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afwezig   

 

Mevrouw Cals opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom. Het doel van het overleg licht 

mevrouw Cals toe, waarbij de agenda van het overleg de volgende is: 

 terugblik proces tot heden de verschillende alternatiefs voor Arcen-noord  

 de beoordeling en effecten van de verschillende alternatiefs  

 dilemma’s die het waterschap identificeert, waarop het waterschap in overleg met 

bestuurlijke partners en in gesprek met de omgeving uiteindelijk een keuze zal moeten 

maken.   

 De bespreking van de dilemma’s met de aanwezigen, waarbij Waterschap Limburg de 

aandachtspunten, voorkeuren en dergelijke voor de stuurgroepvergadering van 7 november 

hoort. Deze reacties geeft het waterschap actief terug aan de stuurgroep. 

 het vervolgproces. 

Ook licht mevrouw Cals toe, dat helaas de gemeente Venlo verzuimd is uit te nodigen. In vervolg zal 

dit uiteraard gebeuren.   

 

Tijdens  de presentatie zijn verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan. De 

powerpointpresentatie maakt, als bijlage, onderdeel uit van dit verslag. Ook hebben de aanwezigen 

hun voorkeuren en richtingen voor de stuurgroepvergadering van 7 november aangegeven. Deze 

voorkeuren en richtingen zijn aan het eind van dit verslag apart opgenomen.  

 
Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd waarom vanuit het rijk gestuurd wordt op de dijkverlegging bij 
Arcen.  Hierbij is er volgens de vragensteller een klein waterverlagend effect. 
RWS (Rijkswaterstaat) licht vervolgens toe, dat de dijkverlegging in Arcen een belangrijke maatregel 
is. In de Maasvallei liggen 42 dijkringgebieden welke het water keren tot een bepaalde afvoer. Bij 
hogere afvoeren dienen deze keringen te overstromen. Ongeveer 30% van het rivierbed van de Maas 
ligt achter deze keringen. Een verhoging van deze keringen naar de nieuwe norm zou dus een groot 
verlies van het rivierbed betekenen. In het Deltaprogramma rivieren is gekeken welke van deze 
gebieden een belangrijke bijdrage leveren aan de afvoer van de rivier. Hier zijn 12 locaties naar voren 
gekomen. Vervolgens zijn er in het Deltaprogramma afspraken gemaakt om bij deze 12 gebieden de 
stroomvoerende en bergende functie zoveel mogelijk te behouden. Bij Arcen wordt een 
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dijkverlegging verkend. Ander onderdeel van de afspraak is dat de nieuwe primaire waterkeringen 
niet meer overstroombaar hoeven te zijn. Het versterken van de huidige dijk bij Arcen leidt tot ca. 
8cm opstuwing en voor een flessenhals ter hoogte van de brouwerij. Bij toekomstige hogere 
afvoeren zal dit knelpunt alleen nog maar groter worden. Door de dijk in Arcen noord te verleggen 
kan er circa 3 cm (bij de maximale verlegging 8C) waterstandsdaling worden bereikt ten opzichte van 
versterking van de huidige keringen in Arcen. Alleen bij een maximale verlegging van de dijk (8C) is 
het in de toekomst goed mogelijk aanvullende rivierverruimende maatregelen te nemen. 
Deelnemer geeft aan voorkeur te hebben voor het niet versterken van de huidige kering (geen 
verandering ten opzichte van huidige situatie) en het instellen van een schadefonds. Volgens de 
deelnemer is het risico op hoogwaterproblemen voor Arcen klein. Waterschap Limburg geeft als 
reactie hierop, dat men deze mening niet deelt. 
 
Een andere deelnemer is van mening, dat een ringdijk om de brouwerij niets toevoegt vanuit 
ruimtelijke kwaliteit. Het alternatief dijkversterking (lichtgroen) is volgens de deelnemer te hoekig en 
past ook niet bij uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit Waterschap Limburg geeft als reactie, dat 
na de keuze voor al dan niet de systeemmaatregel nog optimalisaties plaatvinden, waarbij deze 
gevraagde slag  nog wordt gemaakt. 
 
Het plan Hertogbroek wordt door een aantal deelnemers actief ingebracht als mogelijke oplossing, 
waarbij volgens hen geen dijkverlegging nodig zou zijn.  
RWS en WL reageren hierop, dat plan Hertogbroek niet vervangend kan zijn. Voor Arcen noord zal op 
basis van de alternatieven een keuze gemaakt gaan worden. Plan Hertogbroek zou mogelijk in de 
toekomst aanvullend kunnen zijn/worden. 
 
Indien de keuze voor dijkverleggingsalternatief 8C  wordt gemaakt, verzoeken direct aanwonenden 
van de nieuwe kering de aspecten van privacy, lichtinval, voortuin en woongenot bij het verdere 
ontwerpproces mee te nemen. Waterschap Limburg zegt dit toe. 
 
Door een deelnemer wordt opgemerkt, dat alternatief 9B (korte aansluiting op hoge grond) 
verschoven is, waardoor in plaats van de eerdere 12,5 ha nu 25 ha. winterbed behouden blijft. Hierbij 
merken aanwezigen op, dat een  pand in dit gebied is gelegen. Waterschap Limburg bevestigt, dat de 
lijn is verschoven en onderkent dat dit effect heeft voor het aanwezige bedrijf en betrokkenen.  

 
Aangegeven voorkeuren en/of richtingen 
Op verzoek van de aanwezigen worden de volgende punten mee gegeven aan de stuurgroep 
Noordelijke Maasvallei voor de bijeenkomst op 7 november 2018: 

 voorkeur versterken huidige dijk in Arcen noord 

 aandacht voor privacy, lichtinval, voortuin en woongenot indien besloten wordt tot 
alternatief 8C 

 onder de aandacht brengen dat een pand buitendijks geplaatst wordt bij alternatief 9B 

 optimalisaties in het ontwerp bij de vervolgstappen in overleg met de omgeving uit te 
voeren. 

 


