Maasarm functioneert hydraulisch beter wanneer er
zich geen obstakels in de geul bevinden. Behalve de bruggen en
wegtaluds in de oude Maasarm (zoals bij Wanssum en bij Moleneind/
Meerlo) vormt ook de huidige kade een belemmering. Wanneer het
Maaswater over de kade stroomt en de kade dus geen functie meer
heeft, belemmert deze de doorstroming. In deze strategie wordt het
huidige beschermingsniveau van het gebied gerespecteerd maar
worden overstromingen bij waterstanden hoger dan 1:40 á 1:50
geaccepteerd. Dit voorkomt schadeclaims vanwege wijzigingen in
het bestaande beschermingsniveau. Tegelijkertijd wordt de kade
zo geconstrueerd dat deze na inundatie van het gebied (dus zodra
de kade haar functie verliest) erodeert, wegspoelt en daarmee de
doorstroming niet meer hindert.

Waterstanden in de oude Maasarm: Komen overeen met de huidige
situatie. Dat wil zeggen: tot 1750 m3 is sprake van vrije instroom
via Wanssum tot en met Meerlo. Tot 1:50e waterstand is de dijkring
Meerlo-Blitterswijck-Ooijen gesloten en door kades beschermd. Bij
waterstanden hoger dan 1:50e inundeert het gebied (zie voor effecten
strategie 1995).
Frequentie: De overstromingsfrequentie blijft ongewijzigd ten opzichte
van de huidige situatie.
Beschermingsniveau: het gebied is integraal tegen 1:50e hoogwaters
beschermd.
Schade: Het inundatiepatroon bij waterstanden hoger dan een 1:40e
á 1:50e is vergelijkbaar met het in strategie 1995 geschetste beeld
(zie afb. ) en in dat scenario beschreven gevolgen. Tot op het moment
van doorbraak belemmert de kade de instroom van het gebied nog
ten dele. De geplande doorbraak van de kade bij waterstanden boven
de 1:50 zal de stroomsnelheid en de afvoer in de geul in zeer korte
tijd laten toenemen. De daarmee samenhangende risico’s vergen
extra aandacht.

Maatregelen:
•

•

•

•
•

De huidige hoogte van de Dgr kade langs de Ooijenseweg
handhaven zodat deze haar waterkerende functie tot 1:50 e
hoogwaters vervult.
Door een nieuwe constructie en ander materiaalgebruik bij de
aanleg van de kade bij Ooijen spoelt deze kade weg zodra
deze overstroomt.
Bij Blitterswijck en bij Meerlo worden vergelijkbare kades
aangelegd. De natuurlijke uitstroom bij Blitterswijck wordt
hierdoor benut.
Om de hydraulische werking van de geul te verbeteren dient de
uitstroom bij Wanssum verruimd te worden
Om de hydraulische werking van de geul te verbeteren dient de
weg bij Moleneind beter onder- of overstroombaar gemaakt te
worden. Dit verandert de opstuwende werking stroomopwaarts
van deze weg, en verlaagt de stroomsnelheden (en schade)
benedenstrooms van de weg.

Aanvullende maatregelen:
•
Aanvullende kademaatregelen maken het mogelijk om te
differentiëren in beschermingsniveau tussen kernen, clusters
en solitaire woningen. Hierdoor kan het beschermingsniveau
van kernen en de meeste clusters worden verhoogd. Solitaire
bebouwing kan alleen met maatwerk- maatregelen worden
beschermd
•
Als waterstanden in het dal van de Grote Molenbeek
(onbeschermd) inclusief Meerlo problematisch blijken kan deze
strategie worden gecombineerd met het alternatief verruiming,
de hoogwatergeul Wanssum of de Hoogwatergeul Ooijen. Door
deze aanvullende maatregelen kunnen kades elders in het
plangebied lager aangelegd worden of kan aanleg of verhoging
zelfs deels achterwege blijven.

Waterstanden in de Maas: Nemen bovenstrooms van de instroom
oude Maasarm (Ooijen) tijdens hoogwaters af. Effect is afhankelijk
van Maasafvoer en varieert van 15 – 29 cm.
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3.6 Strategie verruiming

Verruimde bedding binnen de oude Maasarm

Waar alle andere reactiveringsstrategieën uitgaan van Maaswater
dat over maaiveld stroomt gaat deze strategie uit van verruiming
van de oude Maasarm. Door het graven van een nieuwe bedding
binnen de contouren van de oude Maasarm ontstaat daarmee meer
ruimte voor het rivierwater. Hierdoor ontstaan in de gereactiveerde
oude Maasarm lagere waterstanden zonder dat wordt ingeboet op de
capaciteit en de beoogde waterstanddaling in de Maas. De verruiming
zal plaatsvinden van de Maas bij Ooijen tot de Molenbeek bij Meerlo.
Door deze ingreep ontstaat binnen de huidige geul een nieuwe,
met kwelwater gevulde laagte die vanaf een bepaald Maas debiet
naar keuze of zelfs permanent kan meestromen. Bij een permanent
meestromende geul is sprake van een ‘nieuwe rivier’15

Gevolgen

Maatregelen

Frequentie van meestromen verandert van eens in de 40 á 50 jaar
(2719 m3/s) naar 1:10 tot permanent. Frequentie kan worden bepaald
door in te stellen drempelhoogte.

•

Beschermingsniveau is afhankelijk van de drempelhoogte en
doorstroomcapaciteit van het inlaatwerk. Ten opzichte van de huidige
situatie is voor grond en gebouwen die tot 1:50 beschermd zijn met
deze strategie sprake van een lager beschermingsniveau (bij een
lage drempel / permanent meestromen en bij een inlaatwerk zonder
begrenzing). Voor grond en gebouwen die nu ook zonder de kades
al een beschermingsniveau van 1:50 hebben is met deze strategie
sprake van een hoger beschermingsniveau omdat de waterstanden
bij meestromen van de oude Maasarm in de geul lager worden.

•

•

•

Waterstanden in de Maas. Er ontstaan minstens 15 tot 30 cm lagere
waterstanden in de flessenhals in het Maasdal stroomopwaarts van
de instroom bij Ooijen, met enkele tientallen km doorwerking. Door
de extra rivierverruiming kan naar schatting 150 m3/sec extra door de
geul, wat waarschijnlijk leidt tot additionele waterstanddaling.
Waterstanden in de oude Maasarm nemen toe ten opzichte van de
huidige situatie. Bij waterstanden hoger dan 1:50, dat wil zeggen
zodra de oude Maasarm mee stroomt, zijn de waterstanden in de
Maasarm lager dan in de huidige situatie omdat een aanmerkelijk
deel van het water in de nieuw gegraven geul blijft.

Aanleg geulvormige laagte binnen de contouren van de oude
Maasarm, tussen Ooijen en Meerlo. De totale volumeverruiming
bedraagt naar schatting 2 miljoen m3
Vervanging van de Dgr kade langs de Ooijenseweg wordt
vervangen door een inlaatwerk met een nader te bepalen
(maximale) doorstroomcapaciteit en/of drempelhoogte. Wanneer
een nieuwe rivier wordt aangelegd is sprake van permanent
stromend water.
Om de hydraulische werking van de geul bij hoogwater te
verbeteren dient de uitstroom bij Wanssum verruimd te
worden.
Verwijdering van de kade bij de uitstroom bij Blitterswijck 16
Om de hydraulische werking van de geul te verbeteren dienen
wegen en taluds in de oude Maasarm onder- of overstroombaar
gemaakt te worden.

