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Voorwoord
Stage en scriptie vormen min of meer de afronding van de studie. Het vinden van een goede
stageplaats valt echter niet mee. Uiteindelijk kreeg ik bij Rijkswaterstaat, Directie Limburg juli
1993 uiteindelijk de kans om 'iets met recreatievaart' te gaan doen.
In augustus van dat jaar ben ik begonnen met een onderzoek waar nog nooit iemand tijd voor
had gehad. Bijna zestien maanden later ligt er dan eindelijk een rapport op tafel. Het onderzoek
heeft gedurende die tijd nogal wat onverwachte tegenslagen gekend. Maar over het eindresultaat ben ik heel tevreden. Veel mensen en instanties hebben er voor gezorgd dat de scriptie is
geworden tot wat het nu is.
Allereerst gaat mijn dank uit naar Piet Sniekers en mijn stagebegeleidster Miriam Ahn, zonder
wie deze stageplaats nooit tot stand zou zijn gekomen. Verder wil ik Marcel Hermans, Wim
Hendrix, Gerard Bleichrodt en Piet de Ridder bedanken voor hun inhoudelijke inbreng. En
uiteraard Niek, die me gedurende al die tijd vol passie heeft begeleid, ook tijdens zijn vakantie.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - afdeling openluchtrecreatie, de
provincie Limburg, de gemeenten Maasbree, Belfeld, Kessel, Beesel, Swalmen, Roggel en
Neer, Haelen, Roermond, Heel, Maasbracht en Thom, de gewesten Noord-Limburg en
Midden-Limburg, de Panheel groep - grindproducenten en Aqua Terra N.V. wil ik bedanken
voor het beschikbaar stellen van hun gegevens. Voor de uitvoering van de recreatievaartenquête was de hulp van mijn ouders en Lilian werkelijk onontbeerlijk. Bedankt! Tot slot wil ik
de dienstkring Roermond-Maas, alle recreanten, jachthavenbeheerders, beroepsschippers en
sluiswachters bedanken voor hun medewerking tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Roger Paulussen
Echt
oktober 1994

Inhoudsopgave
1

Voorwoord
Inhoudsopgave
Inleiding

1

1.1

Algemeen

1

1.2

Aanleiding voor het onderzoek

3

1.3

Aanleiding voor de scriptie

3

1.4

Probleemstelling

5

1.5

Afbakening van het onderzoek

7

1.6

Methodiek en opzet

8

Hoofdstuk 1

Deel 1 Algemeen

11

Studiegebied

13

2.1

Algemeen

13

2.2

De Maas

13

2.3

De Maasplassen

15

Hoofdstuk 2

2.3.1 Stuwpand Belfeld

16

2.3.2 Stuwpand Roermond

18

2.3.3 Stuwpand Linne

20

Functies

25

3.1

Algemeen

25

3.2

Functies

25

3.3

Tot slot

32

Recreatievaartbeleid

33

4.1

Algemeen

33

4.2

Rijksbeleid

33

4.3

Provinciaal beleid

36

4.4

Gewestelijk beleid

38

4.5

Evaluatie

40

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

111

Deel B Data

41
Dataverwerking

43

5.1

Algemeen

43

5.2

Intensiteit en capaciteit

44

5.3

Stuwpand Belfeld

46

5.4

Stuwpand Roermond

51

5.5

Stuwpand Linne

55

5.6

Andere berekeningsmethoden

59

5.7

Samenvatting

60

Bevindingen

63

6.1

Algemeen

63

6.2

Bevindingen

63

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

6.2.1 Stuwpand Belfeld

63

6.2.2 Stuwpand Roermond

64

6.2.3 Stuwpand Linne

65

6.2.4

Algemene bevindingen

66

6.3

Tot slot

67

Deel C Reflectie

69

Conclusies

71

7.1

Algemeen

71

7.2

Recreatievaart

71

7.3

Functies

77

7.4

Recreatievaartbeleid

81

7.5

Samenvattende conclusies

82

Aanbevelingen

83

8.1

Algemeen

83

8.2

Recreatievaart

83

8.3

Functies

85

8.4

Recreatievaartbeleid

87

8.5

Tot slot

88

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

iv

Literatuurlijst

91

Lijst van afkortingen

97

Lijst van begrippen

99

Bijlagen

103

Bijlage 1: Recreatievaartenquête

105

Bijlage 2: Beroepsvaartenquête

117

Bijlage 3: Berekeningsmethode LNV

121

Bijlage 4: Intensiteitsberekening

125

Bijlage 5: Capaciteitsberekening

131

Samenvatting

137

v

1

Inleiding

§ 1.1 Algemeen
Vroeger werd de Maas vooral gebruikt door de beroepsvaart. Zowel de vormgeving van de
rivier als het beheer werden eraan aangepast. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de recreatievaart sterk opzetten, die vooral eind jaren '60 en begin jaren '70 een grote vlucht nam. Sinds
die tijd stemt Rijkswaterstaat het beleid ook hierop af en houdt wordt rekening gehouden met
de belangen ervan. De meeste recreatievaartuigen liggen in de watersportgebieden en verblijven
daar ook. Toch is er een duidelijke stijging waar te nemen van het aantal watersporters dat
meerdaagse tochten maakt, waarbij men de Maas gebruikt als (onderdeel van) het toervaartnet.
Voor Rijkswaterstaat - als beheerder van onder andere de Maas - betekent het toenemende
gebruik van de Maas door de recreatievaart dat dit gepaard gaat met een aantal knelpunten,
zoals:
veiligheidsaspecten, zowel voor de recreatievaart zelf als voor het samengaan van beroepsvaart en recreatievaart;
capaciteitsproblemen bij bruggen en sluizen;
beperkt eigen instrumentarium (ook juridisch gezien) ten behoeve van de recreatievaart;
de vraag of, en zo ja, welke voorzieningen voor de recreatievaart tot de taak van Rijkswaterstaat moeten worden gerekend.

