
Burgemeester en wethouders van Venlo, ter attentie van de heer L. Rooden, 

Postbus 3434, 5902RK Venlo 
  

Betreft zienswijze i.v.m. NRD MER Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo. 

  

                                          Arcen 11-05-2018  

Geachte heer Rooden,  

  

Bij dezen ontvangt u een zienswijze die wordt ingediend door de Dorpsraad Arcen, hierna te 

noemen “wij”. De machtiging door de dorpsraad evenals de contactgegevens kunt u vinden 

in bijlage 1. Tevens zal de zienswijze op www.dedorpsraadarcen.nl te downloaden zijn. 

 

Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van de NRD MER Integrale Verkenning Meer 

Maas Meer Venlo. In Arcen loopt ook een m.e.r.-procedure i.v.m. de dijkversterking, uit te voeren in 

het kader van het HWBP. De dorpsraad Arcen is hier zeer actief bij betrokken daar de dijkversterking 

een grote impact kan hebben op het historische karakter van het dorp. Wat opvalt in het HWBP is 

het gebrek aan samenhang tussen de verschillende trajecten in de Noordelijke Zandmaas. De 

dorpsraad is van mening dat de Provincie Limburg hier een rol in zou moeten spelen, maar 

ambtenaren van de Provincie hebben aangegeven dit niet te willen. Burgers moeten volgens deze 

ambtenaren creatief zijn en zelf initiatief tonen met betrekking tot plannen voor peilverlaging. Nog 

sterker: burgers moeten zelf in gesprek gaan met Gemeenten en grondstoffenwinnaars om plannen 

te realiseren. Dit is in onze ogen volstrekt ridicuul! De dorpsraad Arcen wil de Gemeente Venlo 

wijzen op mogelijke peil verlagende middelen voor het Project Meer Maas Meer Venlo, vandaar deze 

zienswijze. 

Op bladzijde 7 van de NRD: 

De waterveiligheidsopgave 

De hoogwaterveiligheid langs de Maas willen we vormgegeven door een krachtig samenspel van 

rivierverruiming en dijkversterking. Voor de noordkant van Venlo is daarom afgesproken dat, naast 

het versterken van de dijk, de dijk ook wordt teruggelegd waardoor ruimte ontstaat voor een 

jachthaven, een oefenplas en aanvullende rivierverruiming. Deze maatregelen, benedenstrooms van 

Venlo gelegen, zorgen ervoor dat bij hoge rivierafvoeren de waterstanden in de stad Venlo lager 

zullen zijn.  

De Dorpsraad Arcen wil er op wijzen dat mogelijke maatregelen niet stoppen bij de grens van dit 

project. De plannen Lottum/Broekhuizerweerd en Hertogbroek (zie bijlage 2), kunnen tijdens hoge 

rivierafvoeren, samen voor ongeveer 60 cm waterstandsverlaging zorgen in de stad Venlo. Het loont 

zich aldus zeer de moeite om deze plannen ook mee te nemen in de NRD Meer Maas Meer Venlo. 

Daar het plan Hertogbroek in de gemeente Venlo gelegen is, moet het mogelijk zijn om rekening te 

houden met dit plan en zorg te dragen voor de uitvoering er van. Het plan Lottum/Broekhuizerweerd 

is gelegen in de Gemeente Horst aan de Maas maar is reeds lange tijd een plan dat volwassenheid 

geniet. De concrete vraag van de Dorpsraad Arcen is of de beide plannen kunnen worden 

meegenomen in de NRD MER Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo. 

Dit is onze zienswijze. Wij hopen op een goed gefundeerde en spoedige reactie.  

Dank en groet,  

 

Cecile van den Kroonenberg  

http://www.dedorpsraadarcen.nl/


Bijlage 1: Machtiging     

  

De Dorpsraad Arcen machtigt hierbij de heer Cecile van den Kroonenberg tot het 

indienen van een zienswijze op de NRD MER Integrale Verkenning Meer Maas Meer 
Venlo namens de Dorpsraad.  

  

  

 

 

  

 Cecile van den Kroonenberg          Hennie Rheiter  

 Voorzitter Dorpsraad Arcen          Secretaris Dorpsraad Arcen  

  

Contactgegevens:   

Adres: Dorpsraad Arcen, p.a. Aan de Poel 13 , 5944ES Arcen  

E-Mail: info@dedorpsraadarcen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 2: Plan Hertogbroek  

  

In de nabijheid van Arcen bestaan twee hydraulische knelpunten. Deze knelpunten zijn ook 

van invloed op het waterpeil bij hoge rivierafvoeren voor de stad Venlo. Het knelpunt bij het 

veer Lottum kan worden opgelost door het plan Lottum/Broekhuizerweerd. Het hydraulisch 
knelpunt bij het veer Arcen-Broekhuizen kan worden opgelost door het plan Hertogbroek.  

