
Ruimte voor de Maas bij Oeffelt 

Werkatelier 3 – 26 april 2018 – opbouw van de varianten 

Vobis
Notitie
geert



Wat gaan we vandaag in het werkatelier 3 doen 

– De 3 uitgewerkte varianten worden gepresenteerd, 

 

– Welke optimalisaties zien jullie,  

 

– Welke onderwerpen zijn er voor de 

projectuitwerkingsfase, 

 

– Meekoppelkansen matchen met de varianten en namen 

toevoegen, 

 

– Hoe nu verder. 

 

 



Vijf ambities voor het 
landschap 

 

1. Open stroomdal met natuurlijke (grasland) vegetatie  

 

2. Aaneengesloten en kleinschalig Maasheggenlandschap 

 

3. Begrijpelijke oversteek, van dijk tot dijk 

 

4. Cultuurhistorie respecteren en integreren 

 

5. Ontwikkeling van recreatie en toerisme 

Bronnen:  

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei,  

Ruimte voor Herinnering,  

1. 

2. 

3. 4. 
5. 

Vobis
Notitie
hier gaat het fout. Natuur wordt gemist. Het is de dragen van cultuur



Bouwstenenmatrix 

Vobis
Notitie
Deze titel komt het dichts bij NATUUR, maar dekt de lading niet. Natuur gaat over flora en fauna, waarbij de a-biotische factoren sturend zijn.

Vobis
Notitie
a-biotische factoren worden beïnvloed. Dat kan een keuze zijn. Nu moet je de lijn doorzetten voor welke soorten dat verandering bewerkstelligt. Hoe zit het met de verbindende functie voor de das, de zeggenkorfslak en de drie soorten pieren?



Afgevallen bouwstenen 

– Brugconstructie over gehele Maasdal 
• Buiten scope 

 

– Kokerconstructies 
• Landschappelijk en sociaal niet aantrekkelijk  

• Te grote beperking effectiviteit doorstroming 

• Technisch complex ivm ondergrond 

 

– Horizontale verlegging tracé N264 naar 
Duits Lijntje 
• Ongewenst bij wegbeheerder 

 

– 29 van de 33 bouwstenen zijn 
opgenomen in de varianten 

 



Van bouwstenen naar varianten 

3 

VKV 



Variant nul 

Huidige situatie 



Drie varianten 



Variant 1. Gesloten Maasheggenlandschap 
 Keuzes maken waarbij historische elementen 

blijven behouden, en erop voortbouwen 



Variant 1. Gesloten Maasheggenlandschap 
Keuzes maken waarbij historische elementen 

blijven behouden, en erop voortbouwen 



Variant 1: 

Weerdvergraving 

– Smalle strook verlagen langs 

Maasoever (+8,50m) 

 

– Ontgrondingengebied iets 

ophogen (+8,75m, plas 

uitgezonderd) tbv maasheggen 

 

– Overige weerd behoud huidige 

hoogtes 

 

– Natuur: Maasheggen: huidige en 

vergunde Maasheggen. Tussen 

heggen soortenrijk grasland  

 

– Behoud en herstel bakenbomen  

 

– Kazematten inpassen 



– Opening van 120m 
• Nieuwe brug N264 op huidige 

hoogte (+13m - opening onder de 
brug ca 1.5m hoog) 

• Verticale afwerking opening Duits 
Lijntje (coupure) 

 

– Dijklichaam Duits Lijntje met 
uitzondering van de openingen 
behouden 

 

– Opening van 250m  
• Huidig landhoofd van 50m 

behouden 

• Brugdek op huidige tracéhoogte 
(van +16m naar +18m) 

 

 

 

Variant 1: 

Openingen 



Variant 2. Halfopen Stroomdal 
 Keuzes maken die historische elementen behouden in combinatie 

met het toevoegen van een nieuwe inrichting van de weerd 



Variant 2. Halfopen stroomdal 
Keuzes maken die historische elementen behouden in combinatie 

met het toevoegen van een nieuwe inrichting van de weerd 



– Weerd gedeeltelijk verlagen en 

gedeeltelijk ophogen tot 9,5m 

+ NAP 

 

– Gedeeltelijk extra verlagen   

(+8,5m) 

 

– Natuur: Stroomdalgrasland/ 

glanshaverhooiland met 

maasheggen aan de randen 

 

– Behoud en herstel 

bakenbomen  

 

– Kazematten inpassen 

Variant 2: 

Weerdvergraving 



Variant 2: 

Openingen 

– Opening van 120m 
• Nieuwe brug N264 op huidige 

hoogte (+13m - opening onder de 
brug ca 1.5m hoog) 

• Verticale afwerking opening Duits 
Lijntje (coupure) 

 

– Dijklichaam Duits Lijntje met 
uitzondering van de openingen 
behouden 

 

– Opening van 250m  
• Huidig landhoofd van 50m 

behouden 

• Brugdek op huidige tracéhoogte 
(van +16m naar +18m) 

 

 

 



Variant 3. Open Stroomdal 
 Keuzes maken die zorgen voor een open en goed doorstroombaar stroomdal in 

combinatie met het toevoegen van een daarbij passende inrichting van de weerd 



Variant 3. Open Stroomdal 
Keuzes maken die zorgen voor een open en goed doorstroombaar stroomdal in 

combinatie met het toevoegen van een daarbij passende inrichting van de weerd 



Variant 3: 

Weerdvergraving 

– Weerd grotendeels verlagen 

tot +8,5m  

 

– Gedeeltelijk extra verlagen tot 

+7,5m, lokaal dieper 

 

– Natuur: Natuurlijke inrichting 

met  soortenrijke graslanden. 

