Luc
Wolfs,
LeiLei
Tonnaer
enen
Harry
Geelen
(v.l.n.r.)
van
dede
klankbordgroep.
ZeZe
staan
bijbij
dede
Koningssteendam,
Luc
Wolfs,
Tonnaer
Harry
Geelen
(v.l.n.r.)
van
klankbordgroep.
staan
Koningssteendam,
netnet
over
dede
grens.
over
grens.
Luc Wolfs, Lei Tonnaer en Harry Geelen (v.l.n.r.) van de klankbordgroep. Ze staan bij de Koningssteendam,
JanJan
Paul
Kuit
Paul
Kuit
net over de grens.
Jan Paul Kuit

Onze Maas,
onze veiligheid

Luc Wolfs, Lei Tonnaer en Harry Geelen (v.l.n.r.) van de klankbordgroep. Ze staan bij de Koningssteendam,
net over de grens.
Jan Paul Kuit

Zorgen
Zorgenom
omplannen
plannenwaterschap
waterschap
Zorgen om plannen waterschap

22.10.2018 — De Limburger

De Limburger

pagina 1 van 3

Zorgen om plannen waterschap
Drie inwoners willen Thorn wakker schudden. Het plan van het
waterschap om een retentiegebied te maken, baart hen
zorgen. Ze houden daarom een eigen informatieavond.
DOOR RIK VAN HULST
THORN
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Verhuizing brouwerij onverteerbaar
voor CDA-kamerlid
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D
e klankbordgroep Water en Landschap Thorn maakt zich zorgen
over de plannen van Waterschap Limburg. Die wil tussen Thorn en
Wessem een retentiegebied maken om water op te vangen tijdens
hoogwater in de Maas. Ook zal er een dijk worden aangelegd. De inwoners zijn er allesbehalve gerust op en organiseren daarom, voorafgaand aan de informatieavond van Waterschap op 22 november, een
eigen bijeenkomst. De datum is nog onbekend. Voorzitter Luc Wolfs:
,,We willen Thorn wakkerschudden.”
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Minister komt kijken in Arcen voor
dijkversterkingsproject
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat komt op 11 juli

Minister komt kijken in Arcen voor
dijkversterkingsproject
naar Arcen om te kijken welke maatregelen nodig zijn voor een goede
hoogwaterbescherming.

De minister laat zich op meerdere plekken in Noord- en Midden-Limburg informeren.
Dat zei ze donderdag tijdens een vergadering van de Tweede Kamercommissie.

Verhuizing brouwerij onverteerbaar
voor CDA-kamerlid

Alle media bekijken
Brouwers Gerard van den Broek en Roland Kuipers in Arcen.
Foto: Lé Giesen
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De Arcense dorpsraad vindt het plan te ingrijpend en heeft een alternatief. Dat plan
met de naam Hertogbroek zou meer waterwinst opleveren, goedkoper
ingrijpend voor het dorp.
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beschikbaar is. "Dan hebben we alle informatie op tafel en kunnen we die met
onder meer met de provincie en het waterschap goed doorspreken", aldus de
minister. Zo wordt bekeken of de criteria overal even streng moeten worden
toegepast of dat het op een aantal plekken ook minder kan.
Eerder liet het Waterschap Limburg weten dat de 60 miljoen euro die nu ter
beschikking is volstrekt onvoldoende zou zijn. Dat bedrag zou verdubbeld of
verdrievoudigd moeten worden.
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WATERSCHAP

‘Geef duidelijkheid over
Koningssteendam’
De gemeente Maasgouw heeft een eisenpakket bij Waterschap Limburg
op tafel gelegd in de besprekingen van de retentiebekken in Thorn en
Wessem.
DOOR RIK VAN HULST | THORN/WESSEM

