
Een korte weergave van de informatiebijeenkomst van de commissie Ruimte van de gemeenteraad 

over de Zandmaasprojecten in relatie tot de beveiliging op 2 december 2008 

Doel 

Doel van de avond was om inzicht te krijgen van het nut en de noodzaak van de Zandmaasprojecten. 

Daartoe waren een aantal sprekers uitgenodigd en konden de Dorpsraden ook een inbreng hebben. 

Een toelichting op de plannen is gegeven door vertegenwoordigers van het projectbureau Ooijen-

Wanssum (de heer Van den Herik), Maaswerken (de heren Nijsten en Janssen), de Provincie Limburg 

(de heer Molleman) en Rijkswaterstaat (mevrouw Van ’t Laar). 

 

Het projectbureau Ooijen-Wanssum 

Het projectbureau is bezig met de opzet van een integrale gebiedsvisie voor het gebied van de oude 

Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. De oude Maasarm zal bij hoogwater weer mee gaan stromen. 

Dat biedt kansen om projecten in het hele gebied in samenhang te realiseren.  

 

Maaswerken 

Het samenwerkingsorgaan Maaswerken heeft als opdracht om de beveiligingsdoelstelling met een 

kans op hoogwaters van 1:250 te realiseren door middel van het aanleggen van kades als sluitstuk 

van het Zandmaasproject.  

Dat moet in 2015 zijn gerealiseerd. De uitvoering start in 2011. 

 

Na overleg tussen diverse parijen en de Staatssecretaris -medio 2009- is daar een extra opdracht 

bijgekomen: Maaswerken moet bezien wat nodig is om het hele gebied van de Maas veilig te maken. 

Daartoe wordt een quick scan opgesteld die begin 2009 gereed zal zijn. Dan zal een beeld zijn 

verkregen van alle mogelijke te nemen maatregelen. 

 

Provincie Limburg 

De provincie gaat voor het project Zandmaas 2 uit van een planperiode tot 2050. Dit in verband met 

te verwachten klimaatsveranderingen. In de plannen wordt gerekend met een 20% grotere 

watertoevoer dan waarvan de huidige plannen uitgaan. De huidige plannen, die uitgaan van de 

politieke toezegging om het gebied in 2015 beveiligd te hebben tegen een kans op hoogwaters van 

1:250, moeten gaan voldoen aan de hogere te verwachten watertoevoer.  

De provincie zet daarbij sterk in op gebiedsontwikkelingen doormiddel van gebiedsvisies. 

Er wordt een claim bij het Rijk neergelegd van € 200 miljoen. 

 

Rijkswaterstaat 

Uitgaande van een aanname van een 20% hogere watertoevoer (4.600 m³ per seconde), zal de 

gemiddelde waterstandverhoging ter hoogte van Broekhuizen/vorst 80 cm gaan bedragen. 

Om deze hogere waterstanden tegen te gaan, is onder andere een weerdverlaging van 1 meter langs 

de Maas gepland. (Er wordt dus 1 meter afgegraven). 

Om de lange termijn veiligheid te garanderen zal nu reeds ruimte moeten worden gereserveerd. 

 

Dorpsraden 

Ook de dorpsraden, vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties en andere 

belangstellenden kregen na de inleidingen gelegenheid een bijdrage te leveren.  

Namens de dorpsraad Broekhuizen/vorst is zijn opmerkingen gemaakt over de onderdelen waar de 

gemeenteraad invloed op kan hebben, de beveiliging van Broekhuizen en het gebied van de oude 

Maasarm. Naar voren gebracht is dat Broekhuizen nog steeds niet is beveiligd.  

Ook is aangedragen dat de beoogde woningbouw in het gebied Ooijen-Wanssum strijdig is met de 

beoogde natuur- en recreatieve ontwikkeling en dat de dorsraad zich heeft uitgesproken voor 

woningbouw in of tegen de dorpen en niet in het buitengebied 



Over de beoogde gebiedsconcessie voor een periode van 30 jaar is opgemerkt dat een commerciële 

organisatie zal streven naar winstmaximalisatie, wat weer strijdig zal zijn met de beoogde 

natuurontwikkeling, en dat niet zeker is of een dergelijke organisatie over 30 jaar nog zal bestaan. 

Gepleit is, indien een gebiedsconcessie wordt verleend, dat te gunnen aan een ideële organisatie, 

zoals het Limburgs Landschap of Natuurmonumenten, eventueel Staatsbosbeheer. 

Over eventuele zand- en grindwinning bij Ooijen is de raadcommissie gevraagd er op toe te zien dat 

overleg met bewoners plaatsvindt en is aandacht gevraagd voor de situatie na de eventuele winning. 

 

Door de vertegenwoordiger van de provincie, de heer Molleman, is opgemerkt dat de 

gebiedsconcessie niet meer zo relevant is. 

Wel wordt het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) herzien. Daarin wordt opgenomen waar 

woningbouw in het gebied van de Maas (onder andere Ooijen-Wanssum) kan worden toegestaan, en 

hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. 

 

Websites: 

www.zandmaas.nl 

www.zandmaas2.nl 

www.grondwaterzandmaas.nl 

www.ooijen-wanssum.nl 

 

 


