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Onze Maas. Onze veiligheid.

Waterschap Limburg werkt samen met

het Rijk, provincie en gemeenten aan

sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we

kansen om het Maasdal aantrekkelijker

te maken. Bij elke plek kijken we naar

oplossingen die passen bij de

eigenheid van de omgeving. Dat

betekent dat we goed luisteren, maar

ook keuzes maken. Met praten alleen

worden onze dijken niet veiliger. We

gaan de plannen ook uitvoeren.

Overlast kunnen we niet voorkomen,

wel zo veel mogelijk beperken. Met het

oog op de toekomst bouwen we zo

samen aan een goede

hoogwaterbescherming. In deze

nieuwsbrief leest u de laatste stand

van zaken in de verschillende

projecten.
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Bewoners Arcen Midden

bepalen mede tracé kering in de

tuinen

 

In het centrum van Arcen loopt de

huidige kering dwars door de

privétuinen van bewoners. Vanaf

september t/m half november zijn

ontwerpsessies met bewoners,

ondernemers en het waterschap

gehouden om in de tuinen van Arcen

Midden tot een tracé te komen. Arcen

Midden is vanaf

appartementencomplex La Tour Meuse

t/m Maasstraat 63.

Dit gebeurde buiten door met elkaar te

zien en ervaren wat de nieuwe kering

aan drempelhoogte en hoogte van de

kering betekent. En binnen aan de

hand van luchtfoto’s, dwarsprofielen

van de verschillende type keringen en

verschillende data (hoogte, bomen,

beleidslijn grote rivieren).

Arcen Midden was in 4 deelgebieden

gesplitst. Na enkele bijeenkomsten

kwamen bewoners en waterschap tot

een unaniem gedragen voorkeurstracé

voor alle 4 de deelgebieden. Het

nieuwe tracé voldoet aan de vooraf

gegeven randvoorwaarden van het
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waterschap. Qua type kering gaat het

waterschap uit van een harde kering

met de mogelijkheid van glas en een

coupure.

Op maandagavond 2 december

hebben de bewoners van de

deelgebieden elkaar en Jos Teeuwen,

portefeuillehouder waterkeringen

Waterschap Limburg, geïnformeerd

over het proces en resultaat. De

bewoners hebben Jos Teeuwen

nadrukkelijk hun wens voor een

zelfsluitende kering meegegeven. Een

aantal bewoners heeft de kering

zelfsluitend en de kering met de

borstwering en glas daadwerkelijk in de

tuin in beeld gebracht. Hierbij merken

we wel op, dat de aanheling van de

tuinen tot aan de drempel (waar de

zelfsluitende kering tevoorschijn komt

of de borstwering voor glas begint)

ontbreekt. De aanheling van tuinen

heeft het waterschap bij de

ontwerpsessies in de dwarsprofielen

laten zien. De materiaalkeuze

(bakstenen, kleur etc.) is van latere

orde.

Jos Teeuwen complimenteerde de

bewoners voor hun inzet en

meedenken. Hij is trots op het  bereikte

resultaat en het doorlopen proces dat
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past bij het motto “met en voor de

omgeving”.  

Bewoner Piet Cup: “De avond was een

mooie samenvatting van de sessies in

de voorbije weken. Er is flinke

vooruitgang geboekt in de

besluitvorming. De traject-keuze die we

maakten, is voor beide partijen

aanvaardbaar. Weliswaar dwars door

de meeste tuinen maar voor het

uitzicht en het aanzicht een goede mix

tussen de voor en nadelen. Nu nog

streven naar de mooiste uitvoering:

zelfsluitend!”

Bewoner Jan Frissen: “De keuze over

de ligging van het VKA

(voorkeursalternatief) is voor de

bewoners van het gedeelte tussen La

Tour Meuse en Alt Arce geen issue

geweest gezien de toezegging van het

waterschap dat de woningen vanuit de

Maaszijde bereikbaar blijven.

Ongeacht welke oplossing, glazen

wand of zelf-opdrijvend systeem,

gekozen wordt in de

planuitvoeringsfase.