15
Dit scenario is ontwikkeld door het innovatienetwerk groene ruimte
en agrocluster vanuit de ambitie om in Nederland een aantal ‘nieuwe rivieren’ te
realiseren. Deze nieuwe rivieren hebben met elkaar gemeen dat ze een bijdrage
leveren aan hoogwaterbestrijding, een belangrijke economische impuls vormen in
een streek en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
16
In het huidige ontwerp van de nieuwe
rivier is deze aftakking niet geprojecteerd.
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Afb. 15 Ontwerp tekening ‘nieuwe rivier ‘(bron: innovatienetwerk 2006)

Aanvullende maatregelen
•

•

•

Aanvullende kademaatregelen maken het mogelijk om
te differentiëren in beschermingsniveau tussen kernen,
clusters en solitaire woningen. Door middel van kades kan
het beschermingsniveau van kernen en de meeste clusters
worden verhoogd. Solitaire bebouwing kan alleen met maatwerkmaatregelen aanvullend worden beschermd
Als waterstanden in het dal van de Grote Molenbeek
(onbeschermd) inclusief Meerlo problematisch blijken kan deze
strategie worden gecombineerd met het alternatief verruiming,
de hoogwatergeul Wanssum of de Hoogwatergeul Ooijen.
Realisatie 3 calamiteitenverbindingen die tot 1:250 berijdbaar
blijven: Ooijen-Broekhuizenvorst, Wanssum-Blitterswijck (evt.
via nieuwe rondweg) en Moleneind.
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4. Kansen, initiatieven en knelpunten

In samenhang met de reactivering van de oude Maasarm doen zich
kansen voor. Dit zijn kansen die zich bij de totstandkoming van deze
gebiedsvisie aandienden en die voortkomen uit de kwaliteiten en
kenmerken van het plangebied. Initiatieven zijn ontwikkelingen die
partijen in het plangebied beogen. Sommige daarvan kunnen een
kans zijn, andere een bedreiging. Het zijn in ieder geval één voor één
zaken die nauw samenhangen met de (strategieën voor) reactivering.
Als laatste, maar niet onbelangrijk, doen zich in het plangebied ook
een aantal knelpunten voor die, afhankelijk van de gekozen strategie
voor reactivering, opgelost moeten worden.

maken een wandeling naar de rivieroever onmogelijk. Wandel-,
struin- en fietspaden zijn er langs de Maas nauwelijks te vinden. De
karakteristieke zandige oevers, strandjes en steilranden van de Maas
zijn door het aanbrengen van oeververdedinging in de jaren ’60 en
’70 uit het landschap verdwenen en vervangen door stortsteen. Een
natuurlijke ontwikkeling van de Maasoevers in combinatie met vrije
toegankelijkheid en een extensieve recreatieve infrastructuur zal een
belangrijke impuls geven aan bezoekersaantallen voor de recreatieve
sector en de (riviergebonden) horeca zonder dat het de kwaliteiten
van het gebied tekort doet. Overal waar wél een zandstrandje (t.h.v.
Ooijen), een fietspad (tussen Blitterswijck en Walkro) of een sfeervolle
horecagelegenheid aan de Maas ligt worden deze veel bezocht en
hoog gewaardeerd. Een goed voorbeeld die de vaak nog onbenutte
recreatieve potentie van de Maas illustreert is het voet-fietsveer
Wellerlooi-Blitterswijck, een kleinschalig initiatief dat uitstekend past
bij extensieve recreatie. Het aantal klanten van dit voetveer overtrof
alle prognoses, sinds de oprichting in 4 jaar maakten hier al 100.000
fietsers en wandelaars gebruik van.

4.1 Kansen
Toerisme en recreatie; uniciteit

Het plangebied verdient het om vanuit toeristisch recreatief oogpunt
meer aandacht te krijgen dan nu het geval is. De ligging aan het
Pieterpad, de fiets- en wandelverbindingen, de veerpontjes en de
ligging langs de Maas geven het gebied genoeg kracht om extensieve
vormen van toerisme en recreatie tóch een economische factor van
belang te maken. De vooroorlogse kleinschaligheid, de rust, de
natuur, de aanwezigheid van kastelen, de (voet-)veren, het feit dat in
delen van plangebied nog probleemloos gewandeld of gefietst kan
worden op de Tranchotkaart van 200 jaar geleden. Er zijn tal van
redenen waarom het plangebied op eigen kracht kan uitgroeien tot een
parel langs de Maas en waarom het kan profiteren van de nabijheid
en de bezoekersaantallen van het nationaal Park de Maasduinen.
Het is van belang dat het gebied zich deze identiteit nadrukkelijker
aanmeet en dit ook, op alle fronten, gaat uitstralen. Zeker gezien
de huidige ontwikkelingen in de toeristische en recreative sector.
Universeel vermaak voor een lage prijs is steeds minder in zwang.
De hedendaagse toerist zoekt steeds vaker unieke plekken voor
unieke belevenissen. Uniciteit en karakter van de accommodatie én
de omgeving zijn daarmee belangrijker dan ooit. Het plangebied heeft
deze, inmiddels zeldzame, kwaliteiten.

Afb. 16 Het voet- en fietsveer tussen Wellerlooi en Blitterswijck

Verblijfsrecreatie
Het plangebied kent maar liefst 4 campings. (Camping Kasteel Ooijen,
Camping het Karrewiel, Camping de Kooij, Camping het Veerhuys)
en één bungalowpark (Landal, het Roekenbosch). Camping het
Karrewiel bestaat grotendeels uit vaste plaatsen en is het gehele
jaar open. De vrijwel volledig Duitse klantenkring komt daar soms
al tientallen jaren, zij verpozen hoofdzakelijk binnen de grenzen van
het park. Het aanbod van toeristische kampeerplaatsen speelt in dit
bedrijf nauwelijks een rol.

De Maas

De Maas wordt door bewoners, toeristen en recreanten gezien
als één van de allerbelangrijkste trekpleisters van de regio.
Tegelijkertijd ligt de rivier verborgen in het landschap en zijn haar
oevers ontoegankelijk. Particulier bezit, weide, akkers en prikkeldraad
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Camping Ooijen is voornamelijk een toeristische camping en sluit
’s winters. Het is een groot bedrijf. In de zomer verblijven hier rond
de 1500 gasten. Hoewel het bedrijf op een prominente plek aan de
Maas(arm) ligt is er weinig tot geen relatie met de Maas of Maasarm.
Een kade en een vrijwel ontoegankelijk agrarisch gebied scheiden
de camping van de rivier.
Camping het Veerhuys en camping de Kooij zijn kleinere bedrijven,
maar combineren hun camping met een drukbezocht restaurant
en café/terras. Zij benutten hun ligging aan de rivier optimaal.
Bungalowpark het Roekenbosch ligt in een bosrijke omgeving aan
de noordrand van de geul. De klandizie bestaat voor een aanzienlijk
deel uit toeristen maar een aantal vakantiehuizen fungeert ook als
semi-permanente woonplaats voor seizoensarbeiders die in de regio
werken, wat de toeristische uitstraling niet ten goede komt.
Het totale aanbod te sterk aan het zomerseizoen gebonden. In het
plangebied zijn stijlvolle, attractieve en exclusievere horeca- en
overnachtingsmogelijkheden schaars. Hotels, goede restaurants,
karakteristieke horeca-concepten (waaronder bijvoorbeeld een
theetuin of landgoed-hotel), bijzondere gastenkamers in één van
de vele historische gebouwen zijn zaken die hier nog grotendeels
ontbreken maar die het gebied een andere uitstraling geven, een
andere doelgroep zouden kunnen brengen en tot seizoensverlenging
leiden.

Bij de uitbreiding van Wanssum wordt voornamelijk gedacht aan de
aanleg van nieuwe wijken die aansluiten bij de huidige bebouwde
kom. Door restricties uit de WBR komen deze woningbouwprojecten
niet eenvoudig van de grond. Aan het ontwikkelen en uitgeven van
enkele bouwkavels in het buitengebied wordt nauwelijks gedacht. Het
plangebied biedt bij uitstek plek aan karakteristieke, in het landschap
ingepaste woningbouw. De in de laatste decennia kenmerkende vlekof schilsgewijze dorpsuitbreidingen zullen de ruimtelijke kwaliteit en
daarmee de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid niet ten goede
komen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vorming van nieuwe
landgoederen.
Niet alleen kan de bouwstijl van de nieuwe landgoederen goed
worden ingepast in het kleinschalige en bijzondere landschap,
maar landgoederen leveren ook een (particuliere) bijdrage aan
doelstellingen op het gebied van natuur en landschap. Een van de
belangrijkste redenen om landgoederen in dit gebied een kans te
geven is dat deze vrije toegankelijkheid garanderen van particuliere
gronden. Dit is vanuit toeristisch recreatief oogpunt een grote
vooruitgang ten opzichte van de huidige gebruiksmogelijkheden.