Maasheggen elders 

compenseren 

 

– Bakenbomen niet behouden 

 

– Kazematten inpassen 

 

– Nieuwe fietspaden 



– Opening van 120m 

• Nieuwe brug op huidige hoogte ( 

+13 m opening onder de brug ca 

1,5 m hoog)  of  rug en tracé N264 

verhogen naar +16m (>MHW) 

 

– Dijk Duits Lijntje afgraven 

 

– Opening van 250m  

• Nieuwe brug direct tegen 

landhoofd bestaan brug (behoud 

monument en bescherming mast) 

• Brugdek op huidige tracéhoogte 

(van +16m naar +18m) 

 

 

 

Variant 3: 

Openingen 



Drie varianten 



Overzicht ruimtelijke verschillen 
Variant 1 – Gesloten 

Maasheggenlandschap 

Variant 2 – Halfopen 

stroomdal 

Variant 3 – Open stroomdal 

Grote opening Landhoofd 50m Landhoofd 50m Landhoofd minimaal (~15m) 

Duits Lijntje opening 250m Duits Lijntje opening 250m Duits Lijntje afgegraven 

Kleine opening Brug op 13m Brug op 13m Brug op 16m of 13m 

Duits Lijntje opening 120m Duits Lijntje opening 120m Duits Lijntje afgegraven 

Weerd Oeverstrook 8,5m Grootschalig 9,5m Grootschalig 8,5m 

Behoud huidig maaiveld Laagtes 8,5m Laagtes 7,5m, plas 6,5m 

Heggen zo veel mogelijk 

behouden  

(ca 270m verwijderen 

/compenseren) 

Heggen buiten laagtes  

behouden 

(ca 4500m verwijderen 

/compenseren) 

 

Soortenrijke graslanden 

toevoegen (ca 40ha) 

Geen heggen in 

weerdvergraving 

(ca 4500m verwijderen 

/compenseren) 

 

Soortenrijke graslanden 

toevoegen (ca 40ha) 

Huidige fietspaden behouden Fietspaden herstel op 

nieuw mv + nieuw fietspad 

Fietspaden herstel op nieuw 

mv + nieuw fietspad 

Recreatie en meekoppelkansen: overal inpasbaar 

 

Genoemde hoogtes en getallen zijn niet exact 



4B. Beoordeling van de varianten 



Presentatie effecten onderscheidende criteria 

– Waterveiligheid: 

• Realisatie waterstanddaling 

• Effecten benedenstrooms 

 

– Infra & (Civiele) Techniek & 

Milieueffecten 

• Hinder tijdens uitvoering  

• Beheer en onderhoud 

 

– Ruimtelijke kwaliteit 

• Cultuurhistorie  

• Landschappelijke kwaliteit & natuur 

 

 

 

Andere criteria wel beoordeeld, niet 

hier benoemd 



Thema Waterveiligheid 

– Preverkenning:  -19,5cm 

WELL CUIJK 

Effect in cm ten opzichte van situatie zonder ingreep 



Thema Waterveiligheid 

– Preverkenning:  -19,5cm 

– Variant 1:   -16,5cm 

 

WELL CUIJK 

Effect in cm ten opzichte van situatie zonder ingreep 



Thema Waterveiligheid 

– Preverkenning:  -19,5cm 

– Variant 1:   -16,5cm 

– Variant 2:   -18,5cm 

WELL CUIJK 

Effect in cm ten opzichte van situatie zonder ingreep 



Thema Waterveiligheid 

– Preverkenning:  -19,5cm 

– Variant 1:   -16,5cm 

– Variant 2:   -18,5cm 

– Variant 3:   -20,5cm 

 

Effecten werken bovenstrooms 

tot voorbij Venlo door 

WELL CUIJK 

Effect in cm ten opzichte van situatie zonder ingreep 



Benedenstroomse effecten 

Samenvatting van presentatie WA 8 maart 

 

Algemeen: 

- Lokale benedenstroomse waterstandverhoging 

- Ingrepen op de Maas beinvloeden elkaar 

- Lob van Gennep fungeert als ‘overloopventiel’ 

- Na Lob van Gennep geen verhoging meer 

- Afstemming MIRTproject Lob van Gennep 

noodzakelijk  

 

Effecten bij Den Bosch: 

