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Aan de slag
Dit is de laatste nieuwsbrief Maaspark Well van 2017. Stond het afgelopen jaar het plannen maken centraal, het komend jaar kunnen we bij
een aantal projecten concreet aan de slag. Een goede voorbereiding is
natuurlijk belangrijk, maar het is mooi als we kunnen gaan uitvoeren.
Wethouder Splinter zegt daarover: “Bij verschillende projecten gaat in
2018 echt de schop de grond in. Begin volgend jaar stellen we het definitieve ontwerp van de waterboulevard vast, waarna we in het najaar starten
met de uitvoering. Ook gaan we de toegangsroute naar recreatiegebied
‘t Leukermeer verbeteren, waaronder de kruising ‘t Leuken -De Vissert.
U leest meer over deze twee projecten in de nieuwsbrief.
Eerder al berichtten we over de aanpak van wildliggers. De regelgeving
is aangepast, waardoor optreden tegen wildliggers mogelijk is. Volgend
jaar passen we de aanlegsteigers aan, zodat waterrecreanten nog meer
kunnen genieten van ons prachtige Leukermeer. Vanaf deze plek wens ik
u een goed 2018!”
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Volgende fase waterboulevard
Rijksweg N271

Kruising ‘t Leuken - De Vissert

De route naar recreatiegebied Leukermeer
De waterboulevard wordt de belangrijkste route door Maaspark Well. Het tracé loopt
vanaf bezoekerscentrum De Maasduinen via de zuidkant van het Leukermeer en de
jachthaven tot aan de Kampweg. Het verbindt zo alle recreatieve punten in het gebied
en wandelend over de boulevard is het water altijd zichtbaar en dichtbij.
In 2016 ontwierp Ontwerpbureau Maaspark
Well drie aansprekende uitgangspunten
voor de waterboulevard onder de namen
het Park, de Promenade en Salsa. De architecten van het Ontwerpbureau presenteerden ze aan de Klankbordgroep en hielden aansluitend verschillende ‘ateliers’ met
belangstellenden om de plannen goed door
te nemen. Alle opmerkingen en wensen zijn
nu verwerkt in een voorlopig eindontwerp.
Dit is in november gepresenteerd aan de
Klankbordgroep en de gemeente.

Luxe bospad
Het voorlopig eindontwerp is door de
Klankbordgroep en de gemeente goed ontvangen. Wethouder Splinter complimenteert het Ontwerpbureau: “Uit het eindontwerp blijkt dat de architecten goed rekening
hebben gehouden met de bestaande landschappelijke kwaliteit.” De boulevard krijgt
een uitstraling van luxe bospad. Als materiaal is gekozen voor een combinatie van
natuurlijke materialen. Ze verwijzen naar
de ontstaansgeschiedenis van het gebied.

Vooral een wandelroute
De boulevard wordt vooral een wandelroute en wordt daarom nadrukkelijk niet
opgenomen in de diverse fietsroutes in de
omgeving. Ergens op de route van de waterboulevard is een uitkijktoren gepland. Het
initiatief daarvoor ligt bij het Wells Forum.

Start en finish
We zijn er nu bijna. De gemeente en de
Klankbordgroep gaven het Ontwerpbureau nog enkele punten mee voor het
definitieve ontwerp. Onder andere over een
goede start/finish van de boulevard bij bezoekerscentrum De Maasduinen en bij de
Kampweg. In het eerste kwartaal van 2018
bieden de architecten het definitieve ontwerp aan de gemeente aan. We verwachten
dat de uitvoering na de zomer start.

Planning
1e kwartaal 2018
Definitief ontwerp naar gemeente
Bergen
2e kwartaal 2018
Traject van aanbesteding en de
keuze van een aannemer
3e kwartaal 2018
De werkzaamheden gaan van
start; het plan wordt in delen
uitgevoerd

In november organiseerde de gemeente een informatieavond voor de bewoners van
De Vissert in Well en belangstellenden om de ontsluiting van het recreatiegebied
Leukermeer te bespreken. We gaan de officiële toegangsroute vanaf de N271 en de
kruising ‘t Leuken-De Vissert opnieuw inrichten, zodat de weg van en naar het recreatiegebied duidelijker wordt.
De route zal op de N271 via borden worden
aangegeven, zodat vakantieverkeer niet langer door de Sterrenbos in Well slingert. De
aanwezigen gaven de gemeente waardevolle informatie over de huidige knelpunten
en de aan te passen route.

Aanpassing van wegen
Voorafgaand aan de Structuurvisie Maaspark Well is een onderzoek naar het wegen-

net rond het recreatiegebied uitgevoerd.
Daaruit bleek dat de toegangsroute via
De Vissert, ‘t Leuken en de Kampweg in
principe voldoende is om de huidige én
de toekomstige hoeveelheid verkeer aan
te kunnen. Maar aanpassing van de wegen
is wel nodig. Om dit mogelijk te maken
moet de gemeente misschien op enkele
plekken kleine stukken grond aankopen.
Of dat nodig is zal binnenkort blijken.