4.2 Initiatieven
Rondweg

Ter compensatie van het veranderende beschermingsniveau en
de evt. verhoogde waterstanden (afhankelijk van de gekozen
reactiveringsstrategie) vraagt de gemeente Meerlo-Wanssum
nadrukkelijk om medewerking aan uitvoering van het plan ‘Het
Nieuwe Wanssum’. Belangrijkste onderdeel daaruit is de aanleg
van een rondweg rond Wanssum. Deze nieuwe rondweg dient de
nieuwe verbinding te vormen tussen Venray en Well. Onderdeel
van de rondweg is een (beweegbare) brug over het noordelijk deel
van de haven. De Venrayseweg/Brugstraat verandert hiermee
in een verkeersluwe verbinding (afname 65% van het aantal
verkeersbewegingen). Aangezien de hoogte van deze weg en de
doorstroomopening van de Groote Molenbeek een probleem vormen
voor de hydraulische werking van de nevengeul Ooijen-Wanssum zijn
ook voor deze weg aanpassingen nodig. Investeringen in de nieuwe
rondweg kunnen daardoor maar voor een deel worden gefinancierd
uit besparingen op deze werken. Deze nieuwe rondweg kan, mits
hoger aangelegd dan maaiveld, tevens dienen als permanent
hoogwatervrije verbinding met het ‘eiland van Wanssum’ dat tijdens
hoogwaters ontstaat.

Regionale waterberging

Als direct gevolg van de Maashoogwaters van 1993 en 1995
streven provincie en waterschap naar waterretentie op het eigen,
Limburgse grondgebied. Gestreefd wordt naar het terugdringen van
de afvoerpieken van de Limburgse zijbeken van de Maas met 20%.
De retentiegebieden worden meestal gezocht in het bovenstroomse
deel van een beeksysteem. Omdat dat lang niet altijd eenvoudig is,
en tot schade en overlast kan leiden, is het zinvol om te proberen om
deze piekreductie deels in de oude Maasarm te realiseren.

Saldobenadering beleidslijn

Door de WBR belijning valt het grootste deel van het plangebied
onder het juridische winterbed. Daardoor is bouwen in grote delen
van het gebied nagenoeg uitgesloten. Door een reactivering van de
oude Maasarm wordt ruimte gegeven aan de rivier. Daarmee ontstaan
lagere waterstanden. Door deze rivierverruimende maatregelen in
één samenhangend plan te realiseren met beperkte woningbouw
is er met de herziene WBR kans op vergunningverlening vanuit
Rijkswaterstaat. Uitgangspunt zal zijn dat de situatie hydraulisch
per saldo dient te verbeteren. Daarnaast is van belang dat de
nieuwe woningen in het bergend deel van het winterbed worden
geprojecteerd. In het stromend winterbed zal het strenge regime naar
verwachting onverminderd van kracht blijven.

Uitbreiding Roekenbosch

Bungalowpark het Roekenbosch in Blitterswijck maakt deel uit van de
Landal Green Parks formule. Op het 25 ha grote park bevinden zich
219 bungalows en tal van faciliteiten zoals een zwembad, restaurant,
supermarkt en sportvelden en tennisbanen. Het park is in eigendom
van een groep particulieren die in één of meerdere bungalows hebben
geïnvesteerd. Het park richt zich vooral op klanten die de omgeving
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Sluitstukkades

Uiterlijk in 2015, na afloop van de rivierverruimende maatregelen
wordt door middel van de aanleg van sluitstukkades overal
het beschermingsniveau 1:250 voor bewoning achter de
kades gerealiseerd. De definitieve ligging en hoogtes van de
sluitstukkadetrajecten wordt bepaald op basis van de met
rivierverruimingsprojecten behaalde waterstanddaling. De door het
sluitstukkadeproject veroorzaakte opstuwing vormt mogelijk een
belemmering voor de WBR vergunning voor sluitstukkaden.
In dat geval komen de voor reactivering benodigde kosten in principe
ten laste van het door de staatssecretaris gegarandeerde budget
voor sluitstukkades.
Ook is het mogelijk dat met reactivering besparingen op benodigde
sluitstukkaden worden gerealiseerd. In dat geval behoort een
herbestemming van deze gereserveerde middelen tot de
mogelijkheden. Complicerende factor is dat de voorbereidingen voor
sluitstukkaden (start medio 2007, uitvoering 2015) niet vanzelfsprekend
parallel loopt met de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Delfstoffenwinning ‘Kop van Ooijen’

Firma Smals bezit een belangrijk deel van de grond in het zuidelijk
deel van het plangebied met het oog op zandwinning. Het gaat
daarbij om de laaggelegen weilanden tussen de Ooijenseweg en
de Gubbelsvijver. Voor dit project is een plan gemaakt (‘Kop van
Ooijen’) dat tevens het gebied buiten de kade omvat. Deze buiten de
kade gelegen gronden zijn eigendom van camping Ooijen en van de
firma Teunesen. De firma Teunesen heeft op zijn grondgebied het
plan ‘hoogwatergeul Ooijen’ aangedragen als onderdeel van pakket
2. De hoogwatergeul Ooijen (zie hieronder) is ook opgenomen in het
plan ‘Kop van Ooijen’.

Afb. 17 Schetsplan uitbreiding Roekenbosch

willen verkennen (gezinnen met kinderen nemen een belangrijke
plaats in) de exploitatie steunt deels op semi-permanente bewoning
door seizoensarbeiders.
Op het park staan een aantal karakteristieke houten bungalows
en en een aantal (geschakelde) bungalows die qua uitstraling en
bouwstijl gedateerd zijn. Het park zoekt naar mogelijkheden voor
renovatie en vernieuwing, en heeft daarbij haar zinnen gezet op een
perceel grond in de oude Maasarm. Dit perceel is in hun eigendom,
grenst aan het park en ligt in de aftakking van de nevengeul richting
Blitterswijck. BRO heeft ontwerpen gemaakt voor de uitbreiding
van het bungalowpark op deze locatie. Met de water bergende
functie van de oude Maasarm wordt rekening gehouden. In eerste
instantie werd gestreefd naar paalwoningen, maar dat blijkt lastig qua
voorzieningen. Het laatste ontwerp gaat uit van een bijzonder gebouw
(24 wooneenheden) dat op een terp en omringd door (permanent)
water in de oude Maasarm ligt. Vanwege de beperkingen vanuit de
WBR zijn de plannen nog niet goedgekeurd. De verwachting van het
Roekenbosch is dat onder de herziene WBR deze goedkeuring wel
zal worden verleend.

Afb. 18 Impressie plan ‘Kop van Ooijen’
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In het plan ‘Kop van Ooijen’ wordt 6 miljoen m3 zand en grind
gewonnen en wordt het gebied opgeleverd als een reeks van 6
meer of minder diepe zandgaten waarvan 4 ten oosten van de
Ooijenseweg (buitendijks) en twee ten westen van de Ooijenseweg
(binnendijks), onderbroken door de Ganzenkampstraat. De reeks
van plassen krijgt in het plan een verschillende functie. De diepe
winning (20 meter) bij de camping krijgt een recreatieve functie,
de 3 winningen (8 meter diepte) in de oude Maasarm krijgt een
natuurinrichting. De hoogwatergeul Ooijen krijgt een gecombineerde
functie: natuur en recreatie. De zandwinning levert geen bijdrage
aan hoogwaterbestrijding. Firma Smals biedt echter aan om een
deel van de kadewerkzaamheden in het gebied te combineren met
de uitvoering van de zandwinning. De specie die bij de zandwinning
vrijkomt is geschikt voor aanleg van kades. Naast kades levert de fa.
Smals ook 87 hectare natuur en 58 hectare open water op waarvoor
een bijdrage van LNV / provincie wordt gevraagd.

