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Samenvatting 
 
De Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum vervulde tot 1995 een cruciale 
functie in de afvoer van hoogwaters. Sinds de afsluiting van deze Maasarm met 
een kade bij Ooijen en Blitterswijck in 1995 is er sprake van een hydraulisch 
knelpunt. Ter hoogte van Ooijen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen wordt het 
Maaswater sinds 1995 bij hoogwaters opgestuwd. Een verdere verhoging van 
deze kadetracés in het project sluitstukkades in 2015 verergert deze opstuwing 
met nog eens 15 á 30 cm. Tegelijkertijd zit het gebied qua ontwikkelingen op 
slot  omdat het gebied deel uitmaakt van het winterbed en in beeld is voor 
toekomstige IVM maatregelen. In een door Habiforum uitgevoerde verkenning 
zijn in 2006 zes strategieën onderzocht om enerzijds het waterprobleem op te 
lossen en anderzijds om hiermee een gebiedsontwikkeling in gang te zetten.   
Op een toetsdag met betrokkenen, belanghebbenden, bewoners en 
organisaties is een voorkeursstrategie bepaald, de strategie ‘verruiming’. Deze 
strategie gaf de beste resultaten op het gebied van hoogwaterbestrijding, het 
beperken van de gevolgen in het gebied en het bieden van 
ontwikkelingskansen voor gemeenten, bewoners en ondernemers. Uit de 
verkenning kwam naar voren dat deze strategie waar nodig, diende te worden 
aangevuld met kademaatregelen en een inlaatwerk.  
 
In de daarop ingestelde stuurgroep is besloten tot uitvoering van een korte 
nadere verkenning van de voorkeursstrategie voordat kan worden besloten 
over het starten van een uitgebreide planstudie. Deze nadere verkenning richt 
zich op een aantal aspecten van de strategie ‘verruiming’ die nog onderbelicht 
waren gebleven. Belangrijke vragen waren ondermeer of de strategie 
‘verruiming’ haalbaar en betaalbaar is en of het daadwerkelijk een basis kan 
vormen voor een succesvolle gebiedsontwikkeling.  
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in deze nadere verkenning  
gewerkt met een minimale variant en een maximale variant van ‘verruiming’, 
zodat de mogelijkheden en consequenties van deze strategie volledig in beeld 
komen. Bij de minimale variant (variant ‘Groene rivier’) stroomt de Oude 
Maasarm tijdens hoogwater mee en zijn alleen de belangrijkste knelpunten 
opgelost. Het gaat daarbij om de kade bij de instroom in Ooijen, het wegtalud 
bij Meerlo en de uitstroom bij de haven van Wanssum. Bij de maximale variant 
(variant ‘Nieuwe Rivier’) zijn niet alleen de knelpunten weggenomen maar is in 
de Oude Maasarm ook een nieuw rivierdal gegraven. Deze nieuwe rivier 
stroomt permanent mee met de Maas. Tussenvarianten zijn mogelijk, maar hier 
niet nader uitgewerkt. 
 
In de nadere verkenning is achtereenvolgens nagegaan welke consequenties 
verruiming heeft voor de wateropgave, tot welke effecten het leidt, of 
ontwikkelingsruimte ontstaat en of er sprake is van een betaalbaar project.  
 
Effecten 
Uit een uitgebreide analyse van de gevolgen voor de waterstanden kan worden 
opgemaakt dat beide varianten van verruiming de gevreesde opstuwing 
bovenstrooms grotendeels voorkomen. De nieuwe rivier verlaagt de 
waterstanden bovenstrooms nog beter. Combinaties van beide varianten met 
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de hoogwatergeul Wanssum zijn zeer kansrijk omdat de waterstanden op de 
Maas daardoor nog verder afnemen. In het gebied van de Oude Maasarm zal 
daarentegen vaker water stromen en dit water zal afhankelijk van de locatie 
hoger komen te staan.  Daar staat tegenover dat delen van het gebied ook in de 
huidige situatie onbeschermd zijn en achter de kades ook nu sprake is van een 
relatief laag beschermingsniveau. Daar komt bij dat een groot deel van de 
huizen en bedrijven op natuurlijke hoogtes ligt. Ook kan worden 
geconcludeerd dat beide verruimingsvarianten voldoende mogelijkheden 
bieden om met aanvullende maatregelen kernen, clusters en de meeste 
individuele bebouwing een acceptabel beschermingsniveau te geven. Een 
aantal effecten treedt op buiten het plangebied. Bovenstrooms wordt tot 30 km 
verderop nog geprofiteerd van lagere waterstanden in de Maas. 
Benedenstrooms is over een klein traject sprake van een relatief geringe 
verhoging van de waterstanden. Dit zogenaamde ‘piekje’ kan alleen met 
maatregelen stroomafwaarts worden gecompenseerd. Behalve effecten op het 
Maaswater zijn er ook grondwatereffecten te verwachten.  
 
Ontwikkelingsruimte 
Uit de nadere verkenning bleek dat de kansen voor realisatie van 
ontwikkelingsruimte met de strategie ‘verruiming’ toenemen. De groene rivier 
en de nog effectievere nieuwe rivier realiseren lagere waterstanden op de 
Maas. Met beide strategieën wordt aan de IVM doelstelling voor dit gebied 
voldaan. Door uitvoering van een afgewogen mix van pakket 1, pakket 2 en IVM 
maatregelen is het mogelijk om de wateropgave te halen. Voor een reeks van 
gewenste ontwikkelingen en initiatieven (w.o. particuliere uitbreidingen, 
rondweg, woningbouw, ontgronding, aanvullende kades) is nagegaan of de 
kansen toenamen. Voor het grootste deel van deze initiatieven geldt dat 
realisatie als onderdeel van één gebiedsontwikkeling en onder één vergunning 
in combinatie met verruiming veel kansrijker is dan zonder.  Het samenstellen 
en ‘matchen’ van maatregelen en ontwikkelingen wordt één van de 
belangrijkste onderdelen van de planstudie.   
 
Kosten en kostendragers 
Belangrijkste vraag betreft de financierbaarheid van de onderdelen van het 
project. Van de meeste beoogde ontwikkelingen en van de groene en nieuwe 
rivier zijn de kosten en kostendragers in beeld gebracht. Voor realisatie van de 
volledige gebiedsontwikkeling in combinatie met een groene rivier is tussen de 
16,6 en de € 27,1 M nodig. Voor realisatie van de totale gebiedsontwikkeling  in 
combinatie met een nieuwe rivier is € 34,4 - € 51,9 nodig.  
 
Op basis van deze (nadere) verkenning dient te worden besloten of en onder 
welke voorwaarden de planstudie wordt gestart. In de planstudie wordt op 
basis van gedetailleerd onderzoek en in nauw overleg met belanghebbenden, 
initiatiefnemers en deskundigen precieze invulling gegeven aan alle facetten 
van de gebiedsontwikkeling.   
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1. Aanleiding 
 
In de noordelijke Maasvallei bevindt zich op de westelijke Maasoever tussen Ooijen 
en Wanssum een Oude Maasarm. Dit laaggelegen gebied speelde in de van 
oorsprong onbedijkte Maas een belangrijke rol bij de afvoer van hoogwaters. Na de 
hoogwaters van 1993 en 1995, waarbij grote delen van dit gebied inundeerden, werd 
de hoogwaterbescherming ter hand genomen. In afwijking van het advies van de 
commissie Boertien II, waarin verruimingsmaatregelen werden bepleit, werd een 
kadetracé aangelegd die de Oude Maasarm van de rivier afsluit.  
 
De aanleg van deze kade heeft het stroombed van de Maas echter versmald tot een 
flessenhals en uit studies van projectorganisatie Maaswerken naar de bescherming 
van het Maasdal, blijkt een duidelijke negatieve impact van de kade-ring  op 
de.waterstanden bovenstrooms. De trajectnota MER Zandmaas/Maasroute (1999) 
constateert daarom dat  ‘nog hogere kades de veiligheid niet ten goede komen1’. 
Kades en kadeverhogingen zullen alleen zonodig en uitsluitend na afloop (als 
sluitstuk) van rivierverruimende maatregelen worden aangelegd.  
In het tracébesluit2 (2002) zijn de uitgangspunten van de trajectnota MER ingrijpend 
veranderd. Rivierverruiming bleek kostbaarder en tijdrovender dan gedacht en niet 
alle problemen konden hiermee worden opgelost. De nadruk in het tracébesluit kwam 
als gevolg daarvan te liggen op verhoging en uitbreiding van bestaande kadetracés. 
Dit heeft verregaande consequenties voor het al eerder gesignaleerde knelpunt ter 
hoogte van Ooijen. Een verdere verhoging van deze kades, om de beschermde 
gebieden het vereiste 1:250e beschermingsniveau te geven, zal ter hoogte van 
Broekhuizenvorst, Broekhuizen en Arcen tot een verdere opstuwing van 15 á 30 cm 
leiden3.  
 
De problemen rond de Oude Maasarm verergeren als rond 2002 ook nieuwe 
voorspellingen beschikbaar komen over de toename van de afvoeren van de Maas.  
Als gevolg van klimaatverandering worden in de Maas tot 20% hogere afvoeren 
verwacht dan waar met de Maaswerken vanuit wordt gegaan.  
In 2003 publiceert Rijkswaterstaat Integrale Verkenningen Maas (IVM). IVM richt zich 
op het maken van ruimtelijke reserveringen om deze hogere waterstanden te kunnen 
accommoderen. Met deze ruimtelijke reserveringen worden ontwikkelingen 
voorkomen in gebieden die nodig zijn voor toekomstige rivierverruimende 
maatregelen. 
 
De in 1996 ingestelde Beleidslijn ‘ruimte voor de rivier’ (later de beleidslijn grote 
rivieren, zie bijlage 4) en de nieuwe ruimtelijke reserveringen vanuit IVM leiden tot 
een streng vergunningenregime in de Oude Maasarm. Het gebied zit ‘op slot’ en 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn zo goed als onmogelijk. Het verhogen van de 
bestaande kades is waarschijnlijk niet vergunbaar, maar lost ook dit probleem niet 
op.  
 

                                                 
1 Trajectnota MER Zandmaas/Maasroute, deelrapport Bescherming tegen  Hoogwater 
2 Tracébesluit Zandmaas/Maasroute, vastgesteld 12 maart 2002 
3 bij een 1:1250e afvoer, zie figuur 4 
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Met het Meerjarenplan Zandmaas II4 (2007)  wil de Provincie Limburg impasses als 
deze doorbreken door bestaande plannen te versnellen, kwalitatief te verbeteren 
en/of betaalbaar te maken. Daarbij wordt niet alleen het watervraagstuk 
meegenomen, maar worden deze plannen verbonden met integrale 
gebiedsontwikkeling. Een van de kansrijke projecten uit het meerjarenplan is de 
reactivering van de Oude Maasarm.  
 
In opdracht van de Provincie Limburg zijn door Habiforum zes strategieën voor 
gebiedsontwikkeling verkend. (zie gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-
wanssum 2006 en bijlage 1).  
 
De effecten van de strategieën zijn beoordeeld vanuit vijf sectoren: water, landbouw, 
natuur, industrie & economie en leefbaarheid & recreatie. De beoordeling is 
uitgevoerd op een speciaal daarvoor georganiseerde toetsdag met medewerking van 
ruim zestig personen5, bestaande uit vertegenwoordigers van overheden, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners (zie bijlage 2). Na de 
effectbeoordeling is eensluidend de voorkeur uitgesproken voor de strategie 
‘verruiming’ als principe, met daarin opgenomen de sterke elementen van de 
strategieën ‘inlaat’ en ‘kades’. Op basis daarvan is een stuurgroep van 
belanghebbende overheidsorganisaties ingesteld. Provincie Limburg, 
Rijkswaterstaat, Gemeente Meerlo-Wanssum, Gemeente Horst a/d Maas en  
Waterschap Peel en Maasvallei maken deel uit van deze stuurgroep. De stuurgroep 
heeft in haar eerste bijeenkomst aangegeven dat voorafgaand aan een 
gedetailleerde planstudie een korte nadere verkenning nodig is van een aantal 
aspecten van de strategie ‘verruiming’. In deze rapportage worden deze vragen 
beantwoord.  
 
De door de stuurgroep gestelde vragen zijn: 

• Wat houdt de strategie ‘verruiming’ in ? (zie hoofdstuk 2, strategie 
‘verruiming’). 

Beantwoordt de strategie ‘verruiming’ aan de in de verkenning beschreven urgenties 
die in het gebied leven, d.w.z.:  

• Levert de strategie ‘verruiming’ de gewenste ruimte voor de rivier 
(zie hoofdstuk 3 wateropgave)? 

• Is het mogelijk om met de strategie ‘verruiming’ ontwikkelingsruimte te 
realiseren en welke perspectieven schept dit ? (zie hoofdstuk 4,  
ontwikkelingsruimte en perspectieven). 

 
Verder is ingegaan op de volgende vragen: 

• Zijn er negatieve effecten van de voorkeursstrategie te verwachten (zie 
hoofdstuk 5, effecten)? 

• Is de strategie verruiming betaalbaar (zie hoofdstuk 6, kosten en 
opbrengsten)? 

• Is de strategie verruiming acceptabel (zie hoofdstuk 7, acceptatie)? 
• Het vervolg (zie hoofdstuk 8, vervolg)? 

 

                                                 
4 Besluit Gedeputeerde Staten Meerjarenplan Zandmaas II (2007-2017) 
5 Toetsdag vond plaats op  30-8-2006 op het IPC in Horst. Resultaten zijn vastgelegd in een naar alle deelnemers 
rondgestuurd verslag door DLG.  
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Gezien de beschikbare tijd zijn was deze nadere verkenning beperkt. Niet alle vragen 
zijn volledig of gedetailleerd beantwoord. Veel antwoorden zijn in ‘bandbreedtes’ 
weergegeven. Tussenliggende oplossingen, nuances en slimme combinaties komen 
daarmee niet altijd goed in beeld. Daarom zijn behalve antwoorden op de gestelde 
vragen in deze nadere verkenning ook inzichten en resultaten weergegeven die in de 
planstudie meegenomen dienen te worden. Deze zaken zijn als nadere 
aandachtspunten voor de verkenning in de diverse hoofdstukken beschreven. 
 
