
Het koersdocument 
Laagterras Baarlo 
Een nieuw perspectief voor 
leven met de rivier

november 2019



Het koersdocument Laagterras Baarlo 
Een nieuw perspectief voor leven met de rivier

Het koersdocument is de eerste stap 
op weg naar een Structuurvisie voor 
het laagterras van de Maas. In deze 
folder geven we de kern van het 
koersdocument weer.

Het laagterras van de Maas is volop in 
verandering. Het Waterschap Limburg 
en het Rijk ontwikkelen plannen voor 
de aanleg en versterking van dijken om 
het gebied ook voor de lange termijn te 
beschermen tegen hoog water van de 
Maas. Rijkswaterstaat en het Waterschap 
hebben daarnaast plannen voor de 
aanleg van natuur en verbetering van 
de Kwistbeek. Tegelijkertijd staat de 
landbouw, de belangrijkste economische 
drager in het gebied, onder druk. 
Het is nu het moment voor overheden, 

bewoners en bedrijven om samen te 
werken. Dit om een gebied te maken 
waar het veilig en goed wonen en werken 
is en waar mensen graag recreëren. Wij 
noemen dit ‘werken aan een Duurzame 
Economische Structuur’.

Waar is het koersdocument voor 
bedoeld.
In het koersdocument geven wij aan wat 
voor ons een duurzame economische 
structuur is. Het koersdocument geeft  
weer welke ambities wij hebben, welke 
kansen we zien en welke rol we voor 
onszelf zien weggelegd. Het document is 
bedoeld als uitnodiging aan bewoners, 
bedrijven en gebruikers van het 
laagterras om mee te denken en ideeën 
te ontwikkelen. 
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Belangrijke trends
Het laagterras van de Maas is van oudsher 
het stroomgebied van de Maas. Een 
prachtig golvend landschap waar op tal van 
plaatsen de rijke cultuurhistorie te zien is, 
zoals hoeves, kastelen, lanen en kappellen. 
Vanwege de steeds hogere afvoeren van de 
Maas wordt het gebied minder veilig om te 
wonen. Daarom versterkt het Waterschap 
de dijken en verhoogt ze ook. Tegelijkertijd 
willen Rijkswaterstaat en het Waterschap 
meer natuur ontwikkelen. Dit om te 

voldoen aan Europese richtlijnen. Het gaat 
daarbij om de aanleg van kwelgeulen en 
aanpassingen aan de Kwistbeek.
Ook de landbouw maakt een grote 
verandering door. Kastuinbouw en 
Intensieve veehouderij verdwijnen 
en ondernemers zoeken naar andere 
verdienmodellen, zoals de koppeling met 
recreatie of extensivering. Tenslotte zien we 
dat de bevolking op termijn zal krimpen. Dit 
zal eff ect hebben op de woningbehoeft e.
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Welke rol zien we voor de gemeente 
weggelegd
Wij zien voor onszelf verschillende rollen 
weggelegd. Aan sommige ontwikkelingen 
willen we fi nancieel bijdragen. Dit omdat 
we denken dat we dat moeten doen vanuit 
onze verantwoordelijkheid als gemeente, of 
omdat we denken dat er bijzondere kansen 

liggen om iets moois tot stand te brengen.

Initiatieven uit de samenleving waarderen 
we en daar sluiten we graag bij aan.

Wij proberen om partijen bij elkaar te 
brengen en belemmeringen weg te nemen.
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Uitwerking per deelgebied
Binnen het maasterras zien we verschillende 
deelgebieden, die elk hun eigen kenmerken 
hebben. 

Het ene gebied ligt achter een dijk en daar 
speelt op termijn geen hoogwaterprobleem 
meer. Een ander gebied bijvoorbeeld blijft  
ook in de toekomst buitendijks, en daar is 
een goede evacuatie belangrijk.