Ontwikkeling haven

De haven van Wanssum met het omliggende bedrijventerrein is van
belang voor de economische ontwikkeling van Meerlo-Wanssum
en Venray. Als overslaghaven is Wanssum op dit moment in
gebruik voor aan- en afvoer van zand en grind, cement en vliegas,
landbouwproducten, dekaarde en containers. Met name het
containervervoer (begonnen in 2000) is sterk gegroeid van 4.000 bij
aanvang tot ca. 35.000 in 2005 (NB: 17.500 containers in- en 17.500
containers uitgaand). Hiermee is de haven qua omvang vergelijkbaar
met o.a. Nijmegen en is sprake van een voor Nederlandse begrippen
middelgrote ‘inland-terminal’.
Het haventerrein biedt, met 50 ha, plaats aan 43 bedrijven. In totaal
levert het industriegebied bij de haven 762 full-time banen op. Voor het
toekomstig beheer, onderhoud en ontwikkeling van de haven zoeken
Venray en Wanssum naar een geformaliseerd samenwerkingsverband
om de financiële risico’s te spreiden. Voor een verdere ontwikkeling

Afb. 19 Hoogwatergeul bij Wanssum
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van de haven willen de gemeenten Meerlo-Wanssum en Venray
graag uitbreiden met 9 hectare. (onderdeel van het masterplan ‘Het
Nieuwe Wanssum’) Knelpunten voor een verdere ontwikkeling zijn:
ligging in het winterbed, planologische beperkingen met het oog op
de leefbaarheid (geluidscontouren) en de bereikbaarheid via het dorp
(verkeersoverlast).

Ooijen, Well-Aijen), en de betreffende winning te verondiepen met
onvermarktbaar materiaal uit de hoogwatergeul Wanssum. Dit zal
de kosten aanzienlijk beperken.

Hoogwatergeul Ooijen

Evenals de hoogwatergeul Wanssum is ook de hoogwatergeul Ooijen
al lange tijd in beeld als rivierverruimende maatregel. Het gaat om
een weerdverlaging en over de aanleg van een hoogwatergeul ter
hoogte van Ooijen. Zonder reactivering levert deze ingreep tot 8
cm waterstanddaling op met een doorwerking tot in Beesel (33
km verderop). Ook zónder reactivering levert de hoogwatergeul
Ooijen daarmee een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de
waterstanden in de ‘probleemzone’ rond Arcen en Broekhuizen.
In combinatie met reactivering bedraagt het effect van Ooijen 4
centimeter. De waterstanddaling heeft evenals de hoogwatergeul
Wanssum een gunstig effect op de waterstand in de gereactiveerde
geul. Bij aanleg van de hoogwatergeul Ooijen wordt 68 ha natuur
opgeleverd. De totale hoeveelheid gewonnen zand en grind bedraagt
dan 1,5 mlj. m3 .

Jachthaven

De huidige jachthaven in Wanssum heeft niet de aantrekkingskracht
van een toeristische jachthaven. Ingeklemd tussen de hoge
loodsen van het bedrijventerrein, een C1000, een betonfabriek
en woonhuizen is het uitgegroeid tot een functionele ligplaats die
grotendeels bestaat uit vaste plaatsen. Om aantrekkelijk te zijn
voor passanten zijn andere kwaliteiten nodig. Tegelijkertijd is deze
jachthaven één van de weinige langs de Zandmaas en de enige
op de westelijke Maasoever tussen Boxmeer en Venlo. Het vormt
voor de waterrecreatie de enige mogelijkheid in dit gebied om vanaf
het water met het achterland kennis te maken. Met de benodigde
verruiming van de doorstroomopening onder de Venraijseweg,
de toekomstige kademaatregelen (sluitstukkades) gaat dit gebied
al gedeeltelijk op de schop, dit biedt mogelijkheden om van de
jachthaven een aantrekkelijker ligplaats te maken. Omdat sprake is
van een watergebonden activiteit geldt een minder restrictief beleid
vanuit de WBR.

Hoogwatergeul Wanssum

De hoogwatergeul Wanssum is een project dat reeds lange tijd
in beeld is als rivierverruimende maatregel. Het gaat om een
weerdverlaging en over de aanleg van een hoogwatergeul
bovenstrooms van Wanssum in de binnenbocht van de Maas op de
westelijke oever (tussen rivierkilometer 129 en 133), deels gelegen
onder de brug. Zonder reactivering levert deze ingreep tot 13 cm
waterstanddaling bovenstrooms met een doorwerking tot in Neer
(42 km verderop). De hoogwatergeul Wanssum levert daarmee
een substantiële bijdrage aan het verlagen van de waterstanden
in de ‘probleemzone’ rond Arcen en Broekhuizen. In combinatie
met reactivering is het effect nog steeds 8 cm. Aangezien de stand
van het Maaswater ter hoogte van de instroomopening van de geul
(rivierkilometer 123, bij Ooijen) de waterstanden bepaalt die elders in
de gereactiveerde geul Ooijen-Wanssum zullen optreden is dit een
belangrijk effect. Een tiental centimeters maakt in de gereactiveerde
oude Maasarm het verschil tussen wel of geen waterschade. Zeker
in combinatie met HWG Ooijen is dit een zeer effectieve maatregel
die de gevolgen van reactivering in de oude Maasarm voor een deel
beperkt en tegelijkertijd de opstuwing rond Arcen en Broekhuizen,
helpt oplossen. Als gevolg van de weerdverlaging en de aanleg van
de hoogwatergeul ontstaat 119 hectare natuurgebied. Een groot
deel van de kosten wordt veroorzaakt door de grondaankoop en de
inrichtingsmaatregelen waar, vanwege de beperkte aanwezigheid
van zand en grind, geen inkomsten tegenover staan. Het is mogelijk
om in de directe nabijheid méér zand en grind te winnen (Kop van

Afb. 20 Hoogwatergeul Ooijen
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4.3 Knelpunten

Hydraulisch knelpunt Moleneind

Bij Moleneind in Meerlo veroorzaakt het huidige wegtalud in
combinatie met de geringe doorstroomopening van de brug over
de Groote Molenbeek bij hoogwater bij reactivering opstuwing van
Maaswater. Dit leidt tot belemmeringen in de doorstroming en wanneer
de weg alsnog overstroomt ontstaan hoge stroomsnelheden. Dit leidt
tot grote(re) schade aan huizen en wegen. Oplossingen zijn: grotere
doorstroomopeningen onder de brug, geleiding van het water richting
de doorstroomopening, verlaging van de wegtaluds of verhoging en
versteviging van de achterliggende bebouwing en infrastructuur.

Natuur

De oude Maasarm vormt een belangrijke natuurkern in de Ecologische
Hoofdstructuur. Natte omstandigheden in de lage delen van de
oude Maasarm leidden tot een extensief agrarisch gebruik. Ook
kenden deze lage delen geen grootschalige ruilverkavelingen. De
huidige broekbossen en populierenbossen kunnen uitgroeien tot
elzenbroekbossen en hardhoutooibossen. De huidige, sterk door
kwelwater gevoede natuur is redelijk uniek voor Nederland te
noemen. In het huidige beleid heeft de een groot deel van de oude
Maasarm de status EHS (bestaande en nieuwe natuur). De verdere
ontwikkeling van de oude Maasarm tot natuurgebied ligt, met of
zonder reactivering, in de lijn der verwachtingen. De meerwaarde
van een verdere gebiedsontwikkeling is vanuit het natuurbelang
bezien daarom niet zondermeer evident. Ook kan sprake zijn van
een knelpunt tussen actuele en potentiële natuurwaarden wanneer
karakteristieke abiotische factoren zoals de aanwezigheid van
voedselarm kwelwater en/of periodiek aanwezige rivierdynamiek uit
dit systeem verdwijnt.

