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Het probleem

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een grootscha-

lige rivierverruiming in het kader van de Maaswerken. 

Door het zomerbed van de Maas te verdiepen, te ver-

breden of geulen aan te leggen, kan er bij hoogwater 

meer water door de rivier worden afgevoerd. Deze in-

grepen hebben alleen effect als het rivierbed ook 

goed wordt onderhouden. Hier en daar is het groen 

langs de Maas echter zo weelderig uitgelopen, dat het 

water ’s winters maar moeilijk door de uiterwaarden 

weg kan stromen. Zo ook in de Broekhuizerweerd en 

de Eikenweerd. Hier vormt het dichte wilgenstruweel 

een probleem voor de doorstroming. Daarom heeft 

Rijkswaterstaat aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

opdracht gegeven een plan te maken voor zowel vei-

ligheid als natuur. 

Broekhuizerweerd

DLG is samen met andere partijen aan de slag gegaan 

en heeft een plan gemaakt voor een hoogwatergeul 

in de Broekhuizerweerd. Opmerkingen en wensen 

van de eerste informatieavond zijn zo veel als moge-

lijk in het plan betrokken. In de Broekhuizerweerd, die 

eigendom is van Rijkswaterstaat en door Staatsbosbe-

heer wordt beheerd, wordt een belangrijk deel van 

het wilgenbos verwijderd. Ook worden de bestaande 

plassen dieper uitgegraven en komt er een open ver-

binding met de Maas. De stortstenen op de maasoe-

ver worden weggehaald waardoor deze een natuur-

vriendelijk karakter krijgt. Al deze maatregelen 

Hoogwatergeul Broekhuizerweerd
ook in Eikenweerd meer ruimte voor de Maas

zorgen ervoor dat én het water beter wordt afgevoerd 

én de natuur een flinke impuls krijgt. Zo ontstaat er 

bijvoorbeeld door de open verbinding met de Maas 

een beter leefgebied voor vissen. Ook aan de wande-

laars is gedacht door langs de hoogwatergeul een 

wandelpad aan te leggen. Het gebied waar in 1995 

klei is gewonnen voor de kadeaanleg, krijgt nu zijn 

definitieve inrichting. Een inrichting die is afgestemd 

Rijkswaterstaat organiseert op donderdagavond 9 oktober om 19.30 uur in het 
Maashotel te Broekhuizen een 2e voorlichtingsbijeenkomst. Op deze avond krijgt u 
informatie over de voorgenomen maatregelen in de Broekhuizerweerd en de 
Eikenweerd. De maatregelen zijn nodig om het weelderige groen dat hier de laatste 10 
jaar tot ontwikkeling is gekomen een halt toe te roepen. Door het weghalen van 
bomen en struiken en door graafwerk wordt de opstuwende werking van de 
begroeiing te niet gedaan en ontstaat een meer veilige situatie.  Ook de natuur vaart 
er wel bij. De maatregelen zijn een onderdeel van het project Stroomlijn van 
Rijkswaterstaat. Stroomlijn brengt o.a. het beheer van de vegetatie langs de Maas 
weer op orde.

luchtfoto wilgenbos Broekhuizerweerd

Nieuwsbrief nr. 2

Voorlichtingsbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert op donderdagavond 9 

oktober om 19.30 uur in het Maashotel aan de 

Veerweg 9-11 (5872 AE) te Broekhuizen een 

voorlichtingsbijeenkomst om u te vertellen over 

de voorgenomen maatregelen en het beheer in de 

Broekhuizerweerd en Eikenweerd. 

Wij zien u graag komen op 9 oktober!



Voor verdere informatie:
Voor algemene informatie over het beheer langs de rivieren kunt u bellen met het algemene informatienum-

mer van Rijkswaterstaat, 0800 – 8002 (gratis) of u kunt terecht op de algemene website:  

www.rijkswaterstaat.nl (zoekterm Stroomlijn).  

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over het plan voor de Broekhuizerweerd en Eikenweerd kunt u 

contact opnemen met John Lucassen van Dienst Landelijk Gebied: j.lucassen@minlnv.nl. Daarnaast kunt u 

informatie vinden op www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl en de websites van de gemeentes Arcen en 

Velden  www.arcenenvelden.nl en Horst aan de Maas www.horstaandemaas.nl. 
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op natuur, veiligheid en recreatie. 

Daarnaast is ook gekeken naar de 

invulling van het beheer zodat alle 

belangen ook voor de toekomst ge-

waarborgd zijn.

Eikenweerd

Tegenover de Broekhuizerweerd 

ligt het natuurgebied de Eiken-

weerd. Ook dit gebied is in eigen-

dom van Rijkswaterstaat en wordt 

beheerd door Stichting het Lim-

burgs Landschap. De maatregelen 

beperken zich hier tot het verwijde-

ren van een aantal bosjes/struwelen 

omdat deze te veel opstuwing ver-

oorzaken. Het beheer moet er voor 

zorgen dat het ook in de toekomst 

een open terrein blijft waar het wa-

ter de vrije ruimte heeft. 


