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1 AANLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 
 

 

 

 
1.1 DETAILPLAN HOOGWATERGEUL WANSSUM 

 

Op aanvraag van DLG en het projectbureau Gebiedsontwikkeling is aan Bureau 

Drift gevraagd een detaillering te maken van het plan voor de geplande 

hoogwatergeul bij Wanssum.  

Tot op heden werd in de planontwikkeling en de rivierkundige berekeningen nog 

steeds gewerkt met een ruwe planschets. Er was sprake van een relatief eenvormige 

afgraving over de hele breedte van het plangebied en een relatief diepe 

hoogwatergeul op een - vanuit het functioneren van het riviersysteem bekeken - 

onlogische plek in het terrein.  

Aan dit ontwerp zitten belangrijke bezwaren, onder meer met betrekking tot het 

rivierbeheer (verwachte bosontwikkeling en aanslibbingsproblematiek), het benutten 

van grondwater- en rivierprocessen, het respecteren van bestaande morfologische 

structuren, toekomstig terreinbeheer en de toekomstige ecologische ontwikkeling en 

natuurwaarden. Daarnaast is het voor de beleving van het gebied - voor bewoners 

en bezoekers - belangrijk dat er een logisch beleefbaar plan ligt dat op een goede 

manier 'past' in het gebied ('genius of the place').  

In dit voorliggende inrichtingsplan is op basis van een eerste systeemanalyse (hoe 

functioneert het gebied) gekeken hoe de geul, binnen de randvoorwaarden van het 

project, optimaal in het gebied kan worden aangelegd.  

 

1.2 INRICHTINGSFILOSOFIE 

 

De Zandmaas kenmerkt zich van nature door ondiepe kwelgeulen en droge, zandige 

terrasgronden. Een optimaal inrichtingsplan benut deze kenmerken zo veel mogelijk 

en versterkt ze waar mogelijk. Er is zoveel mogelijk ingespeeld op het benutten van 

helder grondwater en het gebruiken/behouden van de terrassenstructuur en de 

(lage) oeverwal in het terrein. Vooral het benutten van helder kwelwater vanuit het 

laagterras was een belangrijk aandachtspunt. 

Het plan is tegelijkertijd geoptimaliseerd met het oog op de te verwachte begroeiing 

van het landschap na inrichting en wat dit betekent voor terrein- en rivierbeheer. Zo 

is het van belang dat bepaalde delen open blijven om voldoende 

doorstroomcapaciteit te garanderen. Andere plekken kunnen zich juist gevarieerder 

ontwikkelen, met een vegetatie en landschapsbeeld dat ook goed aansluit bij de 

eigenheid van de terrassenrivier. 

Er is bij het opstellen van het plan al zoveel mogelijk een integrale benadering 

gekozen, waarbij het plan al direct zowel landschappelijk, rivierkundig, 

systeemecologisch, hydrologisch en morfologisch is verbeterd ten opzichte van de 

oorspronkelijke planschets.  

 
1.3 PRAKTISCHE UITGANGSPUNTEN 

 

Omdat de planvorming voor de hoogwatergeul Wanssum al enige tijd in gang is 

gezet, zijn er bepaalde uitgangspunten die bij het opstellen van dit plan als gegeven 

werden beschouwd: 

- Per saldo mag niet meer areaal aan landbouwgrond verloren gaan dan in de oude 

planschets was voorzien; 

- Het verbeterde inrichtingsplan mag geen grote verschillen laten zien in 

waterstandsdalende effecten ten opzichte van de oude planschets. 
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Figuur 1 Het actuele plangebied en de ligging van de voorheen doorgerekende hoogwatergeul 

daarin. 
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2 ONDERBOUWING VAN HET INRICHTINGSPLAN  
 

 

 
2.1 PLANTEKENING 

 

In figuur 2 is het gedetailleerde inrichtingsplan weergegeven. Er is uitgegaan van 

enkele ondiepe kwelgeulen in de bestaande laagte van het gebied, waarbij 

grondwater zoveel mogelijk de drijvende kracht wordt gebruikt. De waaier van 

geulen loopt breed uit en maakt gebruik van hoogtecontouren die nu ook al in het 

terrein aanwezig zijn. Het toekomstige terrein bestaat vooral uit ondiepe 

kwelgeulen, maar ook uit relatief droge delen. Er is een geleidelijke overgang naar 

de hogere oeverwal, die verder intact blijft.  