Ik heb nog wel zorgen over de keuze

van het waterschap voor een harde

kering met de mogelijkheid van glas en

een coupure/deur. Arcen is de

toeristische trekpleister van de

gemeente Venlo en Noord Limburg. De

inzet van de stichting

"Belangenbehartiging bewoners aan de

Maas" en de Dorpsraad is om voor

Arcen Midden te kiezen voor maatwerk

met een zelf-opdrijvend systeem. Een

vaste kering met glas doet namelijk

afbreuk aan de beleving van inwoners

en bezoekers van Arcen en zou wel
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Baarlo - Hout-Blerick: terugblik

2 bijeenkomsten

eens in het nadeel kunnen uitpakken

als toeristische attractie.”

 

 

Op 9 december was er een

bewonersbijeenkomst voor de

Hummerenweg en omgeving. Het

waterschap en de gemeente Peel en

Maas gingen in op het dijktracé en de

onderzoeken die Rijkswaterstaat doet

naar natuurontwikkeling tussen de

Hummerenweg en de Maas. Daarnaast

kwam het koersdocument aan de orde,

dat de gemeente Peel en Maas heeft

opgesteld.

Voor wat betreft het dijktracé had het

waterschap goed nieuws. De

Stuurgroep

Hoogwaterbeschermingsprogramma h

eeft op 5 december haar voorkeur

uitgesproken voor het dijktracé dat in

de wandelgangen ‘alternatief 6‘ wordt

genoemd. Dit is het alternatief dat door

de bewoners/bedrijven zelf is

ingebracht.

Het houdt in dat de bewoners in het

gebied dat globaal wordt begrensd

door de Hummerenweg – Horsten –
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Napoleonsbaan in de toekomst worden

beschermd tegen hoogwater van de

Maas. Op de onze website is de

presentatie opgenomen die op 9

december is gegeven. Hier kunt u het

dijktracé bekijken. Dit is het tracé dat

door de bewoners is ingebracht. 

De onderzoeken naar de

natuurontwikkeling vorderen.

Rijkswaterstaat bekijkt of de aanleg

van zogenaamde kwelgeulen mogelijk

is. De eerste resultaten laten zien dat

het gebied bij de Hummerenweg niet

geschikt is voor de aanleg van de

kwelgeulen, vanwege de

grondwaterstand of de kwaliteit van het

water. Rijkswaterstaat bekijkt nu naar

mogelijkheden ten noorden van de

Roffart. 

De gemeente heeft toegelicht dat zij wil

werken aan de versterking van de

‘Economische structuur’ van het

Maasterras. Zij nodigt bewoners en

bedrijven dan ook uit om te komen met

plannen en ideeën. Dit om samen te

bekijken hoe hier handen en voeten

aan gegeven kan worden. 

Tenslotte kwam aan bod dat het gebied

achter de kering behoort tot het

winterbed van de Maas, waardoor er

forse beperkingen zijn volgens de

Beleidslijn Grote Rivieren (BGR).

Waterschap en gemeenten hebben

eerder in de regionale voorzet aan de

minister kenbaar gemaakt dat het

belangrijk is voor bewoners en

bedrijven dat de BGR achter primaire

keringen vervalt en blijven zich

hiervoor inzetten.

Op 11 december was er een

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADc3AD...

6 van 8 13-12-2019 21:34



inloopbijeenkomst voor het

buitendijks gebied in Baarlo. Het

waterschap en de gemeente Peel en

Maas gingen in op het dijktracé en de

onderzoeken die Rijkswaterstaat doet

naar natuurontwikkeling in het

buitendijkse gebied tussen Oyen en

Hout-Blerick en de Maas. Daarnaast

kwam het koersdocument aan de orde,

dat de gemeente heeft opgesteld.

In het buitendijks gebied maakt men

zich veel zorgen over de steeds

frequentere en hogere hoogwaters,

terwijl zij niet beschermd worden en er

nauwelijks sprake is van

schadecompensatie. Het is voor deze

bewoners moeilijk te accepteren terwijl

er wel geld naar dijkversterking gaat.

Gemeente Peel en Maas heeft tijdens

de bijeenkomst ten aanzien van

evacuatieroutes en evacuatieplannen

afspraken gemaakt over het

vervolgproces. In het komende half

jaar wil de gemeente samen met de

bewoners meer invulling geven aan het

functioneren van het buitendijkse

gebied.

 

Waterschap Limburg wenst u

alvast hele fijne feestdagen en

een mooi en gezond 2020!
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Vind ik leuk 

Tweet 

Deel 

Doorsturen 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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