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Geachte Minister, Beste mevrouw van Nieuwenhuizen, 
 
In Arcen aan de Maas zijn er plannen in het kader van het Hoog Water Beschermings Plan. Enerzijds 
zal er sprake zijn van dijkversterking waarvoor de eerste plannen door Waterschap Limburg zijn 
opgestart. Anderzijds is er sprake van een mogelijke dijkverlegging waar u komende november een 
besluit over gaat nemen. Beide onderdelen hebben een grote impact op het dorp, de dorpsbewoners 
en bedrijven.  
 
In een ver verleden is Arcen aangemerkt als een plek voor een mogelijke systeemmaatregel. Er 
bevindt zich een hydraulisch knelpunt bij het veer naar Broekhuizen en dat moet worden 
weggenomen. Indien dit lukt heeft men tot aan Thorn-Wessem profijt van deze maatregel. Dat is een 
heel goede zaak! 
 
Na grondig onderzoek door het Waterschap bleek dat de oorspronkelijk bedachte systeemmaatregel, 
grote negatieve invloed heeft op de leefomgeving en niet past in het landschap. Een aantal bedrijven 
zou bij deze dijkverlegging op een eiland komen te liggen waaronder de Hertog Jan brouwerij. Deze 
plannen voor de dijkverlegging brengen een hoogwaterstandsverlaging van 3 cm doch de kosten 
daarvan bedragen alles meegerekend €40 miljoen. Tevens werd het hydraulische knelpunt niet 
weggenomen. De dorpsraad Arcen heeft tegen een eiland gestreden omdat het niet sober en 
doelmatig gebruik van belastinggeld is. Het Waterschap Limburg zag uiteindelijk ook in dat de kosten 
baten analyse voor een eiland negatief uit zou vallen en heeft een alternatief plan bedacht dat aan u 
is gepresenteerd: het regiovoorstel. De naam suggereert dat iedereen het er mee eens is, maar de 
bewoners en bedrijven zijn het niet eens met dit plan. Het regiovoorstel brengt o cm 
hoogwaterstandsverlaging, kost €20 miljoen en lost het hydraulische knelpunt niet op. Tevens 
beknot het de economische mogelijkheden van de bedrijven op het schiereiland doordat er geen 
uitbreidingen plaats kunnen vinden. Het regioplan is een gevolg van het star vasthouden aan de 
beleidslijn grote rivieren. Deze beleidslijn is natuurlijk hartstikke goed om als uitgangspunt te dienen, 
maar dat ontslaat waterschap, RWS en ministerie niet van de verplichting om te blijven nadenken. 
Het belastinggeld kan tenslotte maar één keer uitgegeven worden. Een glastuinbouwbedrijf opkopen 
om er een paar vierkante meter oppervlaktewinst te behalen vinden wij slecht besteden van het 
budget. Ook het behouden van een reservering op het schiereiland is onnodig en economisch een 
slechte zaak. 
 
Ruimte waar het kan en dijken waar het moet. In Arcen wordt er op dit moment niet volgens dit 
principe gewerkt. De ruimte voor de rivier wordt niet benut waardoor de dijken onnodig hoog 
dreigen te worden. Wat er node wordt gemist is een integrale visie op de rivier, het lijkt nu op micro 
management, een dijkje hier en een dijkje daar. In de omgeving van Arcen zijn er twee grote kansen 
om de rivier meer ruimte te geven, de plannen Hertogbroek en Lottum/Broekhuizerweerd. 
Hertogbroek lost het hydraulische knelpunt op en Lottum/Broekhuizerweerd geeft de Maas de 
ruimte qua oppervlakte. Deze plannen kunnen volgens het Waterschap in totaal 35cm 
hoogwaterstandsverlaging opleveren en zijn relatief makkelijk uitvoerbaar. De peilwinst werkt door 
tot aan Thorn Wessem waardoor de dijken minder hoog hoeven te worden. De plannen hebben zich 
al terugverdiend voordat ze uitgegeven zijn. 
 
Wij hopen dat wij u mogen bijpraten over de situatie in Arcen voordat u een besluit neemt over de 
systeemmaatregel en een oog hebt voor het grotere geheel. U hebt vast een helikopterblik, cleared 
for take-off! 
 
Dank en groet, 
Cecile van den Kroonenberg 
Namens dorpsraad Arcen 