 
2.2 LIGGING: HET VOLGEN VAN DE NATUURLIJKE TERRASRANDEN EN LAAGTES 

 

2.2.1 Bestaande planschets 

De begrenzing van het plangebied van de hoogwatergeul Wanssum is momenteel 

wat ongelukkig neergelegd (figuur 1 en 3). In plaats van dat de terrasrand aan de 

zuidzijde als natuurlijke grens van de uiterwaard te gebruiken is de zuidelijke 

begrenzing midden door de bestaande laagte van het gebied getrokken. 

Vermoedelijk zijn perceelsgrenzen als uitgangspunt voor de begrenzing genomen en 

niet de natuurlijke landschapsgrenzen en ligging van bestaande geulrelicten en 

terrasranden. 

 
2.2.2 Plandetaillering 

In de nieuwe planschets is uitgegaan van een verlegging van het plangebied tot aan 

de zuidelijke terrasrand. Het plangebied zal vooral de vochtige laagte van de 

overstromingsvlakte gaan gebruiken en de hogere oeverwal ongemoeid laten. De 

laagte is goed zichtbaar op de hoogtekaart van het gebied in figuur 4. 

Hierdoor kan de toekomstige kwelgeul als een door kwelwater gevoed gebied langs 

in de bestaande terrasrand gaan lopen. Grondwater dat uit de terrasrand treedt kan 

direct uittreden in de meest zuidelijke kwelgeul en voor een zeer goede 

waterkwaliteit zorgen. Ook de andere geulen zullen vermoedelijk mede door 

grondwatergevoed worden zij het in beperktere mate. 

Deze verlegging van de plangrens betekent dat aan die kant meer landbouwareaal 

aan het gebied wordt onttrokken ten gunste van de nieuwe kwelgeul. Dit kan 

gecompenseerd worden door de hogere gronden aan de rivier niet te vergraven en 

deze bij de landbouw in gebruik te laten. (zie figuur 2). Deze hoger gelegen gronden 

hebben als voordeel dat ze minder nat zijn en ook voor akkerbouw benut kunnen 

worden. Ook de instroomdrempel van het gebied ten oosten van de Maasweg blijft 

desgewenst in agrarisch gebruik. 

In totaal kan 37 ha agrarisch gebied in de kwelgeul uitgewisseld moeten worden met 

47 ha op de hoge oeverwal e.o. 

 

 

 

 

 

Volgende pagina: 
 

Figuur 2 Inrichtingsplan voor de "Weerd van Wanssum" 
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Figuur 3 Grondwatertrappenkaart met ligging actuele plangebied. Zichtbaar is dat het huidige 

geulrelict (blauw) voor een belangrijk deel buiten het plangebied (wit) valt. 

Figuur 4 Hoogtekaart Wanssum. Zichtbaar is de bestaande laagte in het terrein (donkerblauw) die 

tegen de terrasrand van Blitterswijck (overgang naar geel) aan ligt. Oostelijk in de uiterwaard 

loopt een relatief hoge rug, die lokaal ook een zandig-lemig karakter heeft, waar de rest van het 

gebiedrelatief kleiig is. 
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2.3 VERGRAVEN VAN HET TERRAS, WEERDVERLAGING 

 

2.3.1 Bestaande planschets 

In de bestaande planschets van de hoogwatergeul Wanssum vindt over de volledige 

oppervlakte van het plangebied uiterwaardverlaging rond de hoogwatergeul plaats. 

Dit gebeurd op een vrij gelijkvormige wijze waarbij de nieuwe overstromingsvlakte 

op maximaal 11,9 + NAP komt te liggen. Dit is tot 1,05 m boven huidig stuwpeil en 

80 cm boven het geplande toekomstige stuwpeil. De afgraving was niet 

reliëfvolgend en zonder rekening te houden met het versterken van het bestaande 

structuren gepland. 