Een ander belangrijk onderdeel van besluitvorming is de Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse (MKBA). Buiten de directe kosten en baten, zoals beschreven in het 
hoofdstuk kosten en kostendragers, zijn ook indirecte maatschappelijke kosten en 
opbrengsten in beeld gebracht. Bij de afweging over de inzet van publieksgelden 
voor gebiedsontwikkeling is een MKBA een belangrijk middel. Een MKBA geeft 
houvast bij de vraag of het op de langere termijn een aanvaardbare investering is 
door indirecte (maatschappelijke) meerkosten en indirecte (maatschappelijke) 
meerwaarde van een project in beeld te brengen. Een expert judgement over de 
maatschappelijke kosten en baten wordt als aanvulling op deze nadere verkenning 
nog nagezonden. De MKBA maakt onderdeel uit van de planstudie.  
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2. De strategie ‘verruiming’ 
 
Op basis van de toetsdag en de beleidsbeoordeling is de strategie ‘verruiming’ 
vastgesteld als voorkeursstrategie, aangevuld met elementen uit de strategieën 
‘kades’ en ‘inlaat’.  
 
De strategie ‘verruiming’ gaat ervan uit dat de Oude Maasarm weer wordt geopend, 
door de kade in de ingang te verwijderen en doordat daarnaast de mogelijkheden 
worden benut om de dimensies van deze geul te verruimen. De mate waarin en wijze 
waarop dat gebeurt kan verschillen. In deze nadere verkenning zijn de twee uitersten 
van verruiming onderzocht en op hun effecten vergeleken:  
 
Groene rivier: De verruiming is beperkt en bestaat vooral uit het aanpassen of 
verwijderen van een aantal knelpunten waardoor het water in de Oude Maasarm niet 
wordt opgestuwd. Het maaiveld in de Oude Maasarm ligt dermate hoog dat 
Maaswater alleen bij hoogwaters door de Oude Maasarm stroomt. Buiten 
hoogwatersituaties staat in de Oude Maasarm geen water.  
 
Nieuwe rivier: De verruiming bestaat naast het verwijderen van de knelpunten ook uit 
het graven van een nieuwe rivierbedding in de bodem van de Oude Maasarm. 
Hierdoor wordt de capaciteit van de Oude Maasarm vergroot. Om permanent 
(stromend) water in de nieuwe rivier te krijgen zal tot circa 2 meter onder het stuwpeil 
van de Maas gegraven worden. 
 
Uiteraard zijn er tussenvarianten mogelijk waarbij ondieper, gedeeltelijk of alleen 
plaatselijk wordt gegraven. Voor optimalisatie zijn dusdanig veel gegevens nodig dat 
dit in de planstudie zal moeten plaatsvinden.  
 
Variant Groene Rivier 
Naast het verwijderen van de kade bij Ooijen bevinden zich in de Oude Maasarm een 
aantal knelpunten die zullen moeten worden verwijderd/verruimd om de doorstroming 
te verbeteren. De belangrijkste knelpunten zijn: 

1. De uitstroom bij de haven van Wanssum (brug Venrayseweg, autopier); 
2. Het wegtalud en situering van de woning bij Moleneind/Meerlo. 

 
Deze knelpunten hebben een opstuwend effect in de Oude Maasarm bij hoogwater, 
waardoor de doorstroom beperkt is en bovenstrooms van de knelpunten hogere 
waterstanden ontstaan.  
 
Ad. 1 Bij de haven van Wanssum steekt de Venrayse weg het dal van de Grote 
Molenbeek over dat tot de Oude Maasarm behoort. Een aantal gebouwen en het 
wegtalud blokkeren de uitstroom van de Oude Maasarm. Bij hoogwater zoals in 1993 
en 1995 moet het water van de hier 250 meter brede Maasarm ter hoogte van de 
Venrayseweg door een circa 10 meter brede doorstroomopening. Dit leidt tot 
opstuwing en schade. Rivierkundig onderzoek (Meijer 2007) heeft al aangetoond dat 
een bredere doorstroomopening gewenst is voor de benodigde afvoer. Deze 
verruiming kan niet met de huidige bebouwing worden gerealiseerd met als gevolg 
dat ofwel het Chinese restaurant, ofwel het Argus tankstation vanuit hydraulisch 
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oogpunt niet op de huidige locatie kunnen worden gehandhaafd6. De huidige loop 
van de Grote Molenbeek komt op deze locatie verbreed en verdiept onder een 
(nieuwe) brug onder de Venrayseweg te liggen. 
 

 
Figuur 1 Knelpunt bij Wanssum. 
 
Ad. 2 Bij Moleneind / Meerlo bevindt zich een wegtalud dwars op de stroomrichting 
van de Oude Maasarm. Deze weg, en de te beperkte ruimte onder de brug, stuwde 
het water in 1993 en 1995 op en leidde tot een ‘stuwmeertje’. Toen het water hoger 
steeg dan de weg ontstond een stroomversnelling die veel schade aanrichtte aan 
een woonhuis, tuin en het wegtalud. Het wegtalud dient hier te worden verlaagd en/of 
de capaciteit onder de brug dient te worden verhoogd. De ligging van één á twee 
huizen is hier problematisch. De vraag of deze huizen qua ligging acceptabel kunnen 
worden beschermd dan wel dienen te worden verwijderd, dient in de planstudie 
nader onderzocht te worden.    
 

                                                 
6 De kosten van verplaatsing van zowel C1000 als Argus zijn wel meegenomen in de berekeningen voor het 
woningbouwprogramma (zie betaalbaarheid) omdat ze deel uitmaken van een revitalisering van de haven van 
Wanssum. 
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Figuur 2  Knelpunt bij Moleneind, benedenstrooms van Meerlo. 
 
Variant nieuwe rivier 
Bij de aanleg van een ‘nieuwe rivier’7 worden niet alleen knelpunten verwijderd maar 
is sprake van een gedeeltelijke verlaging van de Oude Maasarm tot circa 2 meter 
onder het stuwpeil van de Maas. De bedding heeft een breedte van 30 tot 45 meter. 
De waterspiegel is overal in de loop circa 20 meter breed. Deze nieuwe waterloop 
staat in open verbinding met de Maas (zowel bij Ooijen als bij Wanssum) en is 
bevaarbaar voor pleziervaart. De waterdiepte bedraagt overal in de geul ongeveer 2 
meter.  
 
Om in de hele bedding een waterdiepte van circa 2 meter te bereiken, zal in het 
bovenstroomse deel van de Oude Maasarm tot 6 meter onder het huidige maaiveld 
gegraven worden en verder stroomafwaarts afnemend tot 2 meter onder maaiveld. 
Voor de aanleg van de nieuwe rivier dient in totaal 2 miljoen m3 grond afgegraven en 
verwijderd te worden. Doordat er bij de in- en uitstroom bij Ooijen en Blitterswijck  
sprake is van permanent water, dienen wegen en bruggen aangepast te worden en 
is mogelijk een inlaatwerk ter hoogte van Ooijen nodig.  
 

                                                 
7 Bouwen aan Nieuwe Rivieren, Innovatienetwerk 2007 
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Figuur 3 Impressie van de door innovatienetwerk ontwikkelde ‘nieuwe rivier’. 
 
Aanvullende maatregelen uit de strategieën ‘kades’ en ‘inlaat’ 
Tijdens de toetsdag is gekozen om de strategie ‘verruiming’ zo nodig te combineren 
met een inlaatwerk of waar nodig, kades aan te leggen om huizen en 
bedrijfsgebouwen te beschermen.  
 
Extra kadetracés zullen in beide verruimingsvarianten nodig zijn. Dat komt omdat in 
beide verruimingsstrategieën hoogwater niet alleen vanaf de Maas maar ook vanuit 
de oude Maasarm het gebied en de woonkernen kan bereiken. Aanleg van nieuwe 
en verhoging van bestaande kades is hierdoor wenselijk. Kadetracés en hoogtes zijn 
sterk afhankelijk van ligging en het gewenste beschermingsniveau (zie hoofdstuk 4).  
 
In de planstudie dient ook onderzocht te worden in hoeverre verholen kades kunnen 
bijdragen aan een robuustere beveiliging van clusters en individuele bebouwing. 
Verholen kades hebben een veel bredere basis en geen steile taluds; het zijn vrijwel 
onderhoudsvrije, in het maaiveld opgaande oeverwallen. 
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3. Wateropgave  
 
Een belangrijke vraag is of met de strategie ‘verruiming’ het opstuwend effect van de 
aanleg van kades kan worden voorkomen. Vervolgens is de vraag of zodanig veel 
verruiming kan worden gegenereerd dat meer ontwikkelingsruimte in het gebied 
ontstaat. Hiertoe is, in opdracht van Rijkswaterstaat, een hydraulisch onderzoek 
verricht met behulp van een  ontwerptafel. Een ontwerptafel biedt de mogelijkheid om 
relatief snel inzicht te krijgen in de hydraulische effecten van maatregelen. 
Berekeningen vinden plaats in het geavanceerde programma Waqua en er is 
gebruikgemaakt van het meest actuele terreinmodel (Hr 2006). Hiermee zijn 
betrouwbare voorspellingen te doen over de effectiviteit van ingrepen.  
 
Met de ontwerptafel zijn de ‘groene rivier’  en de ‘nieuwe rivier’ in combinatie met een 
aantal aanvullende maatregelen doorberekend en vergeleken met elkaar en met de 
autonome strategie (bestendiging en verhoging huidige kadetracé volgens 
tracébesluit). Alle exercities zijn voor 1:250 en 1:1250 waterstanden uitgevoerd. Dit is 
voor de beoordeling van de effecten gebruikelijk en voor de Beleidslijn grote rivieren 
verplicht. De resultaten staan in onderstaande grafieken weergegeven.  
 
De grafieken laten de veranderingen in waterstanden zien ten opzichte van de 
huidige situatie. Met de verticale as zijn weergegeven de centimeters verhoging of 
verlaging (-) ten opzichte van de huidige situatie. Dit is de verhoging of verlaging van 
de waterstand op de Maas. Op de horizontale as is te zien waar deze verhogingen / 
verlagingen optreden aan de hand van de rivierkilometers.  
 
 Rivierkilometer
Arcen 121 
Broekhuizen 122 
Broekhuizenvorst 123 
Ooijen 125 
Blitterswijck 129 
Haven Wanssum 133 
 
De volgende varianten zijn doorgerekend:  

• Onverminderde uitvoering van pakket 1 + kadeverhoging volgens de 
autonome strategie, de zwarte lijn (tracébesluit) in de grafiek. 

• Variant Groene Rivier, de groene lijn (6) in de grafiek. 
• Variant groene Rivier + hoogwatergeul Wanssum, de groen gestippelde lijn 

(6a)  in de grafiek. 
• Variant Nieuwe rivier, de blauwe lijn (9) in de grafiek. 
• Variant Nieuwe Rivier + hoogwatergeul Wanssum, de blauw gestippelde lijn 

(9a) in de grafiek. 
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Waterstandseffecten in de Maas (1/250 permanentie)
Referentievariant en varianten oude Maasarm ten opzichte van  de actuele situatie
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Waterstandseffecten in de Maas (1/1250 permanentie)

Referentievariant en varianten oude Maasarm ten opzichte van  de actuele situatie
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Figuur 4 waterstandseffecten in de Maas van de verschillende varianten bij 1:250 (boven) en bij 1:1250 (onder) 
 
Uit de grafiek is bijvoorbeeld af te leiden dat de opstuwende werking van de kade-
aanleg in het Tracébesluit (zwarte lijn) ter hoogte van Broekhuizen (km 122) 8 cm 
bedraagt bij een 1:250 en 18 cm bij een 1:1250 waterstand.  
 
Verder is uit bovenstaande grafieken het volgende af te leiden:  

• Het opstuwend effect van kadeaanleg in het gebied tussen Broekhuizenvorst, 
Blitterswijck en Wanssum kan aanzienlijk worden verminderd met de strategie 
‘verruiming’. 

• De groene rivier (groene lijn) compenseert de effecten van kadeverhogingen 
bij een 1:250e waterstand volledig, en bij een 1:1250e  waterstand grotendeels.  
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• De nieuwe rivier (blauwe lijn) is effectiever in het compenseren van het 
opstuwend effect. Bij Broekhuizenvorst is dit effect het grootst, zo’n 8 cm extra 
verlaging ten opzichte van de variant groene rivier (groene lijn). 

• In combinatie met de hoogwatergeul Wanssum wordt met beide varianten ook 
de 1:1250e doelstelling volledig behaald, maar ontstaat tevens een grotere 
benedenstroomse verhoging van de waterstanden. Dit ‘piekje’ neemt toe met 
2 á 3 cm.  

 
 
De nadere verkenning leverde aanvullend de volgende inzichten voor de planstudie 
op:  

• Hoe meer capaciteit met verruiming wordt gerealiseerd, hoe effectiever de 
maasarm functioneert en hoe gunstiger de gevolgen voor het gebied  
bovenstrooms van de Oude Maasarm. 

• Uitvoering van hoogwatergeul Wanssum is wenselijk voor het bovenstroomse 
effect, maar zorgt voor een toename van de waterstanden bij de monding van 
de haven (km 133).  

• Verlaging van de benedenstroomse piek is mogelijk door de uitstroom vanuit 
de Oude Maasarm beter te stroomlijnen; bijvoorbeeld door een beperkte 
weerdverlaging stroomafwaarts van de havenmond. 

