
 

 

 

 

  

Uitnodiging 2e Werkatelier ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’  
 

Wanneer?   Donderdag 8 maart  

Hoe laat?   9.30 - 12.30 uur 

Waar?   Wijkcentrum de Kleppenburg, Europlein 4, Oeffelt 
 

Beste genodigde, 

 

Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' levert een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale 

waterveiligheid. Dit door het oplossen van de vernauwing van uiterwaard van de Maas door het talud 

van het ‘Duits-lijntje’ en de N264 bij Oeffelt. Doel is circa 21cm waterstandsverlaging waardoor het 

overstromingsgevaar wordt bestreden. Een goede inpassing in het Maasheggenlandschap is hierbij 

wel een voorwaarde.  

Oplossing? 

De ‘flessenhalsproblematiek’ van Oeffelt, de cultuurhistorie van het Maasheggengebied en het 

voormalig ‘Duits-lijntje’ vragen om een oplossing van regiopartijen én bewoners. Hiertoe willen we 

komen via diverse werkateliers waarbij kenners van het gebied hun inbreng kunnen geven. Tijdens het 

eerste werkatelier van 7 december jl zijn voor de thema’s – natuur, recreatie en toerisme, 

cultuurhistorie, civiele techniek – suggesties gedaan voor een mogelijke oplossing. Ook is gekeken 

naar de eerste versie van het beoordelingskader (dat onder meer criteria bevatten voor de 

waterveiligheid, landschappelijke inpassing, maatschappelijk economische activiteiten en kosten) en de 

zogenaamde meekoppelkansen. Dit zijn projecten die samen met dit waterveiligheidsproject wellicht 

uitgevoerd kunnen worden om meerwaarde te creëren of zorgen voor minder lasten.  

De opgehaalde suggesties zijn verwerkt in het beoordelingskader, of toegevoegd aan de lijst van 

meekoppelkansen, of zijn onderdeel geworden van één van de bouwstenen voor de oplossing. Met 

deze bouwstenen is het nu mogelijk om met u te gaan bouwen aan mogelijke oplossingsvarianten. 

Tweede werkatelier 

Daarom organiseren we een tweede werkatelier op 8 maart van 9.30-12.30 uur in wijkcentrum de 

Kleppenburg in Oeffelt. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. In dit tweede werkatelier vragen we u om 

vanuit uw eigen “bril” bouwstenen te selecteren en te bouwen aan een mogelijke oplossing. Ook het 

inmiddels vastgestelde beoordelingskader komt nog aanbod.  

 

Derde werkatelier 

Uiteindelijk dient er een voorkeursvariant te komen op basis van een beoordelingskader. We willen hier naar 

toe werken in het derde werkatelier dat we op 26 april in de ochtend organiseren. Noteer a.u.b. deze datum 

en tijdstip alvast in uw agenda. Ook hiervoor ontvangt u t.z.t. nog een aparte uitnodiging. 

 

Aanmelden 

Mogen we weer op u rekenen tijdens het tweede werkatelier? Meld u hiervoor dan aan vóór 1 maart a.s. via 

het sturen van een e-mail naar flessenhalsoeffelt@brabant.nl. Graag tot 8 maart a.s.! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco Mud 

Projectleider Ruimte voor de Maas bij Oeffelt 

mailto:flessenhalsoeffelt@brabant.nl


Provincie Noord-Brabant organiseert de werkateliers i.s.m.  de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Mook en Middelaar, de 

provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de Waterschappen Aa en Maas en Limburg, projectteam 

Deltaprogramma Maas en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  