Mede gelet op de relatief hoge grondwaterstanden (11,5 tot 11,8 m +NAP) mag 

verwacht worden dat dit een vochtige vlakte wordt die over het hele terrein een zeer 

gunstige uitgangssituatie voor dichte wilgenbosontwikkeling vormt. Dit zal zelfs met 

kostbaar terreinbeheer moeilijk in te dammen zijn. Zowel landschapsecologisch, 

rivierkundig, landschapsmorfologisch, hydrologisch als qua recreatieve beleving 

scoort het huidige ontwerp daarom laag.  

 
2.3.2 Plandetaillering 

Door de weerdverlaging reliëfvolgend uit te voeren, behoud het gebied zijn 

natuurlijke, logische reliëf van een oeverwal dicht aan de rivier en een laagte tegen 

de terrasrand aan.  

Vooral dichter aan de rivier - rond de oeverwal - behoud het terrein dus een hoog 

en relatief lemig-zandig karakter. Dit hoeft rivierkundig niet tot verslechteringen te 

leiden. De doorstroomcapaciteit kan in bepaalde gevallen juist verbeteren doordat 

de nieuwe geul en de hoofdloop van de Maas meer in een 'gootvorm' blijven 

stromen, in plaats van over een breed uitwaaierende vlakte. 

De hoogwatergeul wordt relatief ondiep, maar tegelijkertijd breder waarbij losse 

lobben - die nu ook enigszins in het reliëf van het terrein aanwezig zijn, wordt 

uitgegraven. 

 
2.4 GEBRUIK VAN GRONDWATER EN KWEL 

 

Het grondwaterverval kan gebruikt worden om een geleidelijk afstromend 

(kwel)geulsysteem te realiseren. Door de verschillende deelgeulen steeds iets lager 

ten opzichte van elkaar aan te leggen, lopen de (kwel)geulen in elkaar over en 

kunnen verschillende stromende niveaus ontstaan. Er ontstaan losse 

geulcompartimenten met ieder een eigen, afwijkende kwaliteit en met verschillende 

beïnvloeding door grondwater.  

In het plan zijn drie geulen ingetekend die hieronder apart worden besproken. 

 
2.4.1 De kwelgeul: Kwel uit de terrasrand 

De kwelgeul tegen de terrasrand bezit de meeste potenties voor echte kwelnatuur, 

incl dotterbloemvegetaties en broekbos. Uit de terrasrand aan de zuidzijde van het 

plangebied treedt grondwater uit. In figuur 6 is een isohypsenkaart afgebeeld met de 

grondwaterstanden. De grondwaterstand lijkt op basis van deze kaart op ca. 11,8 m 

+NAP (stuwpeil is 10,85 m +NAP). Dit is echter slechts een modelberekening en 

op basis van de concrete peilbuisgegevens (zie bijlage 1) lijkt de grondwaterstand in 

de zuidwestelijke hoek van het gebied nog wat hoger te liggen.  

Uit deze peilbuisdata blijkt dat het grondwater zich in de laagte onder aan de 

terrasrand beweegt tussen ca. 12,20 en 12,80 m +NAP (zie bijlage 1). Een lokale 

boring (zie profiel B52E2689 in bijlage 1) duidt daarnaast op een lokale leemlaag in 

de ondergrond waar grondwater op kan stagneren. De bodem van de kwelgeul tegen 

de terrasrand aan bestaat voor een belangrijk deel uit zandige afzettingen en wijkt 

hiermee af van de veel kleiigere delen die verderop op de weerd (richting de Maas) 

worden aangetroffen. Hierdoor is de aanleg van een kwelgeul hier ook zeer kansrijk;  
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Figuur 5 Oude rivierkaart van ca. 1848 met de oude toponiemen van het gebied. Zichtbaar zijn o.a. 

de zandige donken op het laagterras en de reeds gegraven afwateringssloten in de laagte van de 

recente overstromingsvlakte (in de Pesch Weide, de Marsch Weiden en rond Aan de 

Weerdstraat/de Weerden). 

 

ook de mogelijkheden voor natuurontwikkeling van de drogere biotopen (bijv. 

stroomdalgrasland op de terrasrand of op 'Het Donk') is hier optimaal.  

Voor deze geul is een ondiepe vergraving extra belangrijk, omdat alleen zo de 

vegetatie in direct contact met het kwelwater zal staan en er ook kwelwater gaat 

afstromen.  

