Arcen aan de Maas!
Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig vestingstadje is prachtig
gelegen tussen de Maas en de grens met Duitsland. Onder andere de restanten van de
tolpoort 'de Schanstoren' en het nooit voltooide kanaal 'de Fossa Eugeniana' op de grens
met het Duitse Straelen herinnert nog aan deze vestinghistorie. Arcen heeft de Kasteeltuinen, het Thermaalbad en de Hertog Jan brouwerij als grote trekpleisters. Graanbranderij
de IJsvogel en de fameuze ijssalon Clevers doen nog een extra duit in het zakje…..

De ruïne van de Schanstoren en een
reconstructie, vanuit hetzelfde standpunt bezien.

Verbinding met de Maas is belangrijk. Zeer veel dagjesmensen en overnachtende bezoekers komen voor de ligging aan de Maas naar Arcen. Legio mensen uit Arcen en omgeving
vinden werk in de toeristische sector.

De opgave makkelijker maken
In Arcen de benodigde dijkbescherming realiseren is moeilijk. In 1996 was men in Arcen
nog niet klaar voor een gedegen beschermingsoplossing, op dit moment is de wil er wel.

De huidige dijk, gedeeltelijk demontabel,
loopt door de tuinen van de woningen aan
de Maas (hier oranje). Voortborduren op de
huidige dijk lijkt geen optie, maar het plaatsen van een groene dijk en het contact met
de Maas verbreken ook niet. De opgave is
zéér lastig.

De actuele berekeningen laten zien dat er een verhoging van 1,9 meter nodig is boven de huidige
dijkbescherming, indien deze volledig is opgebouwd. Elke decimeter lager maakt de opgave een
stuk makkelijker. Noordelijk van Arcen wordt gekeken naar een dijk-teruglegging. Deze kan zorgen
voor 15 cm peilverlaging in Arcen. Aan de overkant
van Arcen zijn ook plannen voor rivierverruiming.
Dit plan zit reeds in het deltaprogramma rivieren
en heet Lottum/Broekhuizerweerd. Ook dit

plan kan zorgen voor ongeveer 15 cm peilverlaging
in Arcen. Wellicht kan verdere optimalisatie van
het plan zorgen voor een nog groter effect. Het is
voor Arcen van groot belang dat dit plan naar voren wordt gehaald en meegenomen kan worden in
de berekeningen voor de benodigde opgave. Hiervoor moeten dan wel op tijd de benodigde gelden
worden gereserveerd.

Vestingmuur
De huidige wandelpromenade is verouderd en zal het werkverkeer voor een nieuw te bouwen waterkering niet overleven. Het uitzicht op Arcen geeft drie forse muren te zien (rood).

Een vestingmuur als waterkering, gecombineerd met een wandelpromenade is dé kans om
de benodigde dijkversterking te realiseren én recht te doen aan het karakter van Arcen.

De dwarsdoorsnede toont dat de verbinding met de Maas behouden kan blijven.

Samenvatting


Een integraal plan voor een vestingmuur met wandelpromenade is de uitgelezen
mogelijkheid om de benodigde opgave te realiseren én recht te doen aan het karakter van Arcen.



De benodigde opgave voor Arcen moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt
omdat deze al zeer gecompliceerd is. Fondsen naar voren halen voor realisatie van
het plan Lottum / Broekhuizerweerd is hiervoor noodzakelijk.

Groeten uit Arcen aan de Maas!

Verdere informatie kan worden verkregen bij de dorpsraad Arcen:
info@dedorpsraadarcen.nl

Wil Joosten

Cecile van den Kroonenberg