• Bij realisatie van de variant ‘nieuwe rivier’ neemt de afvoer door de Oude 
Maasarm toe tot 600 m3/sec bij 1:250e afvoer (200 m3/sec bij de Groene 
rivier) en 750 m3/sec bij 1:1250e afvoer (300 m3/sec bij de groene rivier). Dit 
is een ingrijpende wijziging van het debiet in zowel de Oude Maasarm als in 
de Maas zelf. Om dit water in goede banen te leiden, is vooral aandacht 
vereist bij de vormgeving van de in- en uitstroompunten.  

• De hoogwatergeul Ooijen kon in dit onderzoek niet meegenomen worden. De 
verwachting is dat de effecten van deze hoogwatergeul leiden tot maximaal 4 
cm extra waterstanddaling bovenstrooms van deze ingreep. 
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4. Effecten 
 
Onderdeel van de nadere verkenning is een studie naar de effecten van de 
verruimingsstrategie voor zover deze van belang zijn voor de besluitvorming over het 
vervolg. Het gaat daarbij om de frequentie van meestromen, de gevolgen voor het 
beschermingsniveau, de beheersbaarheid en effecten op het grondwater.  
 
Meestroomfrequentie  
Met de strategie ‘verruiming’ zal de frequentie waarmee de Maasarm meestroomt 
toenemen. Voor de aanleg van de DGR-kade was die frequentie ongeveer eens in 
de 10 jaar. Na aanleg van deze kades is dit eens in de 50 jaar (dit is het moment 
waarop de kade bij Blitterswijk overstroomt). De huidige frequentie van meestromen 
verandert met de variant ‘groene rivier’ weer van eens in de 50 naar eens in de 10 
jaar. Met de nieuwe rivier is sprake van permanent meestromen doordat een directe 
verbinding ontstaat tussen de Maas en de nieuwe rivier.  
 
Deze toegenomen frequenties hebben vooral gevolgen voor het grondgebruik. De 
relatief geringe hoeveelheid nog niet als EHS aangemerkte landbouwgronden, 
verliezen bij de variant ‘nieuwe rivier’ deels hun functie omdat er sprake is van een 
nieuw aan te leggen rivierloop. Bij de groene rivier is een omzetting naar natuur  
rivierkundig niet noodzakelijk, maar vanwege het overstromingsregime logisch en 
conform het POL wenselijk (POG-gronden).   
 
Beschermingsniveau 
De waterstanden in het gebied zullen bij hoogwaters toenemen. De hydraulische 
gevolgen in het gebied zijn in kaart gebracht. Echter als gevolg van de 
hoogteverschillen en geulenpatronen in het gebied moet dit in de planstudie op 
perceelniveau en aan de hand van ingemeten perceel- en drempelhoogtes verder 
worden onderzocht. Zowel de hoogtes uit het AHN-model (de hoogteligging van het 
gebied) als de voorspelde waterhoogtes (uit de waquaberekeningen met de 
ontwerptafel) hebben een onzekerheidsmarge. Verder is het door de huidige kade 
geboden beschermingsniveau aan gebouwen ook niet hoog:  
 

• Niemand in het gebied heeft momenteel een beschermingsniveau van 1:50. 
Bij hogere dan 1:50e waterstanden, overstroomt de kade en inundeert het 
gebied. Opgemerkt moet worden dat de bevolking achter de kade het 
beschermingsniveau hoger inschat dan in werkelijkheid het geval is. 

• Voor het benedenstroomse deel van de oude Maasarm geldt dat al sprake is 
van wateroverlast onder de 1:50e waterstand. D.w.z. voordat kades überhaupt 
overstromen. Dit komt omdat dit deel van het gebied overstroomt met water 
dat via de haven van Wanssum het gebied instroomt.  

• Een groot deel van de woningen in het studiegebied ligt hoger dan de huidige 
kade. Het weghalen van de kade heeft voor deze huizen en gebouwen geen 
nadelig effect. 

• Verruiming heeft behalve bovenstrooms ook aanzienlijke effecten op de 
waterstanden in de Oude Maasarm zelf. Zowel bij de groene rivier als de 
nieuwe rivier zullen door het wegnemen van de knelpunten ten zuiden van de 
brug bij Wanssum en ten zuiden van de weg bij Moleneind  plm. 15 cm lagere 
waterstanden optreden die doorwerken tot voorbij Meerlo.  
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• Bij aanleg van de nieuwe rivier zullen de waterstanden in de Oude Maasarm 
zelfs nog 10 tot 40 cm extra verlaagd worden. 

 
Wanneer de effecten van de verruimingsvarianten worden afgezet tegen een 
beschermingsniveau van 1:250, zijn de effecten ingrijpender en zijn aanvullende 
maatregelen (bijvoorbeeld maatwerkkades) onvermijdelijk. Omdat integrale 
beveiliging van het hele gebied binnen de huidige kade-ring op 1:250 mogelijk niet 
vergunbaar zal zijn vanwege de sterke opstuwing (zie H1), gaat deze vergelijking 
echter maar ten dele op. Het is een terugkerende vraag ten opzichte van welke 
referentie de effecten van verruiming moeten worden beoordeeld (zie inzet).  
 
 
Welk beschermingsniveau  ? 
 
Tijdens de overstromingen werd door de Nederlandse regering beloofd dat iedereen 
in het Limburgse Maasdal bescherming zou krijgen. Deze toezegging is later 
veranderd in een toezegging van de Staatssecretaris (De Vries) dat achter de kades 
een beschermingsniveau van 1:250 wordt gerealiseerd. Deze belofte wordt uiterlijk 
in 2015 ingelost met het project sluitstukkades. In de loop van enkele decennia dient 
het project IVM er voor te zorgen dat deze 1:250e gehandhaafd blijft met 20% 
hogere afvoeren van de Maas. Het plangebied ‘Oude Maasarm’ ligt momenteel voor 
een deel achter een DGR-kade, maar wat als deze kade ten behoeve van het 
project sluitstukkades juist moet verdwijnen? Juridisch gezien hoeft dan geen 1:250e 
te worden gehandhaafd. In de wet op de Waterkering staat de grote kade-ring die in 
de autonome strategie wordt genoemd, al niet meer aangemerkt. In plaats daarvan 
is sprake van reactivering met een aantal kleinere kade-ringen. In de provinciale 
waterkeringsverordening zijn deze maatwerk-kaderingen eveneens vastgelegd. Het 
vergt uiteindelijk bestuurlijke besluitvorming of rechten te ontlenen zijn aan de 
oorspronkelijke ligging van de DGR-kade of aan de definitieve ligging van de nieuwe 
kade-ring. Ook is een besluit nodig over de vraag of direct met de 20% extra afvoer 
van IVM gerekend moet worden8.   
 
 
In het kader van deze nadere verkenning is ten behoeve van de berekeningen met 
de ontwerptafel gewerkt met beperkte kade-ringen. Er is een onderscheid gemaakt in 
het beschermingsniveau van kernen, clusters en individuele bebouwing. Waarbij 
Broekhuizenvorst, Meerlo, Wanssum, Blitterswijck en Ooijen als kernen worden 
beschouwd. Uit expert judgement blijkt dat voor kernen een beschermingsniveau van 
1:250e kan worden gerealiseerd en voor clusters en individuele bebouwing minimaal 
het huidige niveau (1:50e). Lokaal is ook een hoger beschermingsniveau mogelijk. Dit 
vergt op een aantal locaties aanvullende maatregelen in de vorm van maatwerk-
kades, aangepast bouwen of andere ingrepen. Voor een beperkt aantal gebouwen 
die zich in de laagste delen van de Oude Maasarm bevinden, is aanvullende 
bescherming niet mogelijk.  
 
 

                                                 
8  Maximale afvoeren van de Oude Maasarm volgens IVM: 690 m3/s (1:1250) / 521 m3/s 
(1:250) 
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Aandachtspunt voor de planstudie: 
Voor een aantal clusters en individuele gebouwen zal de wijze waarop bescherming 
wordt gerealiseerd nader moeten worden onderzocht. Het loont de moeite om samen 
met eigenaren/belanghebbenden te zoeken naar maatwerkoplossingen. Op basis 
van de hoogteligging van gebouwen, de overstromingsfrequentie en de voorspelde 
waterhoogte zijn vele oplossingen denkbaar, variërend van kademaatregelen,  
bouwkundige aanpassingen tot risicoacceptatie in combinatie met schadeverzekering 
of planschadevergoedingen. Omdat dit gebied tot 1995 altijd overstromingsgebied is 
geweest, is er onder bewoners veel kennis en ervaring en bestaan hier uitgesproken 
meningen en voorkeuren over.  
 
‘Piekje’  
Uit de rivierkundige berekeningen (zie  hoofdstuk 3) bleek al dat hoe effectiever de 
Oude Maasarm wordt, hoe groter de verhoging (‘het piekje’) van de waterstand bij de 
uitstroom voorbij Wanssum wordt. Oplossingsrichtingen zijn: 

• Aanpassing van de effectiviteit van de Oude Maasarm en/of de hoogwatergeul 
Wanssum door de capaciteit te optimaliseren. 

• Nemen van benedenstroomse maatregelen in het project Maaspark Well. 
• Aanpassing van de uitstroom vanuit de haven naar de Maas zodat deze niet 

haaks op de rivier komt te staan maar zich geleidelijker in de Maas kan 
‘voegen’. Hierbij moet rekening worden gehouden met een aanpassing van de 
havenmond d.m.v. een kleine weerdverlaging aan de noordzijde. 

 
Beheersbaarheid 
De keuze voor de strategie ‘verruiming’ in een gevarieerd en complex gebied als de 
Oude Maasarm vergt maatwerkoplossingen om de bevolking en ondernemers te 
voorzien van het juiste beschermingsniveau. Omdat rond clusters en individuele 
bebouwing meerdere manieren zijn om tot acceptabele oplossingen te komen, kan 
het gebied niet meer als één grote dijkring worden beschouwd. Dit heeft 
consequenties voor verantwoordelijkheden en evacuatieplannen. Dit dient, samen 
met de realisatie van een doordachte infrastructuur in het gebied, onderdeel te zijn 
van de planstudie. 
 
Grondwater 
De groene rivier heeft geen gevolgen voor het grondwater omdat er geen verlaging 
van het maaiveld plaats zal vinden. De variant nieuwe rivier daarentegen zal de 
grondwaterstand wel aanzienlijk beïnvloeden. Deze grondwaterstanddaling is het 
gevolg van de combinatie van het graven tot ruim onder het grondwaterniveau én 
door het realiseren van een vrij afstromende verbinding met de Maas. Door Royal 
Haskoning is een quickscan gedaan naar de geohydrologische effecten.  
De volgende effecten worden verwacht:  

- Het is duidelijk dat de nieuwe rivier met een peil van NAP + 11 meter een fors 
lagere grondwaterstand tot gevolg zal hebben. In een meetpunt in de oude 
Maasarm ten zuiden van Roekenbosch is de gemiddelde grondwaterstand nu 
NAP + 13,41. Meer naar het westen zal de grondwaterstand ter plaatse van 
de geul waarschijnlijk nog iets hoger zijn, zodat maximale verlagingen in de 
geul van circa 2, 5 tot 3 meter te verwachten zijn. (zie figuur 5) 
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Figuur 5 Geschatte grondwaterdaling bij variant nieuwe rivier. 
 
Hoe de verlaging van het grondwater in de Oude Maasarm zal doorwerken naar de 
grondwaterstand in de omgeving is afhankelijk van de bodemopbouw in de 
ondergrond. De Maas zelf ligt waarschijnlijk lokaal in een kleibedding. In de Oude 
Maasarm is geen duidelijke kleibedding aanwezig. Het betekent dat de nieuwe rivier 
contact zal maken met de goeddoorlatende afzettingen en dat een aanzienlijke 
verbreiding van de effecten te verwachten is.  

- Met het Zandmaas-grondwatermodel is een indicatieve berekening gedaan 
om een inschatting te verkrijgen van de verbreiding van de effecten. Op een 
afstand van circa 3 kilometer worden naar het zuiden en westen nog 
verlagingen berekend van circa 0,05 meter (zie figuur 5).  

- De berekende verlagingen komen ook voor in zones waar de gemiddelde 
grondwaterstand minder diep is dan 1 meter beneden maaiveld; met name ten 
zuidoosten van Meerlo bij het schuitwater. Dit zijn de heldergroene en blauwe 
gebieden in figuur 6. 

 
• Mogelijke beïnvloeding van landbouwgronden, daar waar de landbouw nu 

profiteert van de nabijheid van het grondwater; hier zal mogelijk een 
schadevergoeding tegenover moeten staan. Een groot deel van de 
landbouwgronden (met name de akkerbouw) ligt echter nu al buiten het bereik 
van het grondwater.  

• Grondwaterdaling in het prioritair verdrogingsgebied Sohr Legerterbos 
(gelegen in de oude Maasarm) waar zich 85 hectare prioritair verdroogd 
natuurgebied bevindt. Botanische waarden bestaan hier uit drassige, 
kwelwatergevoede meanders.  
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Figuur 6  Berekende gemiddelde grondwaterstand t.o.v. maaiveld. 
 
In de planstudie dienen de mogelijkheden om de grondwatereffecten te verminderen 
of te compenseren verder te worden uitgewerkt. Mogelijkheden zijn:  
 

• Ondieper graven, waarbij opgemerkt moet worden dat ook bij een mindere 
vergraving (bijvoorbeeld 1 meter) al effecten op de grondwaterstand te 
verwachten zijn. Ook is er dan geen sprake meer van een nieuwe rivierloop.  

• Bekleden van de oevers met klei of fijn zand of de aanleg van 
betonietschermen om de instroom van grondwater te voorkomen. 

• Realisatie van stuwtjes of sluisjes in de ‘nieuwe rivier’ die het water opstuwen 
en de uitstroom van het grondwater verhinderen of sterk vertragen. 