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

wordt gebruikt in onder andere de wegenbouw en de betonindustrie. Per dag voeren we gemiddeld zo”n 7000 ton zand en
grind af.”

Wie is René Spiegels?

Hoe werkt u aan Maaspark Well?

“Ik ben ruim 2 jaar in dienst van Kampergeul als verlader op de Kaliwaal 41, de
verwerkingsinstallatie die samen met de
zandzuiger De Schelde zand en grind
wint. Het grovere grind voeren we direct
af, maar het zand en het fijnere grind slaan
we korte tijd op in grote silo’s. Dagelijks
meren gemiddeld zeven schepen aan die
ik samen met mijn collega’s laadt met de
gewenste mix van zand en fijn grind. Het

“Door het winnen van zand en grind ontstaat langzaam maar zeker de hoogwatergeul en straks de Vergrote Voorhaven.
Beide zijn een belangrijk onderdeel van
Maaspark Well. Op het moment dat we
hier klaar zijn, ga ik met de Kaliwaal naar
een volgende klus. Kampergeul werkt dan
nog aan de oevers en het herinrichten van
het gebied. Dat doen we nu ook al bij het
dassengebied.”

Wat verwacht u van het plan?
“Het wordt een mooi natuur- en recreatiegebied, waarbij de hoogwatergeul en de
Vergrote Voorhaven zorgen voor een
flinke verlaging van de waterstand in geval
van hoogwater.”

Dertien meter breed
De aanpassing richt zich op dit moment
vooral op de weg De Vissert en de aansluiting op ‘t Leuken. De Vissert is nu ongeveer zes meter breed. Dat wordt straks
inclusief bermen zo’n dertien meter. De weg
is nu niet opgenomen in recreatieve fietsroutes en dat blijft ook in de toekomst zo.
Daarom komen er geen vrijliggende fietspaden, maar wel - waarschijnlijk gekleurde
- fietsstroken. Bij de aanwezigen op de
informatiebijeenkomst blijkt het parkeren
in de bermen een grote ergernis te zijn.
De gemeente zegt toe bij de herinrichting
te kijken of de bermen daarvoor ongeschikt
gemaakt kunnen worden. Er is budget beschikbaar om dit ook te kunnen handhaven.

Wezerweg-N271
Een van de aanwezigen vroeg of er gekeken
is naar een route via de Vossenheuvel.
Dit is echter een uniek gebied, waar zo
min mogelijk extra asfalt gewenst is.
Ook was er een vraag over de aansluiting
Wezerweg-N271. Dat is een apart project.
De gemeente overlegt daarover met de
provincie Limburg en het Wells Forum.

Planning

Hoe bent u te bereiken?

4e kwartaal 2017
Onderzoek

“Via Roel van Ark, de projectleider van
Kampergeul: roel.van.ark@teunesen.nl of
via 0485 51 25 00.”

1e en 2e kwartaal 2018
Ontwerp
3e kwartaal 2018
Aanbesteding
4e kwartaal 2018
Uitvoering

De favoriete plek van…
Marco Valks is eigenaar van de rondvaartboot Filia Mosae. Vanaf
de steiger bij Well vaart hij jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers over de
Maas. Marco weet vele mooie plekjes in het gebied te noemen,
maar favoriet is toch het invaren van de Leukermeer aan het begin
van de herfst. Als de bomen langzaam verkleuren naar alle tinten
rood en bruin.
Hoogwaterveiligheid
“Tijdens de tochten vertel ik onze gasten van alles over de rivier
de Maas en de ontwikkelingen van Maaspark Well. Ik heb al heel
wat hoogwaters meegemaakt. Daarom snap ik de maatregelen
voor hoogwaterveiligheid heel goed.” Marco noemt het slim van
de gemeente Bergen om bij het rivierproject aan te sluiten en het
hele gebied op te waarderen.
Eigen aanlegplek
“Toerisme en recreatie zijn belangrijk; met elkaar kunnen we iets
heel moois van Maaspark Well maken. En natuurlijk ben ik als
schipper altijd voor meer water. Het zou mooi zijn als er in het
gebied een of meerdere aanlegplaatsen voor passagiersschepen
gemaakt worden,” aldus Marco.

Kampergeul graaft nieuwe invaart
Kampergeul graaft in de eerste maanden van 2018 een nieuwe
invaart op de plek waar straks de uitstroom van de hoogwatergeul ligt. De locatie is ongeveer 350 meter ten zuiden van de
huidige tijdelijke ingang. Zodra de nieuwe invaart klaar is, start
Kampergeul met het afruimen van de deklaag van een circa tien
hectare groot gebied ten zuiden van het dassencompensatiegebied.
Vergrote Voorhaven
Met het afruimen van de deklaag start het werk aan de Vergrote
Voorhaven. De voorhaven blijft in open verbinding staan met de
Maas, zodat het gebied qua uitstraling echt bij het Maasdal blijft
horen.
Rustige land- en waterrecreatie
De voorhaven is straks geschikt voor rustige land- en waterrecreatie.
Wandelaars komen aan hun trekken via een netwerk van wandelpaden langs de oevers met verbindingen richten Aijen en Well.
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