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Nieuwe steigers op het
Leukermeer

In deze uitgave

In de eerste helft van 2019 gaat Gemeente Bergen op sommige locaties
nieuwe steigers aanleggen. De steigers markeren de plaatsen waar het
is toegestaan om voor korte tijd aan de oevers van het Leukermeer aan te
meren. Op andere locaties mag dat niet meer. De steigers worden deels
gefinancierd uit het Actieplan Waterrecreatie van Provincie Limburg.

- Definitief ontwerp
Waterboulevard is bekend

De nieuwe steigers moeten een einde maken aan het ‘wildliggen’. Met
andere woorden: aan de bootjes die voor een langere periode een ligplaats innemen dan is toegestaan. Sommige liggen er zelfs wekenlang.
Dit lange illegale aanmeren doet afbreuk aan de recreatieve waarden
van het Leukermeer. De uitstraling van het meer verrommelt erdoor en
bovendien vinden andere recreanten dan geen plekje om tijdelijk het
anker uit te gooien. Handhavers zullen vanaf het vaarseizoen in 2019
toezien op het naleven van de regels.

- Een erf en waterput
uit de Midden-Bronstijd

- Zo graaft Kampergeul
de komende jaren
- Wij maken Maaspark Well

- Natuurgebied De Band
is klaar

Deze nieuwsbrief verschijnt eens
per kwartaal. Bezoek ook onze
website: www.maasparkwell.nl
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Naast de Waterboulevard spelen er nog
andere ontwikkelingen in dit deel van
Maaspark Well. In het kader van de aanpak
van wildliggers worden de steigers in het
Leukermeer aangepast (zie ook pagina 1).
Het Well’s Forum nam het initiatief om een
uitkijktoren te bouwen op een mooie strategische plek aan het meer. Het Forum
heeft al een eerste ontwerp aan de gemeente gepresenteerd en de groep werkt
op dit moment de financiering uit.
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Langzaam richting de Kampweg
De machines van Kampergeul graven in
2019 langzaam richting de Kampweg en
in de jaren daarna over de volle breedte
naar het zuiden (zie kaart). De winplas en
de werkzaamheden zijn dan vanaf de weg
goed te zien.

In 2016 lagen er drie ontwerpen voor de
Waterboulevard waar de gemeente samen met betrokkenen en belangstellenden
naar heeft gekeken: het Park, de Promenade en Salsa. Gaandeweg bleek dat ze
geen van alle voldoende rekening hielden
met de maat en schaal van het gebied.
Het definitieve ontwerp ziet er daarom
fors anders uit. De boulevard krijgt nu de
uitstraling van luxe bospad en wordt vooral een fiets- en wandelroute, met de nadruk op de wandelaar.

Waterboulevard bij de brug N271
Bij de Bosserheide, de verharde weg die
onder de N271 loopt, is de beschikbare
ruimte beperkt. De weg onder de brug
wordt daarom onderdeel van de boulevard. Het asfalt gaat eruit en er komt een
halfverharde weg voor terug. Auto’s kunnen gebruik blijven maken van de verbinding, maar voetgangers en fietsers hebben hier voorrang.

Gemeente Bergen wil het hele project uitvoeren vóór de start van het toeristenseizoen 2019. Daarbij houden we wel een
slag om de arm. Mocht het vanwege gebrek aan bouwmateriaal of uitvoerders
niet lukken, dan pakken we de uitvoering
pas in het najaar op.

LEUKERMEER

STRANDBAD SEURENHEIDE

Steigers en uitkijktoren

Verlaging van waterstand
Rijkswaterstaat heeft berekend dat we
dankzij het project Maaspark Well inmiddels een verlaging van de waterstand
hebben bereikt van ruim 12 cm in geval van
hoogwater. Met de warme droge zomer
nog vers in het geheugen lijkt dat onnodig,
maar er komen zeker ook weer natte tijden.

Het lange traject van de Waterboulevard kan bijna worden afgerond. Het definitieve ontwerp is bekend en de aanleg staat gepland in het voorjaar van 2019.

Herinrichting 2018

12 hectare natuur
Afgelopen voorjaar is een nieuwe invaart
gegraven. Bij hoogwater wordt dit straks
de uitstroom van de hoogwatergeul naar
de Maas. De oude invaart is niet meer in
gebruik en wordt op dit moment weer
gevuld met grond uit het depot. Er komt
een lage, natuurlijke oever tot aan de toekomstige waterlijn. Eind dit jaar zal in
totaal ongeveer 12 hectare eerder afgegraven grond zijn ingericht als natuurgebied (zie foto).

Plangrens

Uitvoering in 2019

De route van afgraven van de hoogwatergeul en
de Vergrote Voorhaven Noord. Op de kaart ziet u
wanneer welk gebied aan de beurt is.

LEUKERMEER

DE KAMP

Het afgraven van de hoogwatergeul en de
Vergrote Voorhaven Noord ligt goed op
schema. Het noordelijkste deel van de
afgraving wordt ingericht als nieuw leefgebied voor de das en andere dieren. Het
van 2013 tot 2016 afgegraven gebied is
inmiddels weer opgevuld met grond, dit
jaar opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid
met gras. Eind van dit jaar plant Kampergeul er hagen en vruchtbomen.

Definitief ontwerp
Waterboulevard is bekend

JACHTHAVEN

Rondje plas
Met de komst van de Waterboulevard
ontstaat er een mooie route aan de zuidzijde van het Leukermeer. We kijken ook
naar de noordzijde. Er ligt de wens om het
wandel- en fietspad daar te verbeteren en
aan te laten sluiten op de Waterboulevard,
zodat er een aantrekkelijk ‘rondje plas’
ontstaat.