• Aanleg van een infiltrerende waterloop ten zuiden van de Oude Maasarm, die 
de grondwaterverliezen aanvult. 

• Zodanige aanleg van de oevers van de nieuwe rivier dat het uittredende 
grondwater wordt benut en aan de vestigingsvoorwaarden voor bedreigde 
botanische waarden wordt voldaan. Het is mogelijk om het ontwerp van de 
nieuwe rivier op dit punt te optimaliseren. Door de aanleg van kwelgevoede 
milieus en benutting van het instromende kwelwater ten behoeve van flora en 
fauna kunnen bedreigde botanische waarden in een variant nieuwe rivier in 
veelvoud terugkeren.  
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5. Ontwikkelingsruimte & perspectieven 
 
Biedt de strategie ‘verruiming’ uitzicht op ontwikkelingsruimte in het gebied en biedt 
dit voldoende perspectieven voor de bewoners, bedrijven en gemeenten? Deze 
vraag was een belangrijk onderdeel van de nadere verkenning.  
 
Uit de nadere verkenning is duidelijk geworden dat veel van de gewenste 
ontwikkelingen in hoge mate afhankelijk zijn van de oplossing van het 
watervraagstuk in dit gebied. Of het nu gaat om de wensen van een bomenteler die 
een extra kas wil bouwen, een gemeente die een woningbouwproject of rondweg wil 
realiseren of een recreatiepark dat wil groeien. Het realiseren van deze 
ontwikkelingen vergt opheffing van de beperkingen die door de beleidslijn Grote 
Rivieren zijn opgelegd en de ruimteclaim die volgt uit de Integrale Verkenningen 
Maas. Of met integrale gebiedsontwikkeling sprake kan zijn van vergunbaarheid van 
extra ontwikkelingsruimte is voor een deel nog onontgonnen juridisch terrein. Op 
basis van de huidige wetgeving lijken er voldoende mogelijkheden te zijn om de 
wateropgave van de Zandmaaspakketten 1 en 2 en IVM te halen en tegelijkertijd 
ontwikkelingsruimte te scheppen.  
 
 
 

 

      
 
Figuur 7 Winterbedcontouren uit de beleidslijn Grote Rivieren.  In de blauw gearceerde gebieden geldt het 
stroomvoerende regime, in de groene gebieden het bergend regime en geel zijn de artikel 2a gebieden (stedelijke 
contouren).  
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Vanuit de Beleidslijn grote rivieren (zie toelichting in bijlage 4) gelden de volgende 
eisen en mogelijkheden:  
 
Ontwikkelingen in het stroomvoerend winterbed kunnen alleen bij uitzondering of 
dienen zodanig uitgevoerd te worden dat per saldo meer ruimte voor de rivier wordt 
gerealiseerd. Om per saldo een verbetering te realiseren zijn i.h.a. maatregelen 
stroomafwaarts van de ingreep noodzakelijk. De benodigde compenserende 
maatregelen kunnen daarmee buiten het plangebied van de Oude Maasarm komen 
te vallen.   
 
Voor ontwikkelingen in het bergend en stromend winterbed moet gecompenseerd 
worden voor het ingenomen bergend vermogen. Met de variant nieuwe rivier is hier, 
met een verruiming van 2 miljoen m3 grond, integraal in voorzien. Met de variant 
groene rivier zal waarschijnlijk aanvullend plaatselijk moeten worden verruimd. 
Hiervoor bestaan voldoende mogelijkheden. 
 
Voor ontwikkelingen in het bergend en stromend winterbed moet ook 
gecompenseerd worden voor opstuwend effect. Gezien de aanmerkelijke 
waterstanddaling in het gebied bij beide verruimingsvarianten (zie wateropgave) 
ontstaan hier mogelijkheden. 
 
Voor ontwikkelingen die samenvallen met een ruimtelijke reservering voor IVM moet 
aangetoond worden dat de ontwikkeling uitvoering van IVM niet belemmert (‘geen 
feitelijke belemmering’). Omdat de variant ‘groene rivier’ en ‘nieuwe rivier’ 
geoptimaliseerde IVM-maatregelen betreffen, zijn hier geen problemen te verwachten 
met het zoeken naar ontwikkelingsruimte.  
 
Op basis van de verwachte waterstanddaling en het wettelijk kader wordt in de tabel 
op de volgende pagina een inschatting gegeven van de kansen op vergunbaarheid 
bij de twee verruimingsvarianten.  
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Be: Gelegen in bergend winterbed: 
Sv: Gelegen in stroomvoerend winterbed,  Sc:gelegen in Stedelijke Contour 
In combinatie met realisatie betreffende variant:  
 - niet mogelijk +/- wellicht mogelijk + kansrijk ++ zeer kansrijk   

 
Tabel 
Vergunbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelprojecten 

B
ergend / stroom

voerend 
regim

e / Stedelijke contour 

Valt sam
en m

et  ruim
telijke 

reservering vanuit IVM
 II ? 

A
utonoom

  M
ogelijk ?  

G
roene rivier 

N
ieuw

e rivier  

Knelpunt(en) / Toelichting 
1. Initiatieven bestaande bewoners 

en ondernemers  
 

Be/
Sv 

Ja Nee + ++ In bergend winterbed – 
saldobenadering indien als 
één project ingediend 

2. Woningbouw en ontwikkeling 
Jachthaven 
 

Sc Ja ja ++ ++ Verruiming leidt tot opheffing 
feitelijke belemmering G7 

3. Realisatie Woningbouw 
Sportvelden 
 

Be Nee nee + ++ Verruiming van haven 
Wanssum biedt compensatie 

 Nieuwe woningbouw in het 
buitengebied  
 

Be Ja Nee + ++ In bergend winterbed –
saldobenadering indien als 
één project ingediend 

4. Aanleg rondweg west 
 

Be Ja Nee - - Aanvullende compensatie 
nodig t.h.v. of 
benedenstrooms van 
brugtalud  

 Aanleg rondweg oost Sv Nee Nee ? ? Afhankelijk van opstuwing 
rond km. 133 

5. Uitbreiding van de haven 
Wanssum 
 

Sv Nee Ja + + Toegestaan als 
riviergebonden activiteit mits 
gekoppeld aan vervoer over 
de rivier (‘natte functies’) 

6. Uitbreiding recreatiepark 
Roekenbosch 

Be Ja N +/- +  

7.  Aanvullende 
beschermingsmaatregelen 
 

Be/
Sv 

Ja nvt + ++ Kleinere ringkades stuwen 
minder op dan grote dijkring  
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Perspectieven 
De deelprojecten uit voorgaande tabel vormen de basis voor een integrale 
gebiedsontwikkeling. Uit de tabel wordt duidelijk dat deze projecten bijna zonder 
uitzondering een oplossing voor het watervraagstuk vereisen. Uit de toelichting op de 
deelprojecten (zie hierna) wordt duidelijk dat ook de onderlinge samenhang en 
kwaliteit van de deelprojecten kan verbeteren indien sprake is van een integrale 
gebiedsontwikkeling. Deze meerwaarde zou in een autonome strategie niet, of niet 
optimaal totstandkomen.  
 
1. Initiatieven huidige bewoners en ondernemers  
Uitbreiding van woningen door bewoners en van kassen, schuren en 
bedrijfsgebouwen e.d. door ondernemers zijn aan beperkingen gebonden vanwege 
de ligging in het (bergend) winterbed. Ondernemers, waaronder agrariërs, zoeken 
naar mogelijkheden om ook in de toekomst d.m.v. uitbreidingen hun bedrijfsvoering 
gezond te houden. Bewoners zouden in een aantal gevallen graag een uitbreiding 
van bestaande woningen realiseren of incidenteel een nieuw huis willen bouwen. Het 
verbinden van deze wensen in de uitvoering met verruiming maakt deze 
ontwikkelingen kansrijker. Doordat in de meeste gevallen sprake is van ligging in het 
bergend winterbed en geen overlap bestaat met IVM-maatregelen, geldt de 
saldobenadering. Door deze uitbreiding in één vergunning met de ‘verruiming’ te 
combineren, nemen de mogelijkheden voor compensatie toe en kan de eis tot 
compensatie elders in het plangebied op een functionele manier worden ingezet.  
  
2. Woningbouw jachthaven (onderdeel ‘Het Nieuwe Wanssum’)  
Wanssum ontwikkelde zich sinds het begin van de vorige eeuw van een klein dorpje 
tot een centrum van regionale betekenis. De ligging aan de doorgaande weg naar de 
brug en de opkomst van de overslag en meer recente containerhaven zijn bepalend 
geweest voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel omringd door rust, ruimte en 
natuur (landgoed Geysteren, Molenbeekdal, Maas) zijn in Wanssum de doorgaande 
drukke weg en de in hoogte en oppervlakte groeiende regionale haven bepalend 
voor het aanzicht en karakter. Met het nieuwe Wanssum wil de gemeente ook het 
hart van het dorp in ontwikkeling brengen met een nieuw sfeervol centrum met 
woningen en winkels rond de jachthaven. Realisatie van woningbouw rond de 
jachthaven is vanwege de ligging binnen de kadering en de status van stedelijke 
contour mogelijk, maar bij de planvorming zal  rekening gehouden moeten worden 
met de IVM-maatregel G7 (doorstroom van de haven).  
Combineren van woningbouw en ontwikkeling van de jachthaven met de strategie 
‘verruiming’ is daarom naar verwachting noodzakelijk. Dit biedt ook nieuwe kansen 
omdat de ontwikkeling rond de jachthaven dan kan worden verbonden met de 
verruiming van de brug Venrayseweg, de door aanleg van de rondweg veranderende 
functie van deze weg en de combinaties met het dal van de grote Molenbeek en 
woningbouw op de sportvelden. Deze ‘nieuwe’ relatie tussen Molenbeekdal, 
sportvelden, verkeersluwe Venrayseweg en nieuwe Wanssum biedt legio kansen en 
verdient een stedenbouwkundige uitwerking in de planstudie. 
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Figuur 8 Impressie van ontwikkelingen rond de jachthaven in Het Nieuwe Wanssum. Hierin is nog geen 
rekening gehouden met de extra benodigde ruimte die IVM en de verruimingsvariant vragen. 
 
 
3. Woningbouw (onderdeel ‘Het Nieuwe Wanssum’) 
Woningbouw volgens ‘Het Nieuwe Wanssum’ wordt nu deels belemmerd door de 
beleidslijn; de herontwikkeling van de sportvelden voor woningbouw ligt volledig in 
het winterbed en kan daarom niet plaatsvinden. Met verruiming ontstaan kansen om 
deze benodigde ontwikkelingsruimte in één project met elkaar te verbinden en 
onderling te compenseren. Ook de kwaliteit van woningbouw kan hierdoor nog een 
impuls krijgen. Locaties voor woningbouw nu en in de autonome strategie zullen 
vooral gezocht worden aansluitend op bestaande bebouwing in Wanssum Hierdoor 
blijven kansen op een harmonieuze inpassing van woningbouw in een totale 
gebiedsontwikkeling buiten beeld. Met de strategie ‘verruiming’ wordt het mogelijk om 
ook op andere plekken dan op deze vanzelfsprekende uitbreidingslocaties te bouwen 
of op zijn minst een relatie te leggen met het omringende landschap (Het Nieuwe 
Wanssum, locatie Sportvelden). Inmiddels zijn er in het land tal van projecten waar 
landschap en woningbouw op een harmonieuze wijze zijn gerealiseerd en ook zijn er 
veel voorbeelden van aangepast bouwen in gebieden  waar (hoog-) waterproblemen 
spelen. 
 
4. Rondweg (onderdeel ‘Het Nieuwe Wanssum’) 
De rondweg is een lang gekoesterde wens van de gemeente Meerlo-Wanssum. Het 
drukke doorgaande (vracht-)verkeer heeft serieuze consequenties voor de 
leefbaarheid in Wanssum. Verplaatsing van het doorgaande en industriële 
vrachtverkeer naar de noordzijde van het dorp zorgt voor een betere ruimtelijke 
clustering van functies. Verkeer, haven en bedrijvigheid in het noordelijk deel van het 
dorp en wonen, middenstand en recreatie in het zuidelijk deel.  
Het westelijke tracé van de beoogde rondweg ligt deels in het bergend winterbed. 
Het oostelijke traject ligt vrijwel geheel in het stroomvoerend winterbed. Opname van 
de westelijke rondweg in een integrale gebiedsontwikkeling maakt compensatie van 
het bergend volume mogelijk. De effecten van de nieuwe rondweg in het 
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stroomvoerend winterbed kunnen waarschijnlijk niet binnen dit project worden 
gecompenseerd omdat dat alleen met benedenstroomse maatregelen is op te 
lossen. Hiertoe dient in de planstudie een relatie te worden gelegd met het Maaspark 
Well.  
 
5. Uitbreiding haven (onderdeel ‘Het Nieuwe Wanssum’) 
Met het oog op de groei van de containeroverslag en de behoefte aan 
havengebonden bedrijventerrein is een uitbreiding van de Wanssumse haven 
beoogd. Deze havenuitbreiding is niet direct afhankelijk van de verruimingsstrategie 
omdat sprake is van een riviergebonden activiteit. De havenuitbreiding is 
geprojecteerd in het verlengde van de huidige containerterminal (westelijke 
uitbreiding). Dit leidt tot een toename van de havenactiviteiten op de westelijke oever 
en een groter belang voor een goede ontsluiting via de westelijke rondweg. Voor het 
verlies aan bergend vermogen door aanleg van het westelijke rondwegtracé kan 
waarschijnlijk binnen de totale gebiedsontwikkeling compensatie worden gevonden. 
 