Het waterschap onderzoekt momenteel, in opdracht van het Rijk, of het gebied
tussen Thorn en Wessem geschikt is als retentiegebied - hier zal dan in de
toekomst water worden opgevangen tijdens hoogwater in de Maas.
Inwoners maken zich echter zorgen om de plannen. Eerder spraken ze hierover
met wethouder Johan Lalieu en deze week hielden ze een
informatiebijeenkomst. Tientallen inwoners kwamen luisteren naar de zorgen
van de klankbordgroep Water en Landschap Thorn. Gevreesd wordt onder meer
de overlast van kwelwater.
De gemeente Maasgouw heeft tot nu toe geen standpunt ingenomen in de
kwestie. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders bij Waterschap
Limburg voorwaarden ingebracht voordat een besluit wordt genomen.
Zo wil de wethouder duidelijkheid over de Koningssteendam, een ander
zorgpunt van de klankbordgroep. Het waren de inwoners die de gemeente
wezen op de veiligheidsrisico’s van de verzakking bij de dam. De gemeente wil
daarom duidelijkheid over de stabiliteit van de dijk, wil weten wie ervoor
verantwoordelijk is en wie eventueel maatregelen neemt.
Daarnaast wil het college duidelijkheid over schaderegelingen voor bewoners en
bedrijven in het gebied, zodra het zou worden omgevormd tot retentiegebied.
Ook wil het college dat, mocht het gebied worden aangewezen door het
waterschap, dit zal leiden tot ‘een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit’.
In een brief aan de gemeenteraad: ‘Vooraf zal moeten blijken dat andere
overheden en partners hier ook middelen voor vrijmaken.’

In januari van dit jaar werd een waterkering opgebouwd bij Alt Arcen. De Maas stond toen tegen het terras aan.
© Lé Giesen

DIJK

Geen steun voor waterkering door
Maasstraat in Arcen
Er komt geen waterkering door de Maasstraat in Arcen. De Kasteeltuinen
worden straks nog steeds beschermd door een dijk.
DOOR PETER HEESEN
ARCEN

Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst van het Waterschap Limburg
over hoogwaterbescherming. Vanwege de ligging van het toeristisch vestingstadje vlak
bij de Maas is het een lastige opgave om te zorgen dat de inwoners droge voeten
11-1-2019
Limburger
houden, aldus omgevingsmanager Marita De
Cals
van het waterschap.
De huidige nooddijken moeten op plekken anderhalf tot wel twee meter verhoogd
worden, wat ingrijpend is voor het dorp en het landschap. In overleg met
belanghebbenden is wel een akkoord bereikt over maatregelen in Arcen-Zuid. Het
voorstel is de Kasteeltuinen te blijven beschermen. Er komt een dijk langs de
http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=b9e3ac38-964b-4aee-9f62-63db8fbd8035
vlaaipunt die gevormd wordt door de Rijksweg en Schans.

De Limburger

BAARLO

‘Nieuwe dijken op plek van kassen’
1/3

Watermolen

Het is zomaar mogelijk dat bij de hoogwaterbescherming in Baarlo twee vliegen
in één klap worden geslagen. Oude kassen worden opgeruimd om plaats te
maken voor nieuwe dijken.
DOOR PETER HEESEN

De dijk loopt dan verder langs de Schans en beschermt ook de historische watermolen,
waarin graanbranderij De IJsvogel is gevestigd. Het terras zou op de dijk kunnen
liggen, waar tevens ruimte is voor een wandel- en fietspad.
In Arcen-Midden ligt de bebouwing vlak bij de Maas. Bekeken is een waterkering door
de Maasstraat, waardoor vijftig woningen aan de kant van de Maas niet beschermd
zouden worden. Die optie is afgevallen, omdat er geen steun voor is. Ook is deze
variant erg duur en lastig inpasbaar.
De kans is groot dat de waterkering in de tuinen van aanwonenden van de Maasstraat
blijft liggen, maar rechtgetrokken wordt. Nu loopt die zigzaggend. De precieze ligging
staat nog niet vast. Ook is nog geen keus gemaakt voor het type waterkering. Die zou
over het hele traject kunnen variëren van demontabele schotten en een zelfsluitende
waterkering tot een aarden wal.
Waar demontabele schotten komen, moet de waterkering goed bereikbaar zijn. Om te
voorkomen dat muurtjes waarop de schotten komen te hoog worden, wordt
onderzocht of de tuinen opgehoogd kunnen worden.

BAARLO

Mede op verzoek van de tuinders wordt die optie onderzocht. Het gaat om het gebied
aan de Hummerenweg in Baarlo-Zuid. De nooddijk die in de jaren negentig werd
aangelegd, houdt op een gegeven moment op. Om te voorkomen dat water achterom
het dorp binnenstroomt, moet ten zuiden van Baarlo een dijk komen.

