‘Hoe definieer je de “Ruimtelijke Kwaliteit”
in Rivierprojecten”?
Natuur en hoogwaterveiligheid in het Maasdal:

‘Een coalitie op het dunne koord’

Wat is de specifieke ‘mal’ voor de
Terrassenmaas?

’Kwaliteit’ van rivier- en inrichtingsprojecten

Bart Peters
Landschaps- en rivierecoloog,
Ontwerper en adviseur rivierprojecten
& Maaskenner en –liefhebber

Rond 1990:

Niet de enige laag,
Wel de belangrijkste

natuurontwikkeling gaat nieuwe coalitie met delfstofwinning aan:

•
•
•
•
•

Vormt het fundament van een gebied
Legt de toekomst voor lange tijd vast
Is in veel gevallen onomkeerbaar
Is de 'drager' van een gebied
Bepalend voor de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de
toekomstwaarde.
• De basis voor de volgende 'lagen' :
recreatieve ontwikkelingen, economische initiatieven,
infrastructuur, dijkversterking, stedenbouw

Ontwerpen binnen
“het DNA van een rivier”

Terrassenmaas (Zandmaas)
Maas in Noord-Limburg tussen Roermond en Gennep

•

Sinds eind jaren ’90: Zandmaasproject, integraal pakket

•

De loop van de jaren 2000: Individuele projecten en dijkaanleg
Bv Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum,
Hoogwatergeulen Well-Aijen en Lomm

•

Recent:
Deltaprogramma: nieuwe ronde rivierprojecten en dijkverbeteringen
2020-2050 (2100)
HWBP: Dijken vanuit hoogwaterbeschermingsprogramma
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‘Fossiel landschap’ van oude rivierterrassen en
grondwatergeulen:

Limburgse
Terrassenmaas
Veel oude geulrelicten…
…Maar meestal van “een Maas uit het
verleden”

Start van het stijgingsgebied bij Neer

Zandmaas
Peelhorst:Stijgingsgebied

N
Neer

Beesel

Maasplassengebied
Roerdalslenk: dalingsgebied
Roermond

Historisch liggen dorpen en infrastructuur op oude terrasranden:

Droge ligging op overgang naar
natte broek- en weidegronden
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De natuur van voor 1930 was die van een
stromende ondiepe rivier

Verstuwing jaren ’20:
Waterstand werd opgezet met ca. 3-3,5 meter

‘Fossiel landschap’ van oude terrassen en grondwatergeulen:
In de gestuwde en gecultiveerde situatie van vandaag…
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• Overal in het gebied liggen afwateringssloten die het grondwater afvoeren…
• restanten van oude kwelgeulen.

Restanten van de oude kwelgeulen:
• Oude Maasarm, Meerlo

Restanten van oude kwelgeulen:
• Roobeek, Arcen
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© Projectbureau Ooijen-Wanssum

Definitieve Plan “kwelgeulen” Wanssum (8-9 cm)
Benutten van grondwater blijft leidend ontwerpprincipe
Concessie aan hoogwatertaakstelling door overgedimensioneerde uitstroom

Dilemma
Als rivierverruiming niet werkt (binnen het DNA):
1. Hoe lossen we dan het hoogwaterprobleem op?
2. Wat wordt het nieuwe vliegwiel voor ruimtelijke
kwaliteit en natuur?

De Dijkencoalitie

Grensmaas
Terugkijkend: kritieke schakels in het proces

-

Speciewinning in de vorm van kwelgeulen

Wervend en Smart vastgelegd?

-

Dijkaanleg draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit, wint aan
draagvlak

Eigenaarschap en mandaat?

Dijkenklei wordt niet meer gewonnen in vierkante kleiputten
(met problematische toekomstwaarde en beheer)

Juiste randvoorwaarden?

-

-

Besparing op grondverwerving door winning in bestaande
natuurterreinen

Wel wervend, niet Smart geborgd (geen RK-kader, geen Q-team etc.)
Gevolg: waterval van kwaliteitsconcessies door de tijd
Wie, met mandaat, bewaakt de kwaliteit (“wie ligt er wakker?”);
Kwaliteit is steeds in concurrentie met andere (sterkere) doelstellingen (budget,
hoogwatertaakstelling, planning, bestuurlijke beloften etc.)
Budgetneutraliteit bleef uitgangspunt
Gevolg: Het project kon niet hoogwaardig worden uitgevoerd.

Rol en positie NB-organisaties?
Grote afstand tot planvorming
Gevolg: gemankeerde en te late beoordeling
(“achter de feiten aan lopen”)
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Kritische randvoorwaarden
voor succesvol samengaan van delfstofwinning en
natuurontwikkeling
• Werken binnen het DNA van de rivier
• Delfstofwinning (volumes) dienen volgend te zijn, niet
Leidend voor ontwerp -> zelfrealisatie?
• Maatschappelijke weerstand tegen het “oude
denken”
• Overheid dient haar normerende taak (op kwaliteit)
uit te voeren
• ‘Kwaliteitsgevoelige opstelling’ overheden en
initiatiefnemers (als kerntaak)

Hartelijk Dank…
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