 
Figuur 9 Afbeelding beoogde havenuitbreiding en nieuwe rondweg 
 
 
6. Roekenbosch 
Bungalowpark Het Roekenbosch (onderdeel van Landal Greenparks) in Blitterswijck 
wil zich graag aanpassen aan de veranderende wensen op de markt voor 
vakantieparken. Vakantiebungalows worden geacht steeds meer comfort en privacy 
te bieden. Daardoor wil Het Roekenbosch hun geschakelde vakantiehuisjes 
vervangen door ruime, vrijstaande bungalows. Hierdoor zullen minder bungalows 
worden herbouwd dan worden afgebroken en is het voor een gezonde exploitatie 
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wenselijk om dit met uitbreiding te compenseren. De beoogde uitbreiding ligt ten 
oosten van het huidige park, in de aftakking van de Oude Maasarm naar Blitterswijck. 
De benodigde grond is eigendom van Het Roekenbosch. Op deze locatie geldt nu 
een dubbele beperking vanwege de ligging in het bergend winterbed en overlap met 
een ruimtelijke reservering voor een IVM-maatregel (G7). Aanvragen voor uitbreiding 
worden tot op heden niet vergund. Door deze ambitie te verbinden met de 
reactivering van de Oude Maasarm is uitbreiding van Het Roekenbosch kansrijker. 
De ligging in het bergend winterbed is oplosbaar door toepassing van de 
saldobenadering. Voor de ruimtelijke reservering geldt dat met een aangepast 
ontwerp aangetoond moet worden dat de uitbreidingslocatie de werking van een 
meestromende oude  Maasarm niet belemmert. Aangepast bouwen en verruiming 
van het maaiveld zijn op deze locatie waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar uitbreiding 
met inachtneming van hydraulische randvoorwaarden9 behoort tot de mogelijkheden. 
 
7. Aanvullende beschermingsmaatregelen 
Aanvullende kades zijn nodig voor het realiseren van de gewenste 
beschermingsniveaus. Afhankelijk van de hoogte van deze kades zullen deze 
aanvullende maatregelen ook vergunningplichtig zijn en zal sprake zijn van afname 
van bergend winterbed. Nieuwe kademaatregelen zoals genoemd in H4 (effecten) 
zullen daarom in nauwe samenhang met andere ontwikkelingen moeten worden 
beoordeeld. Terughoudendheid met de aanleg van veel of grote kade-ringen is nodig 
om tot een zo efficiënt mogelijke benutting te komen van de gerealiseerde 
ontwikkelingsruimte.  
 
Andere perspectieven  
De reactivering en verruiming van de Oude Maasarm voorkomt niet alleen opstuwing 
ten gevolge van kadeverhoging, maar compenseert ook de negatieve gevolgen van 
de huidige DGR-kades. Dit zal tot een verhoging van het beschermingsniveau van 
Broekhuizen en Arcen leiden. Dit kan leiden tot de aanleg van lagere kades. Zelfs het 
scheppen van ontwikkelingsruimte bovenstrooms (Broekhuizen, Arcen) is niet 
uitgesloten. De combinatie met de nadere beveiliging van Broekhuizen dienen in de 
planstudie met voorrang te worden uitgezocht, omdat dit mogelijk consequenties 
heeft voor het huidige kadeplan. Combinaties met ontwikkelingen bovenstrooms (nu 
uitgewerkt in Hoogwatergeul Arcen) dienen in de planstudie eveneens bestudeerd te 
worden.  
 
Natuurontwikkeling 
Een aantal ontwikkelingen kunnen los gezien worden van het watervraagstuk. De 
perspectieven voor grootschalige natuurontwikkeling en de rol van dit bijzondere 
gebied in het toeristisch-recreatieve aanbod van Noord-Limburg blijven tot op heden 
onderbelicht. Een heldere ontwikkelingsrichting voor dit gebied kan sluimerende 
ambities voor natuurontwikkeling en recreatie sturing geven.    
 
Ontgronding 
In het gebied is een zandwinning geprojecteerd door firma Smals. Deze ontgronder 
heeft, samen met firma Teunesen (Hoogwatergeul Ooijen) al een aanzienlijke 
grondpositie opgebouwd in de Oude Maasarm ter hoogte van Ooijen. Het door firma 
                                                 
9 Aanpassingen aan de vakantiebungalows met het oog op hoge waterstanden, aanpassingen aan het terrein met 
het oog op de benodigde capaciteit van de uitstroom op deze locatie. Er zal ruimte moeten blijven voor 
doorstroming van een in de planstudie nader vast te stellen debiet.  
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Smals nagestreefde plan voor zandwinning ‘Kop van Ooijen’ (zie fig. 9) levert in haar 
huidige ontwerp geen functionele bijdrage aan de beoogde gebiedsontwikkeling en 
hoogwaterbestrijding, met uitzondering van effecten van de oorspronkelijke 
hoogwatergeul Ooijen (zie hoogwatergeul Ooijen). Met gebiedsontwikkeling wordt het 
mogelijk om deze zandwinning meer te laten zijn dan een financieringsbron. Door de 
realisatie van de nieuwe rivier bijvoorbeeld te verbinden met een ontgronding kan 
enerzijds een belangrijke kostendrager worden gevonden en draagt de zandwinning 
anderzijds bij aan het totale project. Door op één plek te winnen kan het vrijkomende, 
niet-vermarktbare materiaal uit de verruiming worden omgewisseld (‘omgeput’) zodat 
vermarktbaar beton- en metselzand kan worden gewonnen. Gezien de 
grondhoeveelheden en doelstellingen van het huidige project ‘Kop van Ooijen’ vergt 
dit een gezamenlijke planuitwerking van dit particuliere initiatief. Dit initiatief is gericht 
op de vragen die er in dit gebied spelen in een partnership waarbij de ontgronding 
niet leidend is voor de gebiedsplannen, maar de gebiedsplannen leidend zijn voor de 
ontgronding10.  
 

 
Figuur 10 Het huidige ontgrondingsplan ‘Kop van Ooijen’, omcirkelt de oorspronkelijke hoogwatergeul Ooijen. 
 
Hoogwatergeul Ooijen 
Hoogwatergeul Ooijen is de hoogwatergeul die al langer onderdeel uitmaakt van de 
hoogwatergeulen uit Zandmaas pakket 2. De geul is door de firma Teunesen  
ontwikkeld en is later onderdeel gaan uitmaken van het omvangrijkere plan ‘Kop van 
Ooijen’ van de firma Smals. De ingrepen voor de hoogwatergeul beperken zich tot de 
Maasoevers (zie fig. 9). De hoogwatergeul Ooijen levert aanvullend op de variant 
verruiming naar schatting 4 cm waterstanddaling op en is goed in te passen in een 
natuurlijke ontwikkeling van de Maasoevers. 

                                                 
10 Dit conform visie ‘over winnen’ van de Vereniging van industriezand en grindproducenten (zie: 
www.izgp.nl/documents/IZGP.pdf).  
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Hoogwatergeul Wanssum 
Ook de hoogwatergeul Wanssum is al lange tijd in beeld als rivierverruimende 
maatregel. De hoogwatergeul Wanssum is zeer effectief  in combinatie met beide 
verruimingsvarianten. Uit de grafieken in hoofdstuk 4 blijken extra verlagingen van de 
waterstand met 15 tot 18 cm mogelijk bij een 1:250e waterstand. Vanwege de grote 
oppervlakte en geringe hoeveelheden vermarktbaar materiaal zijn de kosten van 
deze maatregel fors. In deze nadere verkenning zijn nog geen mogelijkheden 
gevonden om de kosten te dekken, maar combinaties met delfstoffenwinning op een 
andere locatie, zoals Maaspark Well of Kop van Ooijen zullen in de planstudie zeker 
nader bestudeerd moeten worden.  
 
Nieuwe rivier als perspectief 
In deze nadere verkenning wordt de nieuwe rivier beschouwd als een variant van de 
strategie ‘verruiming’ en wordt nagegaan in hoeverre de nieuwe rivier een antwoord 
heeft op de problemen en vragen die in het gebied leven. Hier dient vermeld te 
worden dat de bedenkers van het concept ‘Nieuwe Rivier’ de realisatie van een 
nieuwe rivier(en) in totaliteit beschouwen als een perspectiefrijke ontwikkeling die op 
zichzelf nastrevenswaardig is. Nieuwe rivieren bieden de mogelijkheid om in 
aanvulling op rivierveiligheid de kwaliteit van natuur en landschap te versterken, 
innovatieve een aantrekkelijke woonlocaties te ontwikkelen (wonen aan de rivier), de 
recreatief/toeristische potentie te versterken en de sociaal/economische structuur te 
verbeteren.   
 
Aanbeveling voor de planstudie 
De meest beschreven perspectieven komen voort uit sectorale, lokale of particuliere 
belangen. Gebiedsontwikkeling is echter meer dan het slim bundelen van individuele 
initiatieven. Gebiedsontwikkeling is tevens het zoeken naar samenhangende 
ontwikkelingen die elkaar versterken en die gezamenlijk voor het totale gebied 
meerwaarde en kwaliteit opleveren. Belangrijk onderdeel van de planstudie is de 
totstandkoming van een samenhangende gebiedsvisie waarin deze nagestreefde 
kwaliteiten uiteengezet worden.    
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6. Acceptatie  
 
De totstandkoming van de verkenning vond plaats in dialoog met betrokken partijen. 
Via klankbordgroepen, separate voorlichtingsbijeenkomsten, excursies en individuele 
gesprekken zijn betrokken organisaties, belangengroepen en bewoners zoveel 
mogelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de verkenning. Zo goed als 
mogelijk heeft uitwisseling van kennis en standpunten plaatsgevonden met 
dorpsraden, visvereniging, ontgronder, campings, bungalowpark, agrariërs, 
bewoners en ondernemers, onder hen velen die met hun bezittingen op kwetsbare 
plaatsen in de Oude Maasarm zijn gevestigd. Tijdens de toetsdag zijn opnieuw bijna 
zestig personen bij de resultaten van de verkenning betrokken en is hen gevraagd 
een oordeel te geven over de impact van de diverse uitvoeringsvarianten. Tijdens de 
nadere verkenning vonden opnieuw diverse bijeenkomsten, gesprekken en excursies 
plaats.  
 
Conclusies op hoofdlijnen 

• Door publiciteit, lezingen en openbare bijeenkomsten is de kennis van de rivier 
en de problematiek rond de Oude Maasarm sinds de verkenning verder 
toegenomen. 

• Een dialoog met de bevolking over de urgenties van dit project is en blijft 
cruciaal. De actualiteit van de effecten van klimaatverandering helpen bij het 
uitleggen waarom verruiming een zinvolle en op termijn onvermijdelijke 
maatregel is. De discussie spitst zich steeds meer toe op de hoe –vraag dan 
op de waarom-vraag.  

• De hoe-vraag zal zich wat betreft de belanghebbenden toespitsen op de vraag 
hoe het ‘nieuwe evenwicht’ tussen beschermingsniveau en 
ontwikkelingsruimte eruitziet en wat de praktische gevolgen hiervan zijn. 

• Er bestaan veel vragen over de samenhang van dit project met  andere 
maatregelen in de Zandmaas (en de duurzaamheid daarvan).  

• Het blijft daarbij wel een probleem dat het huidige beschermingsniveau over 
het algemeen wordt overschat, zelfs bij ondernemers met aanzienlijke 
investeringen in het plangebied.  

• De publiciteit, georganiseerd door innovatienetwerk rondom de ‘nieuwe rivier’ 
heeft een discussie teweeggebracht over woningbouw in het gebied. 
Grootschalige woningbouw wordt als niet wenselijk gezien.  

• Een beperkt aantal woningen en boerderijen ligt op plaatsen die bij verruiming 
al snel overstromen (eens in de circa 25 - 30 jaar). Het betreft hier huizen die 
wegens hun ongunstige ligging (in het stroombed) moeilijk individueel 
beschermd kunnen worden. Net als alle geïnterviewden hebben ook deze 
eigenaren, voor wie de reactivering van de Oude Maasarm ingrijpend zal zijn, 
een constructieve bijdrage geleverd aan het zoeken naar oplossingen in de 
verkenning. De omgang met deze mensen zal in belangrijke mate bepalend 
zijn voor het draagvlak van de maatregelen. Er moet serieus overwogen 
worden om deze eigenaren met voorrang nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden 
(bijvoorbeeld een bouwkavel) aan te bieden in het plangebied.  

• Uiteindelijk redeneren bewoners en ondernemers nuchter en zakelijk. Als de 
situatie verslechtert (qua risico of qua woonkwaliteit) moet rekening gehouden 
worden met schadeloosstelling voor waardedaling of uitkoopregelingen. 
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Aanbevelingen voor de planstudie: 
 

• De verkenning is in samenspraak met bewoners en belanghebbenden 
totstandgekomen. Er is geen formeel proces van inspraakavonden gestart, 
maar er was sprake van een open planproces, vaak aan de keukentafel bij de 
mensen thuis. Noch de omschrijvingen van de problemen, noch de 
oplossingen stonden van tevoren vast. Ook de twijfels en onzekerheden 
kwamen daarbij op tafel. Door de kennis en zorgen van betrokkenen en 
bewoners oprecht serieus te nemen in de onderzoeken ontstond in ieder geval 
begrip en in veel gevallen ook acceptatie voor de oplossingsrichtingen. Deze 
werkwijze dient in de planstudie zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven.  

• Voorgaande geldt niet alleen vanuit het oogpunt van acceptatie. Omdat dit 
gebied tot 1995 altijd overstromingsgebied is geweest, is er onder bewoners 
veel kennis en ervaring aanwezig en bestaan er uitgesproken meningen over 
oplossingen. Een uitwisseling van kennis tussen professionals en bevolking 
komt de oplossing van het beveiligingsvraagstuk in de planstudie ten goede. 

• Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de onderzoekers is in een 
eventuele planstudie belangrijker dan formele communicatie d.m.v.  
(nieuws-)brieven, brochures of website.     
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7. Kosten en kostendragers 
 
De kosten en betaalbaarheid van ingrepen zijn uiteindelijk bepalend voor de 
kansrijkheid van een gebiedsontwikkeling. In de nadere verkenning van kosten is op 
basis van bestaande, geactualiseerde gegevens nagegaan wat de kosten en 
eventuele opbrengsten van de verschillende bouwstenen zijn. Hiermee kan een 
indruk worden gegeven van kosten en opbrengsten van twee verruimingsvarianten 
en andere ontwikkelingen. Achtereenvolgens komen kosten en kostendragers aan 
bod voor kadetracés,  knelpuntenverwijdering, grondverwerving, grondwerk, wegen 
en bruggen en de rondweg. Naast specifieke kostendragers worden ook een aantal 
kostendragers beschreven die voor de totale gebiedsontwikkeling kunnen worden 
aangesproken. 
 
Kadetracés 
In de autonome ontwikkeling is in 2015 een ‘grote’ kade-ring rond het gehele gebied 
voorzien. Bij de strategie ‘verruiming’ zullen de delen die rond de kernen zijn 
geprojecteerd eveneens moeten worden aangelegd / verhoogd. Omdat in de 
strategie ‘verruiming’ hoogwater niet alleen vanaf de Maas maar ook vanuit de Oude 
Maasarm de kernen kan bereiken, dienen de kaderingen ook als bescherming tegen 
de Oude Maasarm. Verlenging en verhoging van groene kades is hiervoor wenselijk.    
 
Voor maatwerkkades rond clusters en individuele bebouwing zijn de kosten sterk 
afhankelijk van de precieze vaststelling van beschermingsniveaus en ligging van de 
tracés. Ook ligt er een belangrijke vraag voor, namelijk of de bescherming van 
clusters en individuele bebouwing d.m.v. kades gebeurt,op basis van  de wet op de 
Waterkering.  
 
In deze verkenning zijn de minimaal en maximaal benodigde kadetracés op basis 
van de AHN-kaarten vastgesteld. Uitgaande van normbedragen wordt de maximale 
kadevariant geraamd op € 8,1 M11.  
 
Mogelijke kostendragers 

• De toezegging van de staatssecretaris om de bevolking achter de kade een 
beschermingsniveau van 1:250 te garanderen, betekent dat er in dit gebied 
rond 2015 sowieso een forse investering moet worden gedaan. Voor zover 
deze maatregelen overlappen met de maatregelen uit de beide varianten, zijn 
deze kosten als p.m. post opgenomen.  

• Wanneer de vergunbaarheid van de autonome strategie (grote ringkade) in 
het geding is én geen alternatieven beschikbaar zijn, kan vanuit sluitstukkades 
een bijdrage worden geleverd aan beschermingsmaatregelen die uit 
verruiming voortvloeien. Een indicatie van deze bijdrage is in het overzicht van 
de totale kosten aangegeven met het verschil tussen de kolom RWS en RWS 
n/a.  

• Wanneer reactivering niet wordt gefinancierd vanuit het project sluitstukkades 
zal aanvullende financiering gezocht moeten worden.  

• Geringe besparingen zijn mogelijk door lagere aanleg van sluitstukkades 
stroomopwaarts (Arcen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen). Ook is het 

                                                 
11 Prijspeil 2004, € 500/ m voor groene kades, grondaankoop tegen € 5 / m2.  Uitgegaan is van tracés zoals 
aangegeven in figuur 1. 
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mogelijk om bij verruiming vrijkomende klei te gebruiken bij de aanleg van 
groene kades of verholen kades. Zo wordt realisatie van verruiming 
tegelijkertijd een kostenbesparing voor aanleg van de maatwerkkades. 
Volgens Rijkswaterstaat / Maaswerken gaat het hierbij om niet significante 
bedragen. 

 
Verwijdering knelpunten inclusief schadevergoeding en uitkoop panden/ 
bedrijfsverplaatsing  
Het verlagen van het beschermingsniveau van gebouwen en de toename van de 
overstromingsfrequentie van gronden zal bij de varianten verruiming aanleiding 
geven tot (plan-)schade. Drie á vier (bedrijfs-)panden liggen dermate laag in de Oude 
Maasarm dat mitigerende maatregelen wellicht niet volstaan of de woonkwaliteit op 
zijn minst ernstig tekort doen. Verplaatsing van tenminste één bedrijf ten behoeve 
van de verruiming van de Wanssumse haven is onvermijdelijk. Voor planschade en 
bedrijfsverplaatsing is in totaal € 6,84M geraamd. 
 
Mogelijke kostendragers 

• Wanneer reactivering onderdeel uitmaakt van de realisatie sluitstukkades (zie 
hiervoor), dan kunnen deze kosten gedeeltelijk aan dit project worden 
toegerekend.  

• Indien geen onderdeel van sluitstukkades, is financiering vanuit het project 
IVM te rechtvaardigen. Omdat op dit moment geen middelen voor IVM zijn 
gereserveerd is wellicht voorfinanciering nodig, maar het belang van deze 
maatregelen is vanuit IVM-perspectief evident. Ten tijde van de vaststelling 
van het IVM advies is ook altijd gepleit voor uitvoering van een proefproject. 
Voor G7 staat in het advies aan de staatssecretaris een voorlopige raming van 
circa € 5M 

• De verruiming van de haven van Wanssum is een belangrijke voorwaarde 
voor het mogelijk maken van woningbouw Het Nieuwe Wanssum en bouw op 
de sportvelden. Een bijdrage vanuit het woningbouwprogramma voor het 
verruimen van de haven is daarom te rechtvaardigen. Omgang met en kansen 
voor gedupeerden binnen de nieuwe ontwikkelingen zijn een belangrijk 
onderdeel van de planstudie. 

 
Grondverwerving 
Bij aanleg van een nieuwe rivier zal grond moeten worden aangekocht ten behoeve 
van de graafwerkzaamheden en functieverandering. Voor de maaiveldvariant is 
aankoop niet per sé noodzakelijk, maar met het oog op de totale gebiedsontwikkeling 
wel wenselijk en onderdeel van het provinciaal beleid.  
 
Mogelijke kostendragers 

• In de Oude Maasarm zijn 183 hectaren aangewezen als Ecologische Hoofd 
Structuur (EHS). Hiervoor zijn rijksmiddelen gereserveerd en beschikbaar.  

• Verder beoogt de provincie de realisatie van 473 hectaren natuur waar o.a. 
Veermangelden voor beschikbaar zijn (zie algemene kostendragers). 

 
Graven nieuwe rivier 
Voor aanleg van de nieuwe rivier is sprake van 2 miljoen m3 grondverzet en –
transport. Kosten / opbrengsten zijn afhankelijk van de vermarktbaarheid en lokale 
verwerkingsmogelijkheden. Voor de maaiveldvariant is buiten de verwijdering van 
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obstakels geen grondverzet nodig. De kosten van deze ingrepen bedragen  
€ 15,44M, uitgaande van één omputlocatie in het gebied.  
 
Mogelijke kostendragers 

• Door de realisatie van de nieuwe rivier te verbinden met de ontgrondingen 
Kop van Ooijen of Hoogwatergeul Ooijen kan een belangrijke kostendrager 
worden gevonden en draagt de zandwinning bij aan het totale project. Door op 
één plek te winnen kan het vrijkomende, niet-vermarktbare materiaal uit de 
verruiming worden omgewisseld (‘omgeput’) zodat vermarktbaar beton- en 
metselzand kan worden gewonnen.  

• Van de Veermangelden (zie algemene kostendragers) is een deel beschikbaar 
voor inrichting van aangekochte gebieden.  

 
Wegen en bruggen 
Ter hoogte van de Venrayseweg en bij Meerlo zijn in beide verruimingsvarianten 
aanpassingen van wegtaluds en bruggen nodig. Voor de nieuwe rivier zijn ook in 
Ooijen en Blitterswijck aanpassingen nodig omdat hier sprake is van nieuwe 
waterlopen waar voorheen geen bruggen lagen. De brug bij de Venrayseweg is 
geraamd op € 1,47M. De aanpassing bij Moleneind wordt geraamd op € 1,05 M maar 
zal goedkoper zijn wanneer het betreffende pand kan worden uitgekocht. Voor de 
nieuwe rivier is een aparte begroting gemaakt waarin alle kosten voor alle wegen en 
bruggen zijn opgenomen. De raming voor wegen en bruggen bij aanleg van een 
nieuwe rivier bedraagt € 9,2M. 
 
Mogelijke kostendragers 

• Wanneer de vergunbaarheid van de autonome strategie (grote ringkade) in 
het geding is, heeft de toezegging van de staatssecretaris  betrekking op alle 
ingrepen die uit reactivering voortvloeien. De meerkosten van aanpassingen 
van de Venrayseweg en Moleneind / Meerlo kunnen dan gedeeltelijk ten laste 
komen van het budget voor sluitstukkades. Een indicatie van deze bijdrage is 
in het overzicht van de totale kosten aangegeven met het verschil tussen de 
kolom RWS en RWS n/a.  

• De aanpassing van de brug onder de Venrayseweg kan mede worden 
gefinancierd uit de opbrengsten van woningbouwprogramma haven Wanssum 
(zie woningbouw). 

 
Rondweg 
Gemeente Meerlo Wanssum streeft binnen de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
de realisatie van een rondweg na. De rondweg bestaat uit een westelijk traject, een 
brug en een oostelijk traject. In de huidige berekening is uitgegaan van een brug die 
passeerbaar is voor beroepsvaart.   
De kosten voor grondverwerving voor de rondweg (280.435m2) worden geraamd op 
ruim € 8,5 M12. Een deel van deze gronden kan mogelijk weer worden verkocht, 
maar daar is in dit overzicht geen rekening mee gehouden. De aanleg van de 
rondweg wordt geraamd op € 13,9 M. Belangrijkste kostenpost is de aanleg van het 
brugtracé (ruim € 8,7M). 
 
Mogelijke kostendragers: 

                                                 
12 Uitgaande van € 25 per meter grond en € 750 per meter voor locatie met woonhuis. 
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• Provinciale bijdrage van € 3,5 M is beschikbaar gesteld door Gedeputeerde 
Staten voor het westelijke tracé. Dit komt overeen met de geraamde kosten 
voor dit tracé exclusief grondaankoop.  

• Bijdragen uit woningbouw en ontwikkeling bedrijventerrein zijn mogelijk. 
 
Havenontwikkeling 
De gemeente heeft de ambitie om de havenactiviteiten uit te breiden richting 
Geysteren. Waar mogelijk worden de voorwaarden hiervoor in deze 
gebiedsontwikkeling gerealiseerd. De verdere ontwikkeling en ontwikkelingskosten 
van de havenuitbreiding zijn niet in deze verkenning meegenomen.   
 
Algemene kostendragers 
 
ARK / Interreg 
Wanneer sprake is van een integrale gebiedsontwikkeling is het aannemelijk dat 
aanspraak gemaakt kan worden op een aantal subsidies. Dit project zal met name 
hoge ogen gooien bij het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat (ARK) en Interreg 
IV klimaat. Gezien de doelstellingen van deze programma’s en gezien het grote 
belang van uitvoering van de reactivering, voor het realiseren van een veilig en 
robuust riviersysteem is een bijdrage uit deze middelen kansrijk. Deze bijdrage wordt 
geschat op € 7M. 
 
Veermangelden 
De Veermangelden zijn middelen waarover de provincie de regie voert. Het gaat om 
minimaal € 30M en maximaal € 35M (indien € 5M co-financiering vanuit de regio). In 
het contract met het ministerie van LNV is vastgelegd dat hiermee tot uiterlijk eind 
2015 460 hectaren extra riviernatuur dienen te worden gerealiseerd die onderdeel uit 
gaan maken van de rijks-EHS. Hiervoor komen veel projecten uit pakket 2 en het 
initiatiefplan ‘Noordelijke Zandmaas’ in aanmerking.  In het meerjarenplan Zandmaas 
II wordt uit de grote hoeveelheid mogelijke gebieden een selectie van vijf projecten 
gepresenteerd die positief scoren. Twee daarvan (de nevengeulen Baarlo en 
Afferden) vallen onder de contractuele verplichting met LNV. De oude Maasarm is 
één van die andere kansrijke projecten.  
 
Woningbouw  
In het boek ‘bouwen aan nieuwe rivieren’ van Innovatienetwerk werd woningbouw als 
belangrijkste financier van de nieuwe rivier Ooijen-Wanssum gezien. De hoeveelheid 
geprojecteerde woningen (710) heeft tot de nodige onrust geleid in het gebied en hier 
is door gemeenteraden, dorpsraden en wethouders nadrukkelijk afstand van 
genomen. Op basis van woningmarktonderzoeken is vastgesteld dat de huidige 
nieuwbouwplannen voorzien in de woningbehoefte binnen de regio voor in ieder 
geval de komende vijf jaar. Een eventueel woningbouwprogramma dient daarom 
gericht te zijn op zowel de regionale als bovenregionale markt met een uitgifte na 
2012. In samenspraak met de gemeenten Meerlo-Wanssum en Venray zijn een 
drietal (reeds beoogde) locaties in Wanssum aangemerkt voor mogelijke 
woningbouw. Het gaat daarbij om de jachthaven, de sportvelden en een nieuwe 
ontwikkeling nabij het westelijke rondwegtracé.  
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Daarnaast is een beperkt woningprogramma (doelgroep bovenregionaal) mogelijk 
rond de Oude Maasarm. Hiervoor zijn nog geen specifieke locaties in beeld. Gedacht 
moet worden aan de realisatie van woningen, appartementen en/of landgoederen.  
 
Op basis van een normatieve benadering is een inschatting gemaakt van de 
opbrengstpotentie per locatie. In de onderstaande tabel zijn de normatieve bedragen 
per locatie weergegeven.  
 
   Kosten Opbrengsten   
  Indicatie VON 

prijzen 
Grond Nominaal Inflatie Nominaal Inflatie Kapitaals 

Lasten 
Resultaat 

Haven ca 90 
app. 