Onbekend is hoe groot de kweldruk exact is (wel minder dan in de Oude Maasarm 

tussen Wanssum en Ooijen). Vermoedelijk gaat het vooral om lokale kwel uit het 

'eilandterras' en de stuifzanden van Blitterswijck e.o., maar de grondwaterstanden 

zijn dusdanig hoog dat de ontwikkeling van een kwelgevoede geul zeer kansrijk is. 

In bijlage 1 bevindt zich een eerste analyse van enkele boringen zowel van het 

laagterras als van de laagte rond Blitterswijck.  

Ook nu al is de werking van het grondwater in het terrein zichtbaar. Er lopen 

verschillende sloten door de oude geul ('leigrafen'), die uiteindelijk uitkomen in de 

Tiendschuurlossing. Deze afwateringen zijn aangelegd om het grondwater versneld 

af te voeren en het gebied zoveel mogelijk droog te leggen. Zichtbaar is dat deze 

lossingen voor een deel uit grondwater gaat, omdat ze tijdens koude perioden 

moeilijk bevriezen en er continue afstroming optreedt. 

 
2.4.2 De Overloopgeul  

De overloopgeul kan mogelijk ook nog kwel vanuit de terrasgronden en de kwelgeul 

afvangen. Dit zal minder zijn dan in de kwelgeul, maar wel invloed op de kwaliteit 
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uitoefenen. Deze geul zal daarnaast al iets meer uit stagnerend grondwater en 

regenwater bestaan.  

Uit peilbuisgegevens blijkt daarnaast dat dit deel van de weerd sterker beïnvloed 

wordt door de waterstanden in de Maas. De waterstanden en afvoer in deze geul 

zullen dan meer meebewegen met de rivier en meer fluctueren. Op basis van boring 

B52E3233 in bijlage 1 is zichtbaar dat de grondwaterstanden aan de kopse kant van 

geul (oostzijde) zich de laatste twee jaar tussen ca. 11,6 en 12,4 m +NAP bewegen. 

 
2.4.3 De Riviergeul 

De meest noordelijke geul wordt de riviergeul genoemd. Hier zal vermoedelijk 

nauwelijks kweldruk optreden, mede omdat de ondergrond lokaal relatief kleiig is. 

Deze geul zal vooral stilstaand grondwater en regenwater dragen. Bij hogere 

rivierstanden zal de geul onder invloed van rivierkwel staan vanuit oostelijke 

richting. 

 
2.4.4 Geuldiepte en overloopdrempels 

Voor de werking van het overloopsysteem - waarbij dus grondwater en regenwater 

vanuit het ene geulsysteem in het andere overloopt - zijn twee aspecten zeer 

belangrijk:  

• Allereerst moeten met name kwelgeulen een beperkte diepte hebben die zich 
ergens rond grondwaterniveau bevindt. 

• Daarnaast moet er een geleidelijk afvoer van grondwater zijn. Het niveau waarop 
dit gebeurd kan worden gestuurd met de drempelhoogte in de laagste delen rond 

de geulen. In de plankaart is zichtbaar waar deze drempels zijn neergelegd. 

 

De diepte van de geulen en hoogte van de drempels zijn als volgt: 

• Kwelgeul (tegen terrasrand) 
De bodem van deze geul ligt tussen de 12,1 tot 12,3m +NAP. Ze loopt via een 

smalle drempel op 12,2 m +NAP over in de tweede geul (eerste overloopgeul). 

• Overloopgeul 
Deze geul wordt op en maximale diepte van 11,7 m +NAP aangelegd. De 

overloopgeul kent aan de westzijde van de brug van Wanssum een overloop naar de 

riviergeul. Deze drempel ligt op 11,8 m +NAP. De mogelijkheid bestaat om de 

Wolterskampbeek in verbinding te zetten met deze geullob (zie § ..).  