  

  
Afbeelding 1. Hydraulische knelpunten bij Arcen.  

 

  

Het hydraulisch knelpunt bij het veer Arcen-Broekhuizen levert een substantiële bijdrage aan de 

huidige hoogwaterstanden in Arcen en in de stad Venlo. Door dit hydraulisch knelpunt op te lossen 

kan het stroomvoerend regime van de rivier in zijn geheel sterk verbeteren. Zonder dit knelpunt zal 

de hoogwaterstand in Arcen en de stad Venlo substantieel lager zijn. Bij het veerpont Arcen-

Broekhuizen loopt de grond aan beide zijden steil omhoog. Aan de zijde van Broekhuizen ligt het 

dorp nagenoeg direct aan de Maas. Aan de zijde van Arcen loopt de weg stijl op waardoor deze de 

hoogwaterstroom onnodig belemmert. Bovendien staan aan er bomen en struiken alsook een 

woning met hagen die de doorstroming van de Maas belemmeren.   

  



  
Afbeelding 2. Situatie bij veerpont Arcen-Broekhuizen.  

  

In het verkennend effecten- onderzoek behoud winterbed Noordelijke Maasvallei (bekend 

bij gemeente Venlo en Provincie Limburg) wordt melding gemaakt van oplossingen voor 

hydraulische knelpunten waardoor de waterstand met meer dan 10 centimeter daalt. De 

hydraulische knelpunten die van belang zijn voor Arcen en de stad Venlo dienen derhalve 

dezelfde aanpak en prioriteit te krijgen als in de andere situaties.  

  

Voorbeelden uit het effecten-onderzoek:   

- pagina 22: maatregelen die zorgen voor 11 centimeter verlaging rondom Baarlo  

- pagina 26: maatregelen die zorgen voor 20 centimeter verlaging rondom Venlo-Velden  

- pagina 22: maatregelen die zorgen voor 11 centimeter verlaging rondom Well  

  

Alle maatregelen die voor een bepaalde omgeving een verlaging betekenen resulteren ook, 

zoals beschreven staat, in een verlaging in stroomopwaarts gelegen gebieden. Het oplossen 

van het hydraulisch knelpunt voor Arcen betekent ook een verbetering voor Broekhuizen, 

Lottum, Lomm, Velden, Grubbenvorst en Venlo.  

  

Het hydraulisch knelpunt veer Arcen-Broekhuizen dient uiteraard vermeld te staan in deze 

NRD opdat eenieder op de hoogte is van deze situatie en er gepast maatregelen genomen 

kunnen worden. De Dorpsraad Arcen heeft bij het Waterschap Limburg en de Provincie 

Limburg het plan Hertogbroek ingediend, om een 200 meter breed verlaagd terras aan te 

leggen aan oostzijde van de Maas over een lengte van 2000 meter, opdat de waterstand 

wordt verlaagd in Arcen en stroomopwaarts gelegen gebieden. Tevens ontstaat er zo een 

groter en volumineuzer waterbergingsgebied en verbetert de doorstroming beduidend. 

Grond, klei en eventueel andere waardevolle stoffen, die beschikbaar komen uit het 



verlagen van het grondpeil in het plan Hertogbroek, kunnen worden gebruikt voor het 

aanleggen van groene dijken of commercieel worden aangewend.  

  

  
Afbeelding 3. Af te graven gedeelte plan Hertogbroek.  

  

Door langs Arcen een verlaagd terras van 200 meter breed langs de Maas aan te leggen 

ontstaat een stromingsgebied van gelijke grootte om de hoeveelheid hoogwater gelijkmatig 

door te laten stromen en wordt het hydraulische knelpunt bij veerpont Broekhuizen-Arcen 

opgelost. De combinatie van het plan Hertogbroek met het plan Lottum/Broekhuizerweerd 

zorgt in Arcen en verder stroomopwaarts voor een substantiële hoogwaterstandverlaging. 

Het plan Hertogbroek is ook ingediend bij de provincie Limburg en zal door realisatie, de 

HWBP opgave voor Arcen én de stad Venlo makkelijker maken.  

  

  

  

  

  

  

  

 