€ 200.000 – 
250.000 

-0,92 -4,51 -0,72 6,07 1,43 -1,13 0,23 

Sportvelden ca 75 
won. 

€ 350.000 – 
450.000 

-2,40 -4,50 -1,01 7,89 1,85 -1,18 0,64 

Nieuwe 
ontwikkeling 

ca 130 
won. 

€ 200.000 – 
250.000 

-2,13 -6,38 -1,39 9,06 2,13 -1,28 0,02 

Nieuwe rivier ca 100 € 200.000 – 
500.000 

-1,25 -5,50 -1,17 8,72 2,05 -0,52 2,32 

Totaal   -31,87 39,20 -4,11 3,22 
 
In een planfase moet de haalbaarheid van de verschillende deelgebieden verder 
worden uitgewerkt en onderbouwd. De resultaten zoals weergegeven in 
bovenstaande tabel hebben hierbij een taakstellende betekenis.  
 
Het verwachte eindresultaat van het programma ‘Nieuwe Rivier’ is gebaseerd op de 
variant ‘Groene Rivier’. In de verruimde variant wordt een voorinvestering in de 
omgeving gerealiseerd (aanleg nieuwe rivier). Door een verhoging van de 
omgevingskwaliteit is mogelijk een kwaliteitspremie in de vorm van hogere VON 
prijzen realiseerbaar. In de onderstaande tabel is aangegeven welke effect een 
stijging van de VON prijs met 1% heeft op het resultaat van het deelplan ’Nieuwe 
rivier’. 
 
    
Eindresultaat                          2,32 M€ 
Eindresultaat 1% stijging                       2,73 M€ 
Verandering eindresultaat                       0,41 M€ 
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Totale kosten / opbrengsten 
Op basis van bestaande gegevens is getracht een reële inschatting te maken van de 
kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling met een groene rivier en met een 
nieuwe rivier. Binnen het project wordt gerekend met een doorlooptijd van 10 jaar en 
een opbrengsten- en kosteninflatie van 2,50% per jaar. 
 
       

 Groene Rivier Nieuwe Rivier 
    Opbrengsten    Opbrengsten 
  Kosten RWS n/a13 RWS Kosten RWS n/a RWS 

Nieuwe rivier, rondweg, ehs 
Sluitstukkades p.m.  p.m.  p.m.  p.m.  p.m.  p.m.  
Extra kadetraces -€ 8,10 € 0,00 € 8,10 -€ 8,10 € 0,00 € 8,10 
Verwijdering knelpunten 
/ planschade -€ 6,84 € 0,00 € 6,84 -€ 6,84 € 0,00 € 6,84 
Grondverwerving EHS -€ 6,41 € 6,41 € 6,41 -€ 6,41 € 6,41 € 6,41 
Graven nieuwe rivier n.v.t.     -€ 15,44 € 2,0014 € 2,0015 
Wegen en bruggen -€ 2,53 € 0,00 € 2,53 -€ 9,20 € 0,00 € 2,53 
Inlaat n.v.t.     -€ 1,10 € 0,00 € 0,00 
              
Rondweg -€ 22,40 € 3,50 € 3,50 -€ 22,40 € 3,50 € 3,50 
              

Algemene kostendragers 
Grondverwerving 
(veermangelden) -€ 8,00 € 8,00 € 8,00 -€ 4,10 € 4,10 € 4,10 
ARK/ Interreg   € 7,00 € 0,00   € 7,00 € 7,00 

Woningbouw 
Woningbouw Wanssum -€ 20,83 € 23,02 € 23,02 -€ 20,83 € 23,02 € 23,02 
Woningbouw 
buitengebied -€ 6,75 € 8,72 € 8,72 -€ 6,75 € 8,72 € 8,72 
       
Totalen nominaal -€ 81,86 € 56,65 € 67,12 -€ 101,17 € 54,75 € 72,22 
Inflatiecomponent -€ 10,64 € 8,75 € 8,78 -€ 14,23 € 8,75 € 8,78 
Totalen reëel -€ 92,50 € 65,40 € 75,90 -€ 115,40 € 63,50 € 81,0 
   
Totaal benodigd 
Reëel -€ 16,6 - € 27,1 -€ 34,4 - € 51,9 

 
Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de Groene Rivier een nominaal tekort 
heeft van € 16,6 M á € 27,1 M en de Nieuwe Rivier een tekort heeft van € 34,4 M  á  
€ 51,9 M. De rondweg neemt het overgrote deel van de ongedekte kosten voor haar 
rekening (€ 18,9 M). Zolang geen duidelijkheid bestaat over de vergunbaarheid van 
de autonome strategie, die mede bepalend zal zijn voor de financiering van 
Rijkswaterstaat / Maaswerken is het zinvol voor beide varianten om uit te gaan van 
totalen, reëel van € 27,1 respectievelijk € 51,9 miljoen. 

                                                 
13 RWS: in deze kolom staan de posten en bedragen waar een gedeeltelijke bijdrage van 
RWS/Maaswerken te verwachten is wanneer verruiming onderdeel uitmaakt van het project 
sluitstukkades (zie H1 aanleiding). RWS n/a geeft de kostendekking weer als RWS/Maaswerken niet 
verantwoordelijk zijn voor verruiming vanuit de realisatie van sluitstukkades.  
14 Subsidie veermangelden voor inrichting natuurgebied 
15 Subsidie veermangelden voor inrichting natuurgebied 
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Sturingsparameters 
Op een aantal parameters kan gestuurd worden om de verhouding kosten / 
opbrengsten te veranderen. Het sleutelen aan deze parameters is begrensd door 
marktomstandigheden en de randvoorwaarden die partijen stellen aan het project, 
bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit of infrastructuur. De belangrijkste 
sturingsparameters zijn: 
 
Doorlooptijd project: 

Op dit moment heeft het project een doorlooptijd van 10 jaar. Indien de 
doorlooptijd van het project verkort wordt, kan een voordeel worden behaald 
op zowel kosten als kapitaalslasten.  
 

Rood programma: 
Binnen het rode programma van zowel Meerlo-Wanssum als het buitengebied 
zijn verschillende sturingsparameters aanwezig, te weten: 
- Verhogen woningproductie (vanuit visie en vraag niet wenselijk); 
- Verdichten woningbouwprogramma (vergelijkbaar programma op minder 

hectaren); 
- Veranderen programma (meer woningen van hogere VON prijs). 

 

Gondexploitatie(GREX)-kosten: 
Een eventuele bijstelling van de eisen aan het rode gebied (bijvoorbeeld 
kwaliteit openbare ruimte) kunnen de grondexploitatie kosten (GREX kosten) 
beïnvloeden.   
 

Verwerving en doorstoten gronden: 
In de huidige exploitatie worden de gronden voor de rondweg en de 
gemeentelijke gronden binnen het rode programma aangekocht tegen een 
bedrag van € 25 per m2. Gronden kunnen mogelijk tegen een lagere prijs 
worden aangekocht of worden doorverkocht als landbouwgrond. 
 

Infrastructurele werken: 
De kosten voor de infrastructurele werken binnen het project zijn mede 
afhankelijk van de eisen en wensen van de verschillende partijen. 

 
Rente : 
 De sturingsparameter rente wordt in de onderstaande paragraaf uitgewerkt. 
 
In onderstaande tabel wordt voor een aantal parameters aangegeven welke 
verschillen ontstaan bij het veranderen van de aannames. 
 
Parameters Aanname Scenario Effect op reële waarde 
Verwervingen gronden rondweg € 25 € 10 ± € 2,8 mln positief 
Inleg gemeentegronden MW € 25 € 10 ± € 2,3 mln positief 
Inleg gemeentegronden NR € 25 € 10 ± € 0,8 mln positief 
Totaal effect op reële waarde:   ± € 5,9 mln positief 
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Rente component 
Afhankelijk van de financieringswijze moeten er rentelasten worden betaald binnen 
het project. Bij een volledig private financiering waarbij het benodigde kapitaal 
gedurende de looptijd van het project moet worden geleend op de kapitaalmarkt zijn 
deze lasten (zeer) hoog. Wanneer voor deelprojecten sprake is van financiering met 
publieksgelden en middelen die beschikbaar zijn alvorens het (deel)project wordt 
gestart, worden rentelasten geminimaliseerd (het matchen van inkomsten en 
uitgaven). In de onderstaande tabel is een bandbreedte weergegeven voor de 
rentelasten in de verschillende varianten  
  Groene Rivier Nieuwe Rivier 
  RWS n/a RWS RWS n/a RWS 
Rentelasten  bandbreedte -€ 5 tot -€ 21 -€ 5 tot -€ 20 -€ 5 tot -€ 28 -€ 5 tot-€ 25 

 
Voor de berekening van de rentelasten is gerekend met een debetrente van 5,0% en 
een creditrente van 3,0% op jaarbasis. Een groot deel van de rentelasten worden 
veroorzaakt door de rondweg (€ 12 miljoen). De kosten voor deze rondweg worden in 
het begin van het project gemaakt en moeten gedurende het gehele project 
gefinancierd worden (looptijd 10 jaar, rentepercentage 5,0%).  
 
De rente vormt een belangrijke kostenpost binnen het project en is daarmee tevens 
een belangrijke sturingsparameter. Onderstaand volgt een opsomming van de 
sturingsmogelijkheden in de rentelasten: 
 
Matchen van inkomsten/subsidies en uitgaven:  

Door de uitgaven aan de rivier en rondweg direct te matchen met inkomsten 
dan wel subsidies kunnen rentelasten worden verlaagd.  
 

Rentepercentage:  
Het uiteindelijk te betalen rentepercentage op de financiering binnen het 
project is mede afhankelijk van de kredietopslag. Deze kredietopslag wordt 
bepaald aan de hand van het risicoprofiel van het project. Het risicoprofiel kan 
worden beïnvloed door de hardheid van de te verstrekken zekerheden richting 
private financiers. 
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8. Vervolg  
 
Voorkeurstrategie (2007) 
Op grond van de inhoud van deze notitie met achterliggende rapportages is het aan 
Provincie Limburg (GS, Commissie, PS) een voorkeur uit te spreken voor een van de 
zes strategieën voor de toekomst van het bovenlokale gebied. Vervolgens is het aan 
de betrokken gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat om een standpunt te 
bepalen. Met zicht op de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die in 2008 in 
werking treedt, is een besluit door Provincie Limburg in beginsel voldoende om tot 
een andere bestemming en inrichting van het gebied te komen. De provincie kan 
zonodig een Inpassingsplan opstellen dat alle onderliggende bestemmingsplannen 
vervangt. Afhankelijk van de voorkeurstrategie is het wel of niet van belang om met 
kracht en snelheid werk te maken van (verdere) strategische aankopen van courante 
gronden en opstallen. Vooruitlopend op het projectbesluit na afronding van de 
planstudie komt hiermee de realisatie dichterbij, kan grondspeculatie door free-riders 
worden voorkomen en kunnen concrete perspectieven worden ontwikkeld voor 
bewoners en ondernemers die snel willen meebewegen. De financiële risico’s die de 
provincie met strategische aankopen loopt zijn beperkt. Met de Grondexploitatiewet 
die in 2007 in werking treedt, gaat het naar verwachting om maximaal 20% van de 
verwervingskosten. 
 
Vervolgstappen tweede helft 2007 

1. Onderschrijven van de inhoud van de onderhavige notitie door de 
verantwoordelijke gedeputeerde van Provincie Limburg. Hiermee ook 
accorderen van de vervolgstappen in deze alinea. 

2. Houden van informeel bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijk 
gedeputeerde en de twee betrokken wethouders, de betrokken dijkgraaf en de 
betreffende directeur van Rijkswaterstaat. Het overleg is gericht op (1) 
erkenning van de bestuursnotitie als basis voor de besluitvorming voor een 
gezamenlijke voorkeurstrategie, (2) op akkoord over het besluitvormingstraject 
en het vervolg zoals aangegeven in de notitie en (3) op oriëntatie op de 
projectdefinitie (elementen van de gebiedsontwikkeling). 

3. Entameren van akkoord binnen de verschillende colleges voor het 
besluitvormingstraject, dat uitmondt in ondertekening van een 
intentieovereenkomst (IOK). 

4. Stimuleren van een gemeenschappelijk overleg van commissies van 
betrokken overheden, gericht op een gezamenlijke voorkeurstrategie en 
projectdefinitie. 

5. Formeel behandelen van de bestuurlijke notitie in de afzonderlijke 
vertegenwoordigingen (raden, staten, algemeen bestuur, directie). 
Besluitvorming over de voorkeurstrategie en de projectdefinitie. Verlenen van 
opdracht voor het plan van aanpak voor de planstudie. 

6. Ambtelijk opstellen van het plan van aanpak, op basis waarvan de publiek-
publieke intentieovereenkomst (IOK) kan worden ondertekend. 

 
Intentieovereenkomst (2007) 
Na besluitvorming over de voorkeurstrategie wordt een plan van aanpak voor de 
planstudie opgesteld. In het plan van aanpak wordt aangegeven wat tijdens de 
planstudie moet worden onderzocht, welke procedures moeten worden doorlopen, 
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hoe het proces eruitziet, etcetera. Op basis van het plan van aanpak voor de 
planstudie kan een intentieovereenkomst worden ondertekend door betrokken 
overheden. Hiermee worden formeel kaders gesteld door volksvertegenwoordigers. 
In de overeenkomst worden punten zoals hierna aangegeven uitgewerkt. 

 Financiering van planstudie (schatting € 1,5 miljoen exclusief eigen 
menskracht voor onder meer m.e.r. en/of SMB, bestemmingsplan, onderzoek, 
communicatie, onderhandeling, contractvorming met bewoners, 
planeconomie, etcetera). 