• Riviergeul: 
De meest noordelijke geul die uiteindelijk overloopt in de diepe uitstroomgeul bij de 

Kooij. Deze geul kent een maximale diepte van 11,4 m +NAP en een drempel van 

11,6 m +NAP 

 
2.4.5 Aanvullende opmerkingen 

De hoogte van de drempels en de geulbodems komt relatief nauw om de 

geulsystemen ecologisch goed te laten functioneren. Het is daarom belangrijk om te 

beseffen dat de huidige hoogte tot stand gekomen zijn met een beperkte set aan 

boringen en peilbuisgegevens. Het is mogelijk dat in een latere fase van het 

planproces kleine aanpassingen nodig zijn op basis van nieuwe gegevens. 

 

Nog belangrijker is dat er tijdens de uitvoering een intensieve, inhoudelijke 

begeleiding van de aannemer plaatsvindt. Ondanks nieuwe boringen zal immers pas 

tijdens bij de daadwerkelijke graafwerkzaamheden echt goed duidelijk worden waar 

exact bepaalde bodemlagen en grondwatervensters zitten. Hierbij kan met kleine 

flexibele aanpassingen vaak veel gewonnen worden. 
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Figuur 6 Isohypsenkaart van het gebied rond de Oude Maasarm van Wanssum 

 
2.5 ZANDRUG 'HET DONK' 

 

In de kwellaagte ten noordwesten van Blitterswijck ligt tussen de natte delen een 

originele donk. Dit zijn hoge zandafzettingen die door de Maas in de laagte zijn 

afgezet en doorgaans zandig en doorlatend van karakter zijn. Het is ook de enige 

plek in de laagte die momenteel droog genoeg is voor fruitteelt.  

Uit boringen blijkt inderdaad dat de ondergrond van 'Het Donk' (zoals de zandrug 

tegenwoordig wordt genoemd) geheel uit zand bestaat; zonder tussenliggende klei en 

veenlagen (zie boring BE52E2680 in bijlage 1).  

In het plan wordt deze donk als hoge zandige rug in het gebied ontwikkeld. Er 

wordt wel ca. 0,5 m afgegraven, maar er blijft een terrein van meer dan 13m + NAP 

aanwezig. Door het zandige karakter is dit deel van het terrein doorlatend voor 

grondwater (kwelstroom van de kwelgeul naar de eerste overloopgeul). Tevens is de 

zandige uitgangssituatie geschikt voor een bijzondere vegetatieontwikkeling.  

 
2.6 OMGANG MET DE TERRASRAND 

 

Terrasranden zijn een bijzonder geologisch kenmerk van de Zandmaas. Vroeger 

waren juist deze terrasranden begroeid met zeer bijzondere en bloemrijke 

stroomdalgraslandvegetaties (met soorten als Grote tijm, Zacht vetkruid, 

Beemdkroon en Voorjaarszegge). De droge, zandige omstandigheden op deze 

terrasranden zijn bij uitstek geschikt voor stroomdalplanten. 

De huidige terrasrand is meegenomen in agrarisch beheer. Om de terrasrand 

optimaal te ontwikkelen is het gunstig om samen met de aanleg van de kwelgeul de 

terrasrand reliëfvolgend af te schrapen en mee in beheer te nemen.  

 
2.7 OMGANG MET DE OEVERWAL 

 

De lemige oeverwal aan de noordoostzijde van de uiterwaard wordt zoveel mogelijk 

behouden. Het areaal dat de landbouw verliest door een verbreding van het 

plangebied in de laagte kan hier opgevangen worden.  

De laagte kan zich hierdoor optimaal ontwikkelen, terwijl het natuurlijke relief van 

een oeverwal en een geulrelict in het terrein intact blijft. Dit heeft tevens als 
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voordeel dat er geen snelle aanzanding op de oever van de Maas optreedt, waardoor 

ook weer snel verlies aan doorstroomcapaciteit optreedt. 

 
2.8 INSTROOMDREMPEL 

 

De instroomdrempel aan de oostzijde bij 'de Mars' is op 12,7 m +NAP gelegd. Dit 

komt overeen met een overstromingsfrequentie van ca. 7 a 8 dagen per jaar. Naar 

verwachting is dit dusdanig beperkt dat kwelnatuur nog steeds mogelijk is, zonder 

dat te veel concessies moeten worden gedaan aan de doorstroomcapaciteit. De 

berekeningen zijn voorlopig uitgevoerd met het verwijderen van het woonhuis aan 

'De Mars'. 