Hydraulisch knelpunt Venrayseweg

In het centrum van Wanssum zal de doorstroomopening onder de
Venrayseweg moeten worden verbreed De 250 meter brede geul
(het dal van de Groote Molenbeek) is hier kunstmatig versmald tot
minder dan 1/10 van haar oorspronkelijke omvang. Sinds de aanleg
van de Dgr kade is op de weg (die in 1993 en 1995 overstroomde)
een betonnen keerwand aangebracht. Op de wegtaluds die het
oorspronkelijke geul/beekdal van beide kanten afsluiten staan aan
beide kanten bedrijven (op de westelijke oever staat een chinees
restaurant, op de oostelijke oever staat een tankstation en ligt een
LPG tank onder de grond). Het oplossen van dit knelpunt maakt
onderdeel uit van het doorstroombaar maken van de haven.

Afb:. 21 Hoogwater 1995, moleneind
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Grondwater

Schade
Belangrijk knelpunt voor reactivering is uiteraard de schade die als
gevolg van meestromen van de oude Maasarm ontstaat. Het gaat
daarbij om een combinatie van opstal- en inboedelschade. Voor
particulieren is deze schade in 1993 en 1995 voor Limburg berekend11
maar van het plangebied zijn geen specifieke ramingen. Bekend is
dat ‘hoogwaterbewustzijn’ en de aanleg van nooddijken maakten dat
de schades in 1995 lager uitvielen.
De schade van overstromingen voor agrarische gronden is
relatief gering. Voor landbouwbedrijven geldt dat akker- en
weidegronden verhoudingsgewijs weinig schade ondervinden bij
reguliere hoogwaters omdat deze ’s winters optreden. Schade aan
afrasteringen en het achterblijven van aangespoelde rommel is dan
de grootste schadepost. Zomerhoogwaters, die overigens maar
zelden voorkomen (afgelopen eeuw 1x), richten grote schade aan
gewassen aan. Na het zomerhoogwater van 1986 waren grote delen
van de oogst onverkoopbaar doordat de kwaliteit van het Maaswater
te wensen overliet.

Het grondwaterniveau in het gebied speelt een belangrijke rol voor
met name de natuurwaarden. In de lage delen van het plangebied
is de vegetatie voor een dele van kwelwater afhankelijk. De
grondwaterstand in de oude Maasarm schommelt tussen de 25 en 80
cm beneden maaiveld. Oeververlagingen, nevengeulen, zandwinning
en de aanleg van een nieuwe rivier kan de grondwaterstand
nadelig beïnvloeden, zeker wanneer sprake is van een permanente
afvoer van kwelwater (‘nieuwe rivier’). Voor de volledigheid moet
vermeld worden dat industriële waterwinningen en beregening de
belangrijkste oorzaak van verdroging in het plangebied vormen. Grote
grondwateronttrekkers zijn de beton- en cementfabriek in Wanssum
(143248 m3) , de composteerfabriek in Blitterswijck ( 64533 m3)
en Oerlemans in Ooijen (136212 m3). Ook de landbouw levert een
niet nader te specificeren, maar grote bijdrage aan verdroging door
beregening10.

10
Bron: Waterschap Peel en Maasvallei 2002,
Stroomgebiedsvisie Noordwestelijk Maasterras, Tauw/Oranjewoud

11

Kok et al (1994) en Van Nierop (1997)

Afb. 22 Uitstroom van de Oude Maasarm bij Wanssum. De 250 meter brede Maasarm moe(s)t hier (in 1995) door een uitstroomopening
die door de jaren heen steeds kleiner is geworden. Reactivering vraagt om een ingrijpende aanpassing.
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Wel moet rekening gehouden worden met schade aan boomteelt en
andere meerjarige gewassen, zoals rozenbottels. In een klein deel van
het plangebied is sprake van deze teelten in overstromingsgevoelig
gebied (m.n. monding Blitterswijck en t.h.v. Moleneind). Zie het
hoofdstuk ‘begroting’ voor een uitgebreidere inschatting van omvang
van de schade voor de diverse strategieën.

Compostbedrijf Walkro uit Blitterswijck beschikt over eigen kades
rond hun bedrijventerrein. Omdat zij in het bezit zijn van grootschalig
materieel om zelf in geval van nood kades aan te leggen, te verhogen
of te versterken maakt het bedrijf zich niet al teveel zorgen over
hoogwater. Hun grootste zorg is niet de productielocatie zelf,
maar de aan- en afvoer van materiaal. Aanvoer is nodig om het
productieproces aan de gang te kunnen houden, afvoer is nodig
om de champingonkwekers te bedienen, die in cycli kweken en
vervolgens op de dag nauwkeurig weer nieuwe compost nodig
hebben. Walkro rijdt met eigen vrachtauto’s die nog redelijk lang
over geïnundeerde wegen kunnen rijden. In noodgevallen kan een
reservevoorraad worden aangelegd, en kan er tijdelijk (max. 48 uur)
compost worden opgeslagen, maar het productieproces zal daarna
snel spaak lopen.

kunnen worden. In de winter is de schade lager, maar eveneens
aanzienlijk. Oerlemans geeft aan dat met een schadebedrag van
€ 100.000 per dag moet worden gerekend voor dagen dat zij in de
zomer stil moeten liggen. In de winter moet met € 50.000 per dag
rekening worden gehouden. Met grote vrachtwagens blijft het bedrijf
ook bij hogere waterstanden nog redelijk bereikbaar. ’s Winters kan
in het uiterste geval 2 dagen worden doorgewerkt zonder aan- of
afvoer. Een hoogwaterpiek kan hiermee nog een enigszins worden
overbrugd.
De ligging is qua hoogwater en qua verkeersbewegingen en gezien
de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied en hinder
voor omwonenden niet optimaal. Dit erkent ook de eigenaar, dit
komt voort uit de historie van het bedrijf, dat op deze plek kleiner is
begonnen en later door Oerlemans is overgenomen en uitgebreid.
Bij een grote brand in 2004 ging de opslag van diepvriesproducten
in vlammen op en heeft het bedrijf nog overwogen of uitplaatsing
mogelijk was, maar dat bleek te kostbaar.
Zij hebben voor waterstanden hoger dan 1:40 á 1:50 geen
calamiteitenplan en nemen dit risico nu ook. Meefinancieren van
de bereikbaarheid bij hogere waterstanden is bespreekbaar, maar
daarbij wordt gedacht aan een kleine bijdrage in de orde van grootte
van € 10.000.

Oerlemans

Bereikbaarheid / calamiteiten

Walkro

Firma Oerlemans is gesitueerd in Ooijen. Het (internationaal
opererende) bedrijf produceert diepgevroren groente en fruit. Deze
producten worden met miljoenen tonnen aan- en afgevoerd via
de Ooijenseweg. Er wordt permanent gewerkt in 3 ploegen. De
80 personeelsleden komen voornamelijk uit de directe omgeving.
Een deel van hun bedrijfsgebouwen (m.n. het vrieshuis) ligt met
de achterkant in/aan de oude Maasarm en ligt dermate laag dat de
kans op waterschade reëel is. Schade is bij inundatie groot. In 1993,
toen het vrieshuis met wateroverlast te maken kreeg, vroor de vloer
stuk en het gebouw raakte daarmee onherstelbaar beschadigd. Als
eenmaal wateroverlast in het vrieshuis optreedt is dit stukvriezen niet
te voorkomen. Herbouw kostte destijds € 5 milj. Ook treedt schade
op als het bedrijf niet bereikbaar is. In de zomer leidt dit tot grote
schadebedragen omdat de contracten met telers dan niet nagekomen

Niet alleen voor de twee bedrijven Walkro en Oerlemans is
bereikbaarheid van belang. Ook het Roekenbosch en camping Ooijen
dringen hier op aan. De ‘eilanden’ die ontstaan bij inundatie van het
gebied kunnen geïsoleerd raken van de buitenwereld wanneer het
water over de verbindingswegen stroomt. De situatie lijkt dan op
de situatie in Oud Bergen en Aijen, waar de bereikbaarheid tijdens
hoogwater door legertrucks wordt georganiseerd.
De (on-)toegankelijkheid van het totale gebied moet op zijn minst in
een calamiteitenplan worden vastgelegd. Maar het is ook mogelijk om
enkele verbindingen hoogwatervrij te maken. In Wanssum ligt het voor
de hand om dit te combineren met de ontwikkeling van de nieuwe
rondweg en brug. In Ooijen ligt een combinatie met de in sommige
scenario’s benodigde inlaatwerken voor de hand.