Winterbed
Een dijk vlak langs de dorpskern is duur en lastig door de vele leidingen en kabels in
de grond. Bovendien zijn de bewoners tegen. Een dijk die ruim om Baarlo heen loopt,
snoept te veel van het winterbed af en is door de lengte ook te duur.
Kansrijk is het tracé, gemarkeerd door een zandpad, dat vanaf de Napoleonsbaan over
de weg Horsten heen naar de Hummerenweg loopt. In dat gebied liggen hogere
gronden. Door de hooggelegen gronden hoeft de dijk niet hoger dan een meter te
worden. Iets verderop richting Baarlo liggen de gronden lager, waardoor de dijk drie
meter hoog moet worden.

Brouwerij

Terrassen

In Arcen-Noord, richting Hertog Jan-brouwerij, is ook nog geen keus gemaakt.
Rijkswaterstaat is voorstander van het verleggen van de groene dijk landinwaarts,
zodat het winterbed behouden blijft. In dat geval moet er een ringdijk om de brouwerij
heen komen. Niet het waterschap, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat
bepaalt welke oplossing wordt gekozen.
Het plan van de dorpsraad om de waterstand te verlagen door de Maasoevers aan de
kant van Arcen en Broekhuizen af te graven, wordt onderzocht door het waterschap.
De bewering van de dorpsraad dat de waterstand hiermee met 25 centimeter wordt
verlaagd, wordt betwijfeld.
Hoogwater
De huidige nooddijken moeten op plekken anderhalf tot wel twee meter verhoogd
worden, wat ingrijpend is voor het dorp en het landschap.
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Een tracé dat het waterschap momenteel onderzoekt loopt door enkele kassen. Het
betreft kassen die oud en klein zijn. Hetzelfde doet zich voor op het dijktracé dat
voorlangs de Hummerenweg loopt. Bekeken wordt of de weg daarvoor geschikt wordt
gemaakt of dat de dijk tussen weg en Maas komt te liggen. Overigens kan zo’n dijk de
aanwezige terrassen in het landschap accentueren, meent het waterschap.
Voor de bewoners en bedrijven in het buitendijkse gebied wordt nog gezocht naar een
oplossing om snel weg te komen als het water stijgt.
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Het gebied tussen Baarlo en Hout-Blerick, waar diverse maatregelen nodig zijn ter bescherming tegen
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Waterschap: hoogwatergeul tussen Baarlo en Hout-Blerick te i... (Meijel) - De Limburger
Omgevingsmanager Marita Cals van Waterschap Limburg zegt dat dit advies aan
de minister van Waterstaat wordt gegeven. Die beslist daarover. Maandagavond
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181210_00083885/waterschap-hoogwatergeul-tussen-baarlo-en-hout-blerick-te-ingrijpend
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was een informatiebijeenkomst in Blerick over hoogwaterbescherming.
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Pagina 1 van 2

Verdrogen
De Maas is smal bij Venlo. Bij hoogwater kan dat tot problemen leiden. Door
stroomopwaarts tussen Baarlo en Hout-Blerick een nevengeul te graven, krijgt de
rivier meer ruimte en gaat de waterstand omlaag. Berekeningen tonen echter aan
dat zo’n geul ook zorgt voor een verlaging van de grondwaterstand, zodat
omliggende gronden eerder verdrogen. Cals: „Dat moeten we niet willen. Maar
het is de minister die beslist.”
Badkuip
Dat geldt ook voor de dijkverlegging, een ander heikel punt in het dijktraject
Baarlo - Hout-Blerick. Om het winterbed van de Maas maximaal te benutten, is
het mogelijk de nooddijk landinwaarts te verleggen en te verhogen. Dat betekent
dat een groot gebied kan overstromen. In dat gebied liggen echter woningen en
bedrijven. Dat stuit op weerstand. Een mogelijkheid is niet alleen een hoge dijk
achter de woningen en bedrijven te realiseren, maar tegelijkertijd een lagere dijk
aan de kant van de Maas. De bewoners vrezen dat het gebied in een badkuip
verandert, mocht die lage dijk overstromen. Zij pleiten voor een hoge dijk om het
bewoonde deel van het gebied heen. Volgens het waterschap liggen de opties nog
open.
Kwistbeek
De rest van het dijktracé is minder omstreden. Ter hoogte van het dorp Baarlo
wordt de bestaande dijk verhoogd. Tevens worden maatregelen genomen om de
Kwistbeek anders in te richten, waardoor hevige regenval niet meer leidt tot
ernstige wateroverlast. Richting Kessel is het de bedoeling de buurt Oyen te
beschermen door een dijk langs de Hummerenweg, die aansluit op hoger gelegen
gronden. Een dijk vlak langs de dorpskern of er juist met een grote boog omheen
is geen optie meer.
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