 
2.9 UITSTROOMDREMPELS VAN DE DEELGEULTJES  

 

Om een geulsysteem van geleidelijk afstromend grond- en regenwaterwater te 

realiseren is het belangrijk dat de uitstroom van de kleine grondwatergeulen boven 

stuwpeil liggen. Momenteel ligt het stuwpeil van de Maas op 10.85 m + NAP. Er 

zijn vergevorderde plannen voor het opzetten van het stuwpeil tot 11,1 m +NAP. 

Het opzetten van het stuwpeil kan overigens van invloed zijn op grondwaterstanden 

die meegenomen moeten worden in het bepalen van geuldieptes en 

overloopdrempels.  

In het hier voorgestelde ontwerp blijven de grondwatergevoede geulen altijd boven 

stuwpeil. Vanaf bepaalde rivierstanden gaan de geulen wel vanuit benedenstroomse 

zijde instromen. De frequentie waarmee dit gebeurd is: 

• Drempel riviergeul: gemiddeld ca. 25 dagen per jaar 
• Drempel overloopgeul: gemiddeld ca. 17 dagen per jaar 
• Drempel kwelgeul: gemiddeld: ca. 8,5 dagen per jaar (bijna gelijk aan de 
overstromingsfrequentie van de instroomdrempel bij de Maasweg. 

 
2.10 DE DIEPERE UISTROOMGEUL 

 

Om voldoende waterstandsdaling te realiseren is aan de uitstroomzijde van het 

geulsysteem een relatief grote en diepe geul gepland (groter dan het 

landschapsecologisch ideaalplaatje). De geul loopt geleidelijk af naar een maximale 

diepte van 9,5 m +NAP. 

Om voldoende uitstroomcapaciteit te genereren is uitgegaan van het verdwijnen van 

camping de Kooij. In de rivierkundige berekeningen is een variant meegenomen met 

behoud van de Kooij. 

 
2.11 VERLEGGING WOLTERKAMPBEEK 

 

Het lijkt de moeite waard om te bekijken of de monding van de Wolterkampbeek 

verlegd kan worden door ze te laten uitstromen in de overloopgeul of de riviergeul 

(niet in de kwelgeul, want die heeft een eigen kwaliteit). Hierdoor kan de beek een 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gebied. De Wolterskampbeek krijgt tevens 

weer een meer natuurlijke loop door de Maasgeul. De huidige loop is actief 

aangelegd om een versnelde waterafvoer te bewerkstelligen en vermoedelijk het 

voormalige kasteel te voorzien. Van nature volgen dit soort terrasbeken op het 

moment dat ze van het laagterras afstromen vrijwel altijd een oude Maasarm in 

noordelijke richting. 

 
2.12 OMGANG MET BESTAANDE BOMEN 

 

In het gebied staan enkele oude eiken en andere boomsoorten die het behouden 

waard zijn. Enkele van deze bomen (o.a. langs de Tiendschuurlossing) kunnen op 

onvergraven delen blijven staan en ingepast worden in het landschap. In een latere 
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fase moet een inventarisatie gemaakt worden van welke bomen behouden kunnen 

blijven en hoe. 
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3 RIVIERKUNDIGE EFFECTEN 
 

 

 

Op basis van het voorliggende ontwerp is aan Royal Haskoning gevraagd de 

rivierkundige effecten door te rekenen (voorlopig met Maptable). Hierbij is 

gevraagd enkele kleine aanpassingen in het plan door te rekenen om gevoel te 

krijgen voor waar nog rivierkundig effectieve kansen liggen. De bijgeleverde 

ruwhedenkaart is opgenomen in bijlage 2. 

 
3.1 RIVIERKUNDIGE EFFECTEN VAN HET PLAN 

 

Op basis van de berekeningen levert het geoptimaliseerde plan een 

waterstandsdaling van ca. 11 cm op (+ en - ca. 0,5 cm). Dit is zo'n 2 cm lager dan 

het oude ontwerp.  

 
3.2 VARIANTEN 

 

De volgende varianten zijn doorgerekend: 

 
3.2.1 Behoud van (een groot deel van de) camping de Kooij: 

Dit levert een verlies van ca. 1,3 tot 1,8 cm aan waterstandsdaling op.  