De rol die wij voor onszelf zien verschilt dan 
ook per deelgebied.
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1. Leven met de rivier

Dit is het buitendijkse gebied, dat 
direct onder invloed staat van 
de Maas. Hier liggen kansen om natuur te 
realiseren en de veiligheid te verbeteren. 
Wij helpen agrariërs in de zoektocht/
omschakeling naar andere verdienmodellen, 
door belemmeringen weg te nemen en 
partijen bij elkaar te brengen. Wij zijn 
verantwoordelijk voor een goede en veilige 
evacuatie van bewoners en bedrijven. Hierin 
nemen wij een leidende rol, en zijn bereid 
hierin te investeren. Wij willen hier geen 
nieuwe (intensieve) functies of obstakels in 
het stroomvoerende winterbed van de Maas 
toevoegen.

2. Nieuw binnendijks gebied 

Door het aanleggen van de dijk 
komt dit gebied binnendijks 
te liggen. We zetten ons ervoor in om de 
beperkingen die er zijn vanuit de Beleidslijn 
Grote Rivieren te schrappen. Hierdoor kan 
er weer, al is het beperkt, worden gebouwd 
(aanbouw of garage). Maar, het blijft  wat 

ons betreft  buitengebied en wij zien dan 
ook geen toekomst voor grotere intensieve 
functies op het gebied van wonen, bedrijven 
of recreatie. 

3. Ondernemen op de hoge rug   

In dit gebied is een ontwikkeling 
gaande waarbij glastuinders 
hebben aangegeven op termijn te willen 
stoppen of verplaatsen. Door de aanleg van 
de dijk ontstaan nieuwe kansen voor het 
gebied. We kunnen nieuwe kleinschalige 
functies ontwikkelen die passen in het 
karakteristieke rivierlandschap. Wij  zien 
kansen om het gebied mooier te maken. 
Wij willen ondernemers en bewoners 
ondersteunen in de zoektocht naar 
alternatieve functies door hulp te bieden bij 
het opstellen van businesscases, visie- en 
planvorming. Als nodig willen wij ook –
beperkt- fi nancieel bijdragen.



4 Koester de historie  

Kenmerkend voor 
dit deelgebied is het 
cultuurhistorische karakter, de ligging 
van de Kwistbeek en de belangrijke 
verbinding naar het veer Baarlo-Steyl. 
Wij zetten ons in om de Kwistbeek beter 
beleefbaar te maken. Ook zetten wij ons 
in voor behoud van de doorgang in de dijk 
bij de Vergelt. Deze vormt wat ons betreft  
de evacuatieroute vanuit het buitendijkse 
gebied.

5. Ruimte voor gebied 
gebonden ondernemerschap 

Dit is het gebied dat weliswaar 
achter de dijk ligt, maar wel behoort 
tot het stroomvoerend winterbed. Het 
maakt onderdeel uit van het gebied waar 
door de minister van Infrastructuur en 

Milieu onderzoek wordt gedaan naar een 
mogelijke dijkverlegging. Wij pleiten er bij 
de minister voor om de dijk hier op zijn 
huidige plaats te laten liggen. Wij zetten 
ons er ook voor in dat de belemmeringen 
vanuit de Beleidslijn Grote Rivieren 
komen te vervallen. Wij ondersteunen 
de omvorming naar nieuwe functies, 
zoals logies, verblijfrecreatie, zorg in 
vrijkomende/leegstaande gebouwen. 

6. Agrarisch landschap  

Dit deelgebied wordt vooral 
agrarisch gebruikt. Het is een 
open gebied, dat bijna geheel hoog ligt. 
Hier is geen waterveiligheidsopgave. De 
koers voor dit gebied is het behouden 
en versterken van de agrarische -en 
woonfunctie. Wij zien op dit moment voor 
ons geen actieve rol. 

Tenslotte

In dit document geven wij als gemeente duidelijkheid over de kansen die wij 
zien, de koers die wij willen varen en de rol die wij als gemeente voor onszelf 
zien. Het koersdocument is een eerste stap op weg naar een Structuurvisie. Wij 
willen dit document samen met u verder vorm geven. We gaan graag met u in 
gesprek. Wij sluiten daarvoor aan bij het gebiedsproces dat nu al loopt rondom de 
hoogwaterveiligheidsopgave.
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