Visvijvers

In het gebied bevinden zich een drietal veelgebruikte visvijvers
met een lange traditie (oprichting al in de jaren ’30). Deze vijvers
zullen bij hogere waterstanden overstromen. De betrokken
visverenigingen maken zich m.n. zorgen over de toename van de
overstromingsfrequentie. Bij een overstroming verdwijnt een groot deel
van de vis in de Maas. Dit vormt een schadepost en een probleem
omdat veruit het grootste deel van de visstand het resultaat is van
eigen aanwas van de vis. Na overstroming nieuwe vis uitzetten biedt
daarmee geen oplossing. Bij frequente overstroming van de visvijvers
vragen de visvereniging om een goede oplossing. Constructief
overleg is mogelijk. Fusies tussen visclubs zijn bespreekbaar en
(gezamenlijke) verhuizing ook.

Afb. 23 Oerlemans met op de achtergrond de oude Maasarm
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Keuzes
Het ontbeert het gebied aan een sterke (toeristisch-recreatieve)
identiteit die richtinggevend kan zijn voor de verdere ruimtelijke
ontwikkeling. Hoe mooi delen van het plangebied ook zijn, aan veel is
ook af te lezen dat deze ontwikkelingsrichting (in ieder geval ruimtelijk)
niet bewust wordt nagestreefd. Zo vinden we een (geuroverlast
veroorzakend) composteerbedrijf in een middeleeuws landschap,
een pittoreske jachthaven ingeklemd tussen een betonfabriek en
torenhoge veevoedersilo’s, ligt er naast een belangrijke toeristische
camping een grote fabriek met permanent vrachtvervoer en ligt
ter hoogte van de twee meest sfeervolle maasterrassen die het
plangebied rijk is de enige (overlast veroorzakende) jetskizone in
de wijde omtrek. De reactivering is een goede aanleiding om een
afwegingskader voor (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen vast
te stellen, maar dit zal principiële keuzes vergen.

Afb. 24 Vervoer tijdens hoogwater tussen Bergen en Oud -Bergen
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5. Acceptatie
Een aanzienlijk deel van de bewoners langs de Zandmaas, en
dus ook de bewoners in het plangebied zijn zich weinig bewust
van de aanleidingen voor ingrepen als ‘reactivering’. Men heeft
de hoogwaters van 1993 en 1995 nog volledig op het netvlies en
weet vaak nog nauwkeurig de schadebedragen. Ook kan nog
nauwkeurig de waterstand van ’93 en ’95 worden aangewezen.
Over kadehoogten, beschermingsniveau’s, frequenties en afvoeren
is echter weinig bekend. Er is veel interesse in, maar nauwelijks
kennis over. Net zomin als de voorbereidingen en aanpak van de
hoogwaterbestrijding in het plangebied bekend zijn. Het wordt gezien
als primaire verantwoordelijkheid van de overheid en men gaat er
vanuit dat het geregeld is of wordt. De eerste reactie op de ideeën
over reactivering is er één van verbazing. ‘1993 en 1995 waren een
regelrechte ramp, met de kade is dat opgelost en nu komen jullie
vertellen dat die kade weer verdwijnt ?’

De bewoners van het plangebied voelen zich binnen en achter de
in 1995 aangelegde kadering over het algemeen goed beschermd..
Bewoners en bedrijven weten vaak niet dat hun beschermingsniveau
maar 1:40 á 1:50 jaar bedraagt. Ook is onbekend dat men in het
plangebied niet is beschermd tegen hoogwater vergelijkbaar met
die in 1993, 1995 en 1926. Dit geldt niet alleen voor particuliere
huizenbezitters, maar ook voor ondernemers met aanzienlijke
investeringen in het gebied. Dit maakt acceptatie van reactivering
niet eenvoudiger. Bij het laten zien van inundatiekaarten van een
1:250e hoogwater was ‘onacceptabel’ een veelgehoorde reactie, niet
wetend dat dit de huidige situatie betreft.
Vrijwel niemand accepteer t een achteruitgang van zijn
beveiligingsniveau. Er wordt ook voetstoots van uit gegaan dat
tenminste het huidige beveiligingsniveau wordt gehandhaafd. Een
deel van de bewoners geeft aan dat het beveiligingsniveau dan maar
gelijk moet worden opgetrokken naar 1:250. ‘Als we er maar niet op
achteruit gaan’.

De uitzondering wordt gevormd door de bewoners met een langere
traditie in het gebied. Met name de agrariërs, die met hun boerderij
al generaties lang in het plangebied gevestigd zijn, zijn goed op
de hoogte van de historische hoogwaters. Zij hebben niets op met
berekeningen en hoogwatervoorspellingen. Zij wantrouwen ‘de
ingenieurs’ die denken iets over het gedrag van de rivier of over
beveiliging te weten. Eensgezind vinden ze dat wát er ook besloten
wordt over dit plangebied, er moeten geen technische oplossingen
met kades worden gezocht.
‘Ophouden met kades, zekerheid krijgen we toch niet, liever nog een
hoogwater’

Na uitleg over de aard van het gebied, de beveiligingsniveau’s,
de problemen van opstuwing, de onmogelijkheden van andere
oplossingen ontstaat in vrijwel alle gevallen begrip voor het zoeken
naar duurzamere oplossingen zoals reactivering mits de pijn
wordt verdeeld over de bewoners van het hele Zandmaastraject.
De oorspronkelijke aanleiding voor een reactivering; een te hoge
waterstanden in Arcen en Velden vind men in dit verband geen hout
snijden. ‘Wij moeten alleen maar bloeden voor Broekhuizen’.

Er is vrijwel niemand op de hoogte van de problemen die bij de
beveiliging in de Zandmaas spelen. Niemand is op de hoogte van het
hydraulische knelpunt ter hoogte van Ooijen. Het is daarom vrijwel
niemand in eerste instantie duidelijk wat de aanleiding is voor zo’n
rigoureuze maatregel als reactivering. ‘Hoezo meestromen ?’

Daar komt bij dat doordat overal kades zijn aangelegd en worden
verhoogd het steeds nadeliger wordt om te behoren tot ‘buitendijks’
grondgebied. Met name de mensen die het gebied goed kennen
hebben haarfijn in de gaten dat op hen een beroep wordt gedaan met
het argument ‘ruimte voor de rivier’ terwijl de werkelijke oorzaak en
aanleiding voor reactivering ligt in het inperken van de rivier als gevolg
van de huidige en toekomstige kadewerken. ‘Meer kades die hoger
en hoger moeten worden, dit hadden ze nooit moeten doen’

Hoewel men er van uit gaat dat ‘de overheid’ de hoogwaterbestrijding
adequaat moet regelen oordeelt men daarover tegelijkertijd kritisch.
Er is sprake van onbegrip en wantrouwen. ‘We zijn sinds 1995
miljoenen verder, er is nog geen enkele beveiliging en de situatie is
alleen nog maar erger geworden’.

