Veilig en fijn blijven wonen, werken en recreëren aan de Maas

40º

Klimaatverandering
De klimaatverandering laat duidelijk zien dat
we Nederland weerbaarder moeten maken
tegen extremere weersomstandigheden.
Extremere weersomstandigheden leiden
tot nieuwe potentiële overstromingsrisico’s.

Flessenhals
Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald.
De fundamenten van de provinciale
weg en het oude spoor ‘het Duits
lijntje’, in de uiterwaarden van de
Maas bij Oeffelt, stuwen de Maas
bij hoogwater op. Met de aanpak
van deze ‘flessenhals’ dragen
40º
we bij aan de verbetering van
de waterveiligheid in
de toekomst.

Hoogwaterveiligheid
De provincie Noord-Brabant werkt daarom samen met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, waterschappen en diverse gemeenten en andere medeoverheden
aan plannen ter verbetering van de hoogwaterveiligheid in
Nederland, langs de Maas en dus ook bij Oeffelt.

Minder overstromingsgevaar
Ons project verlaagt de waterstand van de
Maas bij extreem hoogwater met ongeveer
21 centimeter. De maatregelen bestaan
uit het maken van twee openingen in de
fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits
Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaarde van de Maas
(de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand tot aan Venlo merkbaar.
Met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied
(UNESCO biosfeergebied) en de lokale cultuurhistorie.
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Balans
Ons streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. We gaan in gesprek met de omgeving om
te kijken welke andere projecten er in de omgeving tegelijkertijd
tot uitvoering kunnen komen. We werken met oog voor natuur
aan een waterveilig gebied dat past binnen de cultuurhistorische
omgeving van de Maas, Oeffelt en Gennep. Waar Maasheggen
verdwijnen, compenseren we dit door het creëren van nieuwe
Maasheggen in
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Tijdlijn
Het project is onderdeel van het
Deltaprogramma Maas. Tot eind 2022
werken we het voorkeursalternatief verder
uit tijdens de zogenaamde planuitwerkingsfase. Begin 2023 start de uitvoering. In 2028
is het project afgerond en opgeleverd.
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Meer informatie?
Kijk op www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl. Stel je vraag via ruimtemaasoeffelt@brabant.nl of neem contact
op met omgevingsmanager Annemarie Bovée via telefoonnummer 06-55686988.
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