– Geen hogere waterstanden 

– Piek hoogwatergolf ca 45minuten eerder dan in 

huidige situatie 



Infra & Techniek 

Variant 1 - Gesloten Variant 2 – 

Gesloten/Open 

Variant 3 - Open 

Beschikbaarheid 

oeververbinding 

tijdens 

uitvoering 

Verbinding beschikbaar 

voor langzaam verkeer 

(fiets en landbouw) 

Verbinding beschikbaar 

voor langzaam verkeer 

(fiets en landbouw) 

Technisch complex om 

te realiseren, maar 

oplosbaar 



Cultuurhistorie 

Huidige situatie Variant 1 - Gesloten Variant 2 – 

Gesloten/Open 

Variant 3 - Open 

Historische 

verbindingen (Duits 

Lijntje, veerweg en 

lokale wegen) 

Beperkte aantasting 

(coupure en brug) – 

behoud fragmenten DL 

Beperkte aantasting 

(coupure en brug) – 

behoud fragmenten DL 

Afgraven met 

wandelpad op  tracé 

– DL verdwijnt 

Kazematten 

 

Landhoofd en pijlers 

 

Behouden Behouden Behouden 

Historische 

heggenstructuur in 

aangetaste vorm 

aanwezig 

Behoud en mogelijkheid 

voor versterking 

Behoud en versterking.  

beperkt toevoegen 

Maasheggen elders 

compenseren 

Bakenbomen Behouden/terugplanten Behouden/terugplanten Niet terugplanten 

Kavelpatronen Behoud en mogelijkheid 

voor versterking 

Deels vervangen door 

open grasland 

Kavelpatronen 

vervangen voor 

natuurlijke inrichting 



Landschappelijke kwaliteit 

Huidige situatie Variant 1 - Gesloten Variant 2 – 

Gesloten/Open 

Variant 3 - Open 

Natuur: beperkte 

Maasheggen op 

drogere delen met 

bemeste graslanden er 

tussen. 

Maasheggenlandschap 

kan worden hersteld. 

 

 

Maasheggenlandschap 

kan gedeeltelijk worden 

hersteld – historische 

structuur niet 

 

Gedeeltelijk nieuw 

natuurlandschap met 

soortenrijke graslanden 

Verwijderen 

maasheggen (elders 

compenseren) 

 

 

Nieuw natuurlandschap 

met soortenrijke 

graslanden 

Beperkte leesbaarheid 

door verschillende 

structuren 

Twee grondlichamen 

behouden, weinig 

leesbaar 

Twee grondlichamen 

behouden, weinig 

leesbaar 

Leesbare lijnen 

infrastructuur 

Brug Viltsche Graaf 

zonder 

landschappelijke 

waarde 

Brug Viltsche Graaf 

donker en laag 

Brug Viltsche Graaf 

donker en laag 

Brug Viltsche Graaf 

mogelijk open en hoog 



Conclusie beoordeling van de varianten 

Variant 1 - Gesloten Variant 2 – Gesloten/open Variant 3 – Open 

Keuzes:  

 

variant 1 en 2:  nadruk op behoud cultuurhistorie;  

variant 3 :  nadruk op waterveiligheid, leesbaarheid landschap, nieuwe natuur 

  en compensatie Maasheggen 

 



Meekoppelkansen 



Meekoppelkansen 

– Meekoppelkansen zijn projecten kwaliteit toevoegen aan het 

gebied. En die niet persé bij de opdracht/scope van het project 

horen maar wel kunnen meeliften op de dynamiek van het project.  

– Initiatiefnemers/eigenaren zijn zelf verantwoordelijk om 

meekoppelkans uit te werken tot daadwerkelijke projecten.  

 

– Drie categorieën meekoppelkansen  

• categorie 1: wordt opgenomen in het hoogwaterveiligheidsproject 

• categorie 2: hebben relatie tot (uitwering) project maar zijn aparte projecten  

• categorie 3: staan los van het project 

 

– Tijdens projectuitwerkingsfase worden meekoppelkansen verder 

uitgewerkt, 1e bijeenkomst Meekoppelkansen 1e helft september 

(details volgen) 

 



Meekoppelkansen opdracht 

– Bespreek aan de tafel welke meekoppelkansen bij een bepaalde 

variant zouden passen, vink deze aan op overzichtstabel 

 

– geef per geselecteerde meekoppelkans de categorie (1,2,3) aan  

 

– Vul per geselecteerde meekoppelkans zo volledig mogelijk 

formuliertje in 

 

– de tafelbegeleider verzamelt overzichtstabellen en ingevulde 

formulieren van de geselecteerde meekoppelkansen 

 

 



Naam geselecteerde meekoppelkans: 

– past bij variant(en):  

– categorie:       1 / 2 / 3  

 

– Initiatiefnemer(s) en/of eigenaar(s): Namen aub 

 ............................................................................................ 

 ........................................................................................... 

 

– Ik .....................  zorg ervoor dat de initiatiefnemer(s) en of 

eigenaar(s) bij de eerste sessie in september aanwezig 

zijn door contact met ze op te nemen.                    