Voor een aantal bewoners in het buitengebied zijn oplossingen met
kades logisch en bespreekbaar. Voor een aantal niet. Deels omdat ze
het geen goede oplossing vinden (zoals hiervoor beschreven), deels
om andere redenen; de openheid van het gebied gaat verloren, het
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uitzicht vanuit de boerderijen verdwijnt. Met name de bewoners van
de vrijstaande huizen en boerderijen geven aan dat het karakteristieke
landschap niet door kades moet worden doorsneden.
‘Van het landschap blijft niks over en met zo’n dijk voor je huis kan je
niet meer van je af kijken’
Veel bewoners en ondernemers redeneren uiteindelijk nuchter
en zakelijk. Als de situatie verslechterd (zowel qua risico als qua
woonkwaliteit) moet rekening gehouden worden met schadeclaims
en claims in verband met de waardedaling van huizen. Men vindt dat
voor grond en panden een uitkoopregeling moet komen. Voor een
aantal bewoners en grondgebruikers geldt dat deze planvorming en
de daaruit voortvloeiende maatregelen geen effect mogen hebben
op de waarde van hun bezit.
‘Zij die gevaar lopen moeten gewoon uitgekocht worden’
De samenhang met ‘het nieuwe Wanssum’ roept soms vragen op.
Men vindt de plannen enerzijds ambitieus, maar belangrijker; ‘Ik
verwacht van de gemeente dat zij zich vooral bezighouden met óns
belang’.
Het plan ‘Kop van Ooijen’ is door initiatiefnemer Smals en Grontmij
ten tijde van dit onderzoek gepresenteerd aan de bevolking in de
omgeving Ooijen en Broekhuizenvorst. De reactivering van de oude
Maasarm is tijdens deze presentatie verbonden met de zandwinning
‘Kop van Ooijen’ en de door de firma Smals aangeboden beveiliging
door middel van kades (zie delfstoffenwinning ‘Kop van Ooijen’).
Door deze presentatie kunnen in dit deel van het plangebied andere
verwachtingen zijn gewekt ten aanzien van beveiligingsniveau’s en
recreatieve ontwikkelingen dan uit deze verkenning voortkomen. ‘Ik
weet al waar u voor komt, u wil die zandwinning’
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6. Kosten
De kosten van de verschillende reactiveringsstrategieën, knelpunten
en initiatieven zijn in het kader van deze studie niet begroot
of doorgerekend. Wel kan een indicatie worden gegeven van
kostenposten voorzover deze bekend, berekend of opgegeven zijn.

In onderstaande tabel staat aangegeven welke maatregelen onderdeel
uitmaken van welke strategieën, en wat daarvan de indicatieve kosten
zijn. Als dit niet bekend is, maar wel met deze kosten rekening moet
worden gehouden staat deze als p.m. post weergegeven.

F Erosie

E verruimd

D inlaat

C kades

B 1995

A autonoom

Kosten

1. Verwijderen kade Ooijen en Blitterswijck

-

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

2. Verruimen uitstroom Wanssum

-

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3. Bruggen en wegen / 4 hoogwaterverbindingen.
(verlaging wegen, realisatie hoogwaterverbindingen)

-

9

9

9

9

9

4. Erosiekade

-

-

-

-

-

0.0475

5. Verhoging bestaande kades + aanvullende 1:250 tracés

9.6 *

-

22.25
9.6*

-

-

9.6 *

6. Verhoging harde kades Wanssum

p.m.

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7. Verdieping / verbreding bedding oude Maasarm + transport
naar kop van Ooijen

-

-

-

-

14.7

-

8. Inlaatwerk

-

-

-

4.51

4.5

-

9. Schade-uitkering bij overstroming

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. Planschade

-

p.m.

2

p.m.

p.m.

p.m.

11. Rondweg Wanssum Oosttracé

-

3.89

3.89

3.89

3.89

3.89

12. Rondweg Wanssum Brugtracé

-

3.59

3.59

3.59

3.59

3.59

13. Rondweg Wanssum Brug

-

10.25

10.25

10.25

10.25

10.25

14. Bedrijfsverplaatsing Wanssum haven

-

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

15. Brug Venraijseweg

-

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

16. HWG Wanssum

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

17. HWG Ooijen

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

18. Kop van Ooijen incl. 140 ha natuurontwikkeling

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

19. structurele kosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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Ad 1 bron: Reactivering oude Maasarm, haalbaarheidsonderzoek
Grontmij i.o.v. Maaswerken 2002
Ad 2 bron: Reactivering oude Maasarm, haalbaarheidsonderzoek
Grontmij i.o.v. Maaswerken 2002
Ad 3. Bron: Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster:
voorbeeldenboek ‘nieuwe rivier’ / Ooijen Wanssum’
Ad 4. Bron: Grontmij. Globale Kostenraming Kop van Ooijen, i.o.
Smals Bouwgrondstoffen 7/2004
Ad 5. In de tabel is respectievelijk de PRI raming (bron: Reactivering
oude Maasarm, haalbaarheidsonderzoek Grontmij i.o.v. Maaswerken
2002) en een aannemersraming gegeven (Bron: Grontmij. Globale
Kostenraming
Ooijen, i.o. Smals Bouwgrondstoffen 7/2004). De aannemersbegroting
kan worden gehanteerd als het werk in combinatie met
delfstoffenwinning (d.w.z. Kop van Ooijen of strategie ‘verruiming’)
kan worden uitgevoerd.
Ad A5/F5. Let op: aannemersbegroting. Alleen in combinatie met
ontgronding te realiseren voor dit bedrag. Anders terugvallen op
PRI raming. Bron: Globale Kostenraming Kop van Ooijen, i.o. Smals
Bouwgrondstoffen 7/2004

-

Zie afb 12

-

Zie afb 12

-

Zie afb 12

2

-

2-24

-

5

-

5-46

46

2

-

2-7

-

6

-

6-14

14

20 ha
bij 1: 50
240 ha
bij 1: 50
410 ha
bij 1: 50

20 ha
bij 1: 50
240 ha
bij 1: 50
410 ha
bij 1: 50

20 ha
bij 1: 50
240 ha
bij 1: 50
410 ha
bij 1: 50

0 ha tot 1:50
20 ha
0 ha tot 1:50
240 ha
0 ha tot 1:50
410 ha

Diepte in meter

Schade per woning 1993
In Euro

Schade per woning 1995
In Euro

<0,10
<0,17
<0,25
<0,50
<0,75
>0,75

4147
5806
6746
8405
10285
10396

1361
2993
3919
7184
8491
8599

Tabel 2 en 3 Indicatie schade
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F Erosie

-

E verruimd

-

24 excl.
Kernen
46 excl.
Kernen
7 excl.
Kernen
14 excl.
kernen

D inlaat

-

C kades

Aantal Particulieren met overlast en schade
1:50
aantal Particulieren met overlast en schade
1:250
Aantal bedrijven met
overlast en schade 1:50
Aantal bedrijven met
overlast en schade bedrijven 1:250
Aantal ha Boom-, fruit- en sierteelt
met wateroverlast en schade
Aantal ha bouwland met
wateroverlast en schade
Aantal ha weiland met
wateroverlast en schade

B 1995

A autonoom

Schade tot 1:250

Ad 6. ‘Harde’ kades + demontabele kades Wanssum zijn nog niet
begroot
Ad 7. Bron: innovatienetwerk. Raming Haskoning 2006
Ad 8. Bron: innovatienetwerk. Raming Haskoning 2006
Ad 9. Overlast en schade verschilt per reactiveringsvariant (zie tabel
2 en 3)
Ad. 10 Schade die voortkomt uit daling van waarde van gebouwen
en grond als gevolg van een afgenomen beschermingsniveau. Bron:
Reactivering oude Maasarm, haalbaarheidsonderzoek Grontmij i.o.v.
Maaswerken 2002.
Ad. 11-15 Bron: gemeente Meerlo-Wanssum Bij 14 is rekening
gehouden met een opbrengst van 1,42 mio op een kostenpost van
2,82 mio
Ad 16 Raming Maaswerken Verkenning Zandmaas pakket 2+ ,
2002
Ad 17 Bron: Natuurontwikkelingsplan Zandmaas pakket 2, DLG
Ad 18 Bron: Natuurontwikkelingsplan Zandmaas pakket 2, DLG
Ad 19 M.n. onderhoud en beheer van kades
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7. Vervolg
De (voor)verkenning in het kader van deze gebiedsontwikkeling
resulteert in vijf oplossingsstrategieën voor de geschetste
problematiek. In deze rapportage zijn de strategieën indicatief
beoordeeld op betaalbaarheid (kosten en financieringsbronnen)
en acceptatie (lokaal van appreciatie tot weerstand). Tijdens een
werksessie op 30 augustus 2006 worden effecten van elke strategie
door afzonderlijke groepen (overheden, maatschappelijke organisaties,
deskundigen) beoordeeld op de aspecten landbouw, recreatie en
toerisme, natuur, industrie, water respectievelijk leefbaarheid. Op
basis van de beoordeling kunnen verantwoordelijke bestuurders
een gemotiveerde keuze maken voor één van de strategieën. Het
gaat om bestuurders en volksvertegenwoordigers van de provincie,
het waterschap en de twee gemeenten. Naar verwachting vindt
kennisgeving en behandeling van de strategieën plaats in het najaar
van 2006, opdat nog in de huidige bestuursperiode van Gedeputeerde
en Provinciale Staten een voorkeur kan worden vastgesteld.