Figuur 7 Variant met verwijderen van de Kooij 

 
3.2.2  Verlagen van de instroomopening tot 12 m +NAP 

Deze maatregel levert nauwelijks effect (zeer kleine verlaging van 2 mm). 

Als het even kan moet deze variant voorkomen worden omdat de kwelgeulen dan te 

vaak gaan meestromen en het functioneren van de kwelsystemen aanzienlijk zal 

verslechteren. 
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3.2.3 Verdieping van de uitstroomgeul tot 8 m +NAP 

Ook is berekend wat een verdere verdieping van de uitstroomgeul zou doen naar 8 

m +NAP (in variant met behoud van de Kooij). Ook dit levert nauwelijks 

waterstandeffecten op (ca. 1 mm daling). 

4 CONCLUSIES 
 

 
4.1 HET PLAN 

 

Voor de hoogwatergeul Wanssum is een plan opgesteld dat aansluit bij de 

gebiedskenmerken van de Zandmaas en een groot aantal belangrijke problemen van 

het oude plan ondervangt. 

• Voorgesteld wordt een serie van ondiepe kwel- en grondwatergeulen te realiseren 
die gevoed worden door helder grondwater uit de terrasrand van Blitterswijck en 

door rivierkwel.  

• In plaats van een grote diepe geul in een volledig afgevlakt landschap is sprake 
van een brede en gevarieerde geullaagte die langzaam overloopt naar de 

natuurlijke oeverwal langs de rivier. De oeverwal blijft intact.  

• Bij hogere afvoeren (ca. 7 dagen per jaar) gaan de geulen meestromen met de 
rivier. 

• Om rivierkundige ruimte te realiseren is bij de uitstroomopeningen een wat 
diepere geul van ca. 1,4 m diepte gepland. 

 
4.2 VOORDELEN 

 

• Het gebied kan zich landschapsecologische op een manier ontwikkelen die past bij 
de Zandmaas en de gronden rond Wanssum. Het gebied zal sterk winnen aan 

belevingswaarde voor de omgeving en bezoekers. 

• Het oude plan is moeilijk te beheren op bos- en ruigteontwikkeling. Doordat het 
relatief laag zou worden afgegraven zou een relatief eenvormig, vochtig terrein 

ontstaan met sterke neiging tot verbossing en verruiging. Naast nadelen voor 

landschapsbeleving en -ontwikkeling is dit rivierkundig niet duurzaam. De eerdere 

doorrekeningen van het oude plan geven in feite een te positief beeld (het oude 

plan zal leiden tot minder hoogwaterstanddaling door vegetatieontwikkeling of tot 

zeer hoge beheerkosten en terugkerend kostbaar en verstorend ingrijpen in het 

landschap).  

• Het gebied wordt zowel vanuit terreinbeheer als rivierbeheer beter beheerbaar 
tegen lagere kosten. 

• In plaats van het volledig weggraven van de geomorfologie van het gebied wordt 
gebruik gemaakt de bestaande structuren (laagtes, oeverwallen en terrasranden). 

Er is geen sprake meer van een afgevlakte plaat en een relatief diepe geul, maar 

van een reliëfrijk terrein en logische structuren.   

• Een eventuele aanzandings/aanslibbingsproblematiek op de oeverwal wordt 
voorkomen. 

• Mogelijk minder complexe en kostbare beschermingsmaatregelen rond de 
brugpijlers (nader bekijken).  

• Naar verwachting heeft het voorliggende plan minder dalende effecten op de 
grondwaterstanden. 

 
4.3 PRAKTISCHE NOODZAKELIJKHEDEN 

 

• Een verlegging van het plangebied in zuidelijke richting, waarbij de hogere 
akkergronden op de oeverwal in plaats van de natte weidegronden bij de landbouw 

in gebruik blijven.  
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BIJLAGE 1 
Boringen en peilbuisgegevens (bijgeleverde memo Hans de Mars) 
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 BIJLAGE 2 RUWHEDENKAART 
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BIJLAGE 3 

 
Schematische dwarsdoorsneden van de oude planschets van de hoogwatergeul 

Wanssum en van het hier uitgewerkte detailplan.  

 

 

 
 

 
 

 