De Waterboulevard loopt van het bezoekerscentrum bij het Reindersmeer via
de zuidzijde van het Leukermeer naar de Kampbrug. Het is de verbindende as
tussen Nationaal Park De Maasduinen en het Maasdal.

Wij maken Maaspark Well
In elke nieuwsbrief presenteren we iemand
die nauw betrokken is bij het project Maaspark Well. Dit keer is dat Sjoerd Haitsma.

Wie is Sjoerd Haitsma?
“Ik ben vanuit Waterschap Limburg de
omgevingsmanager voor de dijkversterking
en -verleggingen bij de kernen Well en
Nieuw Bergen. In deze functie ben ik het
eerste aanspreekpunt voor de bewoners
en bedrijven uit het gebied.”

Hoe werkt u aan Maaspark Well?
Eind dit jaar zal in totaal ongeveer 12
hectare zijn ingericht als natuurgebied.

“Waterschap Limburg zit in de verkenningsfase voor de dijkversterking en -verlegging
bij Well. Dat houdt in dat we op dit moment

verschillende oplossingen onderzoeken.
Een deel van de dijk ligt in of vlakbij het
projectgebied van Maaspark Well, waardoor er veel raakvlakken zijn. Denk aan de
ligging en opbouw van de dijk, maar ook
aan samenwerking bij het verleggen van
kabels en leidingen. Daarom stemmen we
steeds goed af met Roel van Ark van
Kampergeul.”

veel waterberging. Dat draagt bij aan hoogwaterveiligheid. En daar zijn we als Waterschap Limburg erg blij mee.”

Wat verwacht u van het plan?

Hoe bent u te bereiken?

“Ik verwacht dat het plan een impuls geeft
aan gemeente Bergen – en aan Well in het
bijzonder – op het gebied van recreatie
en toerisme, maar ook op het gebied van
natuur. Daarnaast zorgt Maaspark Well voor

“Via 088 - 88 90 100 of via dijkversterking@
waterschaplimburg.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.
waterschaplimburg.nl/dijkversterking.”

Hoe vat u Maaspark Well in een
enkele zin samen?
“Het is een groot en integraal project dat
bijdraagt aan een mooier en levendiger
Well.”

Naruurgebied De Band is klaar
Bij natuurgebied De Band is dankzij het graven van de zuidelijke
hoogwatergeul 35 hectare nieuwe natuur ontstaan. Het gebied
is nu klaar voor gebruik. Bezoekers kunnen via het aangelegde
struinpad genieten van de omgeving, vogels spotten via de vogelkijkwand, picknicken op een mooie locatie aan het water of
gewoon even lekker uitwaaien.
Veiligheid
De hoogwatergeul is in 2015 gegraven. Hij fungeert als overloop
voor de Maas in geval van hoogwater. Als de rivier veel water
moet afvoeren loopt de geul vol. Dan is het gebied tijdelijk minder
toegankelijk voor bezoekers. Als de Maasstand daalt, daalt ook
het water bij De Band weer. De geul bij de Band is samen met de
geul die bij het Leukermeer gegraven wordt onderdeel van het
Rijkswaterstaatproject Maaswerken.
Informatieborden
Bij de twee ingangen van De Band staan sinds 13 december informatieborden. Ze informeren de bezoeker over de historie, de
natuur en de rol die het gebied speelt in de waterveiligheid van
Noord-Limburg. Met het plaatsen van de borden is het gebied
officieel opgeleverd.

Een erf en waterput uit de MiddenBronstijd (1800 - 1100 voor Chr.)
Bij opgravingen op de locatie Maaspark Well Voorhaven-Noord
troffen archeologen vorig jaar restanten van een erf uit de MiddenBronstijd. Het erf bestaat minimaal uit een huis, een waterput en
enkele kuilen. Het huis is van het type Oss 1; een driebeukig gebouw
met plaatselijk enkele zwaardere middenstaanders die de daklast
helpen dragen. Het heeft een afmeting van 11,8 m x 4,6 m, wat vrij
kort is voor dit type huizen.
Waterput is zeldzaam
De waterput van de bewoners ligt direct ten westen van het huis.
De put heeft onderaan aangepunte palen die in een cirkel zijn
geplaatst (zie foto). Tussen de palen is destijds waarschijnlijk vlechtwerk geweven, maar daar is niets meer van bewaard gebleven.
Het aardewerk uit de waterput dateert voornamelijk uit de MiddenBronstijd. Het hout uit de waterput wordt verder onderzocht om
de ouderdom nauwkeuriger vast te stellen. Waterputten uit de
Bronstijd zijn zeer zeldzaam in het gebied.

Colofon
De nieuwsbrief Maaspark Well is een uitgave van de gemeente
Bergen (L), Raadhuisstraat 2, 5854 AX Nieuw Bergen
Telefoon (0485) 34 83 83, e-mail maasparkwell@bergen.nl
Wilt u de nieuwsbrief Maaspark Well op papier of als E-bulletin
ontvangen? Stuur een mail naar maasparkwell@bergen.nl of meldt
u aan via de website www.maasparkwell.nl

De Heukelomsebeek is de afgelopen jaren omgevormd tot een nieuw
stukje natuur. Recent zijn enkele informatieborden geplaatst. In het
gebied vinden nu nog werkzaamheden plaats voor het versterken
van het dijktraject Bergen-Aijen.
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