doorlopen. Te denken valt aan een strategische milieu beoordeling
(SMB), herziening van het POL en de bestemmingsplannen (Wro) en
procedures voor dijkverbetering (Wet op de waterkeringen). Of het
project m.e.r.-plichtig is hangt af van de voortgang die wordt geboekt
met herziening van de Wet milieubeheer, waarin de plicht voor veel
projecten mogelijk wordt omgebogen naar vrijwilligheid.
Om te komen tot de noodzakelijke wijziging van de bestemmingsplannen
zijn diverse wegen begaanbaar. (1) Beide gemeenten besluiten tot
wijziging van hun bestemmingsplannen, (2) beide gemeenten stellen
daaraan voorafgaand een gezamenlijke structuurvisie op met het
oog op congruentie van de daarna te wijzigen bestemmingsplannen,
(3) de provincie neemt met het oog op het bovenlokale karakter
een concrete beleidsbeslissing die integraal wordt overgenomen
in de betreffende bestemmingsplannen, (4) de provincie stelt een
bovenlokaal bestemmingsplan op in het kader van de nieuwe Wro of
(5) de provincie geeft beide gemeenten een aanwijzing.

Na het vaststellen van een gezamenlijke voorkeurstrategie is het
wenselijk dat een intentieovereenkomst wordt ondertekend door
betrokken overheden. In een dergelijke overeenkomst worden
afspraken gemaakt over inhoud en proces van de planstudie,
verdeling van plankosten, strategische aankopen van courante
gronden en opstallen, et cetera. Hiermee komt realisatie dichterbij,
kan grondspeculatie door free-riders worden voorkomen en kunnen
perspectieven worden ontwikkeld voor bewoners en ondernemers
die snel willen meebewegen. Met zicht op de Grondexploitatiewet
(invoering eind 2007) genereren strategische aankopen voor
overheden slechts geringe risico’s. Immers inherent aan een
bouwvergunning is verevening van rode baten en aangekochte
gronden behouden hun waarde.

Ervaringen met andere gebiedsontwikkelingen leren dat een
planstudie twee tot drie jaar duurt. Dus indien deze planstudie begin
2007 start, kan uiterlijk in 2010 worden gestart met de realisatie.
Eerder zijn de procedures doorlopen en zijn anticiperend mogelijk al
gronden en/of opstallen aangekocht.

De planstudie resulteert in een gedragen gebiedsplan dat aan alle
eisen voldoet om te kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de
resultaten van de planstudie kan het projectbesluit worden genomen
en een samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend door
betrokken overheden en mogelijk ook door marktpartijen. Met het oog
op tijdwinst kunnen tijdens de planstudie, parallel aan het uitwerken van
de voorkeurstrategie tot gebiedsplan, wettelijke procedures worden
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Afb. 25 Schematisch overzicht van fasen en overeenkomsten (Habiforum praktijkboek gebiedsontwikkeling).
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Bijlage 1

Beleid
EU
•
•

Rijk
•
•
•
•

•

•
•

Waterschap

Kaderrichtlijn water
Hoogwaterrichtlijn

•
•
•

EHS
WB 21: waterbeheer duurzaam vormgeven, volgorde:
vasthouden-bergen-afvoeren
WBR
IVM 1 & 2: combineren van veiligheid én ruimtelijke kwaliteit
langs de Maas bij het faciliteren van een hoogwatergolf van
4600 m3 /s
Belof te st aat s secret ar is tot het bieden van een
beschermingsniveau van 1:250 jaar voor bevolkingsconcentraties
in Noord-Limburg
Maasverdrag
Wet op de waterkering

•
•

Rijkswaterstaat / Maaswerken
•

•
•

Provincie
•
•
•
•

POL
Retentiedoelstelling: Vermindering pieklozingen uit het regionale
watersysteem op de Maas met 20%
Reconstructie
Zandmaas +: verplichting tot realisatie van 450 hectare
riviergebonden natuur i.o.v. het ministerie van LNV

Gemeente
•

Stroomgebiedsvisies Noordwestelijk Maasterras / Groote
Molenbeek
Wet op de Waterkeringen
Vermindering pieklozingen uit het regionale watersysteem op de
Maas met 20% (voortkomend uit POL)
Vasthouden-Bergen-Afvoeren (als onderdeel van watertoets)
bij nieuwe werken
Keur

Masterplan ‘Het Nieuwe Wanssum’
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Realisatie van een beschermingsniveau van 1:250 jaar voor het
Limburgse Maasdal d.m.v. maatregelen uit tracébesluit, CCB
en sluitstukkades.
IVM 1 & 2 (zie EU/Rijk)
WBR / Beleidslijn Grote Rivieren
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Jan Bartels, veerhuys Tante Jet
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Rob Kicken, adjunct directeur, Waterschap Peel en Maasvallei
Stef van Loo, dorpsraad Broekhuizenvorst
Thed Vestjens, Manager Blitterswijck, Walkro
Jeroen Vestjens, Milieucoordinator / hoofd laboratorium
Walkro
Dhr. Nijenhuis, Camping Kasteel Ooijen
Robert Buczynski, Parkmanager, Landal Het Roekenbosch
Ab van Luin, adjunct directeur, Habiforum
Ans Vaessen, gebiedssecretaris Horst
Jan Erik Kikkert, Gebiedscommissie Venray-Meerlo-Wanssum
Frans Geurts, Hoofd sector grondgebiedszaken Gemeente
Meerlo Wanssum
Tim Smit, Waterschap Peel en Maasvallei
Maarten Smals, projectmanager, Smals BV
Alphons van Winden, bureau Stroming / Innovatienetwerk
Nico Beun, Innovatienetwerk
William van Ruiten, Senior technisch medewerker, Waterschap
Peel en Maasvallei
Marlie Berghs, Projectleider Dienst Landelijk Gebied
Thijs van Kempen, LLTB / gebiedscommissie Venray MeerloWanssum
Dhr. Hanraedts, agrariër, melkveebedrijf in oude Maasarm
(LLTB)

Bijlage 2

Dhr. Hendrikx, agrariër met bedrijf in oude Maasarm (LLTB)
Dhr. Hanraedts, agrariër, eigenaar kas in oude Maasarm
(LLTB)
Phlip Bossenbroek, Staatsbosbeheer
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Dhr. Van Hulsen, CEO/President, Kleiberg Beheer BV
Dhr. Custers, gemeente Meerlo Wanssum
Geert Teurlings, gemeente Meerlo Wanssum
Dhr. Custers, voorzitter visclub hsv Eendracht
Henri van Wylick, Dorpsraad Broekhuizenvorst
Cor de Nijs, Smals BV
Wieneke Stroeken, Rijkswaterstaat dienstkring Roermond
Joop Broens, provincie Limburg
Jan Molleman, provincie Limburg
Leo Spoormakers, provincie Limburg
Henk Lesschen, Maaswerken
Jan Stoffelen, Waterschap Peel en Maasvallei
Tiny Teunesen, Teunesen Zand en grint, Heijen
Jan v.d. Ligt, Staatsbosbeheer
Wim Droesen, senior adviseur, Grontmij Roermond
Fam. Eelderink, bewoners Moleneind, Meerlo
Fam. Verhoogt, camping het Karrewiel, Meerlo
Dhr. Wijnhoven, bewoner Boltweg, Blitterswijck
Hans Wierda, gemeente Horst aan de Maas
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