 Verdeelsleutel voor financiering van de realisatie. 
 Voorfinanciering in verband met anticiperende aankopen en perspectieven 

voor bewoners. 
 Omgaan met private partijen. 
 Organisatie (projectbureau, stuurgroep, klankbordgroep) en in te zetten 

menskracht (op strategisch niveau). 
 Mandaat van projectbureau in relatie tot lijnorganisaties en stuurgroep. 
 Verantwoording van projectresultaten naar bestuurders. 
 Bestuurlijk trekker en voorzitter van stuurgroep. 
 Planning en traject naar besluitvorming over realisatie. 

 
Planstudie (2008-2009) 
De planstudie resulteert in een gedragen en realiseerbaar gebiedsplan inclusief 
sluitende begroting. Op basis hiervan kan een projectbesluit worden genomen, dat 
met de nieuwe Wro op zich een wettelijke status heeft om tot realisatie over te gaan. 
Wel moet een projectbesluit binnen vijf jaar worden opgenomen in 
bestemmingsplannen, willen gemeenten leges kunnen heffen. Om tot wijziging van 
de bestemmingsplannen te komen, zijn in het licht van de nieuwe Wro diverse sporen 
te bewandelen. (1) Beide gemeenten besluiten tot wijziging van hun 
bestemmingsplannen, (2) beide gemeenten stellen daaraan voorafgaand een 
gezamenlijke Structuurvisie op, (3) de provincie stelt een Inpassingsplan op en legt 
dat op aan gemeenten of (4) de provincie geeft de gemeenten een aanwijzing om 
hun bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Indien wordt gekozen voor de Strategie ’verruiming’ met daarin verwerking van sterke 
elementen van de strategieën ’kades’ en ‘inlaat’, is het voor uitvoering van de 
planstudie wenselijk een eenvoudige projectorganisatie in te stellen, bestaande uit 
enkele ambtenaren van betrokken overheden die (voor een deel van hun werktijd) 
worden vrijgesteld voor de werkzaamheden in het kader van de planstudie. Bij 
voorkeur bestaat ook financiële ruimte voor gerichte inhuur van externe expertise. 
 
Gebiedsplan, projectbesluit en samenwerkingsovereenkomst (2009) 
 
Realisatie (vanaf 2010) 
Anticiperend op een projectbesluit en ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst gaan voor organisatie van de realisatie de gedachten 
uit naar een compacte en slagvaardige publiek-private uitvoeringsorganisatie (GEM) 
naar voorbeeld van Meerstad, Bergse Haven, Bloemendalerpolder, Op Buuren, 
Saendelft, et cetera. 
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Bijlage 1 Oplossingsstrategieën  
 
In de Verkenning zijn vijf verschillende oplossingsstrategieën beschreven die 
afwijken van de autonome ontwikkeling. Deze strategieën zijn tot stand gekomen in 
overleg en dialoog met belanghebbenden, bewoners, deskundigen en betrokken 
organisaties. Hieronder zijn de verschillende strategieën weergegeven en worden 
per strategie de karakteristieken geschetst. Bij de genoemde strategieën staat een 
schematische weergave van het plangebied.  
 
Autonome ontwikkeling  

• Geen reactivering. 
• Bestendiging huidige dijkring door ophogen en versterken bestaande 

kadetracé. 
• Beschermingsniveau binnen dijkring wordt 1:250.  
• Beschermingsniveau buiten dijkring neemt af door opstuwende werking kades.  

 
 
Op bovenstaande schematische weergave is te zien dat een verhoging (in rood) van 
de bestaande kade het totale gebied tegen een Maashoogwater van 1:250 
beschermt, De hoogteligging van woningen en bezittingen in het plangebied is totdat 
die waterstand bereikt is, niet van belang voor het beschermingsniveau. 
 
Strategie 1995  

• Volledige reactivering door verwijdering alle bestaande kades.  
• Instroom bij Ooijen, uitstroom bij Wanssum en Blitterswijck. 
• Geen aanvullende maatregelen. 
• Uitkoop- en schaderegelingen voor gedupeerden. 
• Beschermingsniveau plangebied neemt af tot 1:10, beschermingsniveau 

buiten plangebied neemt toe. 

 
 
Op bovenstaande schematische weergave is te zien dat door verwijdering van de 
bestaande kade het Maaswater vrij het gebied in kan stromen. De hoogteligging van 
woningen en bezittingen in het plangebied is volledig bepalend voor de mate waarin 
deze overstromen. Het laaggelegen maasterras en de beekdalen op de hoger 
gelegen terrassen zijn kwetsbaar.   
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Strategie Kades 

• Volledige reactivering.  
• Instroom bij Ooijen, uitstroom bij Wanssum en Blitterswijck. 
• Aanleg maatwerk kades voor kernen en clusters. 
• Bescherming van kernen en clusters in plangebied wordt 1:250, individuele 

bebouwing waar mogelijk 1:50, enkele huizen zijn niet te beschermen. 

 
 
Op bovenstaande schematische weergave van een hoogwater is te zien dat door 
aanleg van kades rondom huizen en kernen bescherming wordt geboden aan 
bezittingen terwijl de rest van het gebied zich heeft gevuld met Maaswater. De 
hoogte van de kade wordt aangepast aan de hoogteligging van de betreffende 
bezittingen.  
 
 
Strategie inlaat 

• Gedeeltelijke reactivering door toelating beperkte hoeveelheid Maaswater. 
• Beperkte instroom bij Ooijen (vastgesteld minimum, vastgesteld maximum 

gereguleerd door inlaatwerk). 
• Uitstroom bij Wanssum en Blitterswijck. 
• Bescherming afhankelijk van hoeveelheid gecontroleerd ingelaten Maaswater.  

 
 
Op bovenstaande schematische weergave van een hoogwater is te zien dat maar 
een beperkt deel van het hoogwater het gebied binnendringt. De waterstand in het 
gebied is door een inlaatwerk in de kade bij lagere waterstanden gelijk en bij hogere 
waterstanden lager dan de stand van de Maas.  
 



  44  

Strategie erosiekade 
• Geen reactivering tot 1:250e waterstanden, na inundatie van plangebied  

(> 1:250) volledige reactivering.  
• Ophogen en versterken bestaande kadetracé. 
• In- en uitstroomopening van de Oude Maasarm voorzien van kade die bij 

waterstanden boven de 1:250 wegspoelt. 
• Beschermingsniveau binnen dijkring wordt 1:250.  
• Beschermingsniveau buiten dijkring neemt af door opstuwende werking kades.  
 

 
 
Op bovenstaande schematische weergave van een hoogwater is te zien dat de kade, 
bij het bereiken van een waterstand hoger dan 1:250 de kade ‘opruimt’. Zolang de 
kade er ligt, biedt deze bescherming (daarmee is deze strategie vergelijkbaar met de 
strategie autonoom). Zodra de kade is weggespoeld is sprake van een volledig 
geïnundeerd gebied waarna alleen de hoogteligging van de huizen en bezittingen 
bepalend is voor mate van overstroming.  
 
Strategie verruiming 

• Volledige reactivering.  
• Instroom bij Ooijen, uitstroom bij Wanssum en Blitterswijck. 
• Maaiveld in de Oude Maasarm wordt deels verlaagd en blokkades worden 

verwijderd.  
• Door opheffen van knelpunten en maaiveldverlaging neemt 

doorstroomcapaciteit Oude Maasarm toe.  
• Bescherming van kernen en clusters in plangebied wordt 1:250, individuele 

bebouwing waar mogelijk 1:50 of meer, enkele huizen zijn niet te beschermen. 
 

 
 
Op bovenstaande schematische weergave van een hoogwater is te zien dat een deel 
van de ‘bodem’ van de Oude Maasarm (lichtbruin gearceerd) wordt verlaagd. Door 
deze verruiming van de Oude Maasarm zal het Maaswater bij een hoogwater minder 
bedreigend zijn voor huizen en bezittingen.Niet alleen de hoogteligging van de 
huizen en bezittingen is bepalend voor de mate van overstroming. Door de 
verruiming is het peil in de Oude Maasarm bij een overstroming verlaagd.  
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Bijlage 2 Resultaten Toetsdag  
 
 
 
Relatieve beoordeling effecten (1 beste, 6 slechtste) 

 Water Landbouw Natuur Economie
Industrie 

Leefbaar 
Recreatie 

Eindscore

Autonoom 5 6 5 3 3 5 
1995 6 4 2½ 6 6 6 
Kades 2 2 2½ 1½ 4 2 
Inlaat 3½ 1 5 4½ 5 4 
Erosiekade 1 5 5 4½ 2 3 
Verruiming 3½ 3 1 1½ 1 1 
 
 
 
Belangrijkste aspecten op grond waarvan per sector is beoordeeld 
Water  Veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

 Regionale watersystemen in stroomgebiedsbenadering.
 Principe vasthouden, bergen, afvoeren. 

Landbouw  Verhouding tussen kosten en baten. 
 Ontwikkelingsperspectieven. 
 Verbreding naar recreatie en natuur. 

Natuur  Biodiversiteit en robuustheid. 
 Identiteit van het gebied en ontwikkelingskansen. 
 Karakteristiek voor riviersysteem. 

Industrie & 
economie 

 Investeringsmogelijkheden en nieuwe kansen. 
 Werkgelegenheid en continuïteit. 

Leefbaarheid & 
recreatie 

 Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. 
 Kwaliteit van wonen en leven. 
 Aansluiting bij en versterking van identiteit van het 

gebied. 
 Aantrekkingskracht van Limburg als Toscane om de 

hoek. 
 Ontwikkelingsperspectieven en 

investeringsmogelijkheden. 
 
NB de kosten in het schema op de volgende pagina zijn niet meer actueel. Zie hiervoor het 
hoofdstuk kosten en kostendragers in deze nadere verkenning.  
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Bijlage 3: Schema gebiedsontwikkeling 
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Bijlage 4: Beleidslijn grote rivieren:   
wettelijk kader voor ontwikkelingsruimte 
 
Sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 is wetgeving van kracht om bouwen in het 
winterbed van de Maas te voorkomen. Het winterbed van de Maas is gedefinieerd als 
het gebied waar een kans van eens in de 1250 jaar is dat er Maaswater voorkomt. 
Het winterbed op kaart vastgelegd met contouren. Binnen dit juridische winterbed 16 
is de Beleidslijn grote rivieren van kracht. De beleidslijn maakt onderscheid tussen 
het stromende deel (daar waar tijdens hoogwater Maaswater stroomt) en het 
bergend winterbed (daar waar bij hoog water Maaswater staat). Deze twee regimes 
verschillen wat betreft de toegestane ontwikkelingen. 
 
In onderstaande kaart is het plangebied met de Wbr-contouren afgebeeld. Het 
stroomvoerend winterbed is blauw, het bergend winterbed is groen. In geel staan de 
zgn. artikel 2a gebieden. Dit zijn gedeelten van het rivierbed waar op basis van 
rivierkundige gronden en via een AMVB het vergunningenregime van de Wbr niet 
van toepassing is17.  
 
 

 

      
 
Figuur 11 Winterbedcontouren uit de Beleidslijn grote rivieren.  In de blauw gearceerde gebieden geldt het 
stroomvoerende regime in de groene gebieden het bergend regime en geel zijn de artikel 2a gebieden (stedelijke 
contouren). 
 
                                                 
16 Besluit Rijksrivieren , SB 2001, 255. 
17 Deze artikel 2a gebieden worden vanuit rivierkundig oogpunt minder van belang geacht en bescherming 
d.m.v. een vergunningstelsel is daarmee niet noodzakelijk. Sommige van deze gebieden kunnen tijdens 
hoogwater onder water komen te staan. Bouwen in deze gebieden geschiedt voor eigen risico.  
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In het stroomvoerend winterbed, d.w.z. in de blauw gearceerde gebieden op de 
kaart mag in beginsel niet worden gebouwd of een andere activiteit worden gepleegd 
die structureel van invloed is op het afvoervermogen van de Maas. Alleen 
riviergebonden functies (havens, scheepswerven, waterkrachtcentrales, realisatie 
van natuur e.d.) zijn toegestaan met inachtneming van de algemene voorwaarden 
(zie hierna). Uitzonderingen worden gemaakt voor zaken van groot openbaar belang, 
bedrijfseconomisch belang van grondgebonden agrarische bedrijven en sinds kort; 
activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren, de zgn. 
saldobenadering.  
 
In het bergend winterbed, d.w.z. in de groen gearceerde gebieden op de kaart 
gelden alleen de algemene voorwaarden voor ontwikkelingen en activiteiten. Deze 
voorwaarden zijn: 

• Het veilig functioneren van de rivier blijft gewaarborgd. 
• Waterstandverhoging of afname bergend vermogen is zo gering mogelijk. 
• Er is geen sprake van het belemmeren van een toekomstige 

rivierverruimingsmaatregel ( geen ‘feitelijke belemmering’).  
• Er wordt tegelijkertijd voorzien in duurzame compensatie van 

waterstandeffecten of verlies van bergingscapaciteit. 
 
Voor ontwikkelingen in Wbr art. 2a gebieden of de ‘stedelijke contouren’ d.w.z. in 
de geel gearceerde gebieden op de kaart, gelden geen voorwaarden vanuit de Wbr. 
Om na te kunnen gaan of er sprake is van een ‘feitelijke belemmering’ moet gekeken 
worden naar het maatregelenpakket dat in dit gebied vanuit IVM II is beoogd (zie 
figuur 4). Uitvoering van deze toekomstige maatregelen mag met huidige ingrepen 
niet worden bemoeilijkt.  
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Figuur 12 In IVM II zijn in het plangebied de volgende maatregelen voorzien; de reactivering van de Oude 
Maasarm (G7), een integrale weerdverlaging van de westelijke Maasoever (WV OZ) en een rivierverdieping 
(ZDP OZ).  IVM maatregel G8, een geul van Meerlo naar Maashees over landgoed Geysteren en maatregel 
‘uiterwaardverlaging’ (integrale verlaging van gebied tussen oude Maasarm en Maas tussen Ooijen tot 
Blitterswijck) zijn vervallen.  
 
 
 