Ten aanzien van de scheepvaart worden de taken voor Rijkswaterstaat aangegeven in de
Vaarwegennota uit 1981 en in het Structuurscherna Vaarwegen uit 1977 dat inmiddels is
vervangen door het Tweede Structuursch erna Verkeer en Vervoer. De hoofddoelstelling luidt als
volgt:

'de zorg voor een vaarwegennet dat is afgestemd op de behoefte aan vervoer te water en
bevordering van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer zodanig dat binnen het kader van het totale overheidsbeleid - een bijdrage wordt geleverd aan het algemeen
welzijn'.
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De taken die uit deze doelstelling volgen zijn:
de zorg voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling;
het aanleggen, beheren en onderhouden van scheepvaartwegen en havens;
het verzamelen van gegevens en het verrichten van onderzoek met betrekking tot het verkeer
te water en de verkeersveiligheid (dus ook die van de recreatievaart))
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Beroepsvaart op de Maas

Toch is de Maas meer dan alleen een vaarweg. Zo wordt de Maas onder andere gebruikt voor
openluchtrecreatie, voor de visserij en sinds enige tijd ook voor natuurontwikkeling. Men moet
deze vormen van (mede)gebmik in verband zien met het streven de overheidsgelden en
overheidswerken optimaal en daarmee zo multi-functioneel mogelijk te gebruiken.2

Bijlage brief van de Directeur Generaal-Rijkswaterstaat (F/N/R 26965), RWS-beleid tav. de recreatievaart,
Den Haag, 1981.
2

Met de Maas wordt hier niet alleen het zomerbed bedoeld. Het is een systeembenadering, waarbij ook de
oevers worden betrokken.
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§ 1.2 Aanleiding voor het onderzoek
In 1984 verscheen het Structuurschema Openluchtrecreatie (SOR). Hierin wordt voor een
aantal watersportgebieden aangegeven hoe potentiële uitbreidingsmogelijkheden voor de grote
watersport zich verhouden tot de beoogde natuurwaarden. Dit wordt aangegeven als restcapaciteit voor het aantal vaste ligplaatsen. Deze bedraagt 35.000 voor heel Nederland. Voor de
Limburgse Maasplassen is voorzien in een restcapaciteit van 2.500 ligplaatsen.
Met het verschijnen van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) in 1992 bleek dat de
oorspronkelijke restcapaciteit van 2.500 ligplaatsen voor de gehele Limburgse Maasplassen
gehandhaafd kan blijven. De beoogde veiligheid voor het scheepvaartverkeer is hierbij in
ogenschouw genomen.
In de Beleidsnota Openluchtrecreatie 1992-2010 - kiezen voor recreatie (BOR) uit 1992,
worden eveneens 2.500 ligplaatsen voorgestaan in de Limburgse Maasontgrondingsgebieden.
Het aantal van 2.500 extra ligplaatsen, zoals berekend in 1984, moet vooral in MiddenLimburg worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat zet vraagtekens bij zulk een groot aantal extra
ligplaatsen en vraagt zich af of dit wel reëel en acceptabel is, gezien de eerder beschreven
taakstelling van Rijkswaterstaat betreffende het scheepvaartbeleid (m.n. de veilige en vlotte
verkeersafwikkeling).
Rijkswaterstaat acht het daarom noodzakelijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de
hoeveelheid aanwezige ligplaatsen in Midden-Limburg, de vaarcapaciteit (C) en de vaarintensiteit (1). Hieruit kan (indien C - 1 > 0) de resterende ligplaatsencapaciteit worden afgeleid.

§ 1.3 Aanleiding voor de scriptie
Eind jaren '60 stelde het - toenmalige - Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk (CRM) de colleges van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant en Limburg voor, een
werkgroep 'Maasoverleg' in te stellen. Aanleiding hiervoor was onder andere het bestaan van
een groot aantal plannen voor de recreatie op en aan de rivieren. In deze werkgroep hadden
zitting: een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat, van de provinciale planologische diensten
van beide provincies en een vertegenwoordiging van de hoofdafdeling openluchtrecreatie van
het Ministerie van CRM. De doelstelling voor deze werkgroep was 'het opstellen van een
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ruime inventarisatie van feiten en mogelijkheden met betrekking tot recreatieve zaken op de
Maas(...)'.3
Naar aanleiding van een gesprek tussen de betrokkenen werden twee werkgroepen ingesteld.
Werkgroep Maasoverleg 2 besloot haar werkzaamheden in 1970 met het rapport Recreatie op
en aan de Maas van Heumen tot Woudrichem, waarna in 1975 werkgroep Maasoverleg 1
volgde met Recreatie op en aan de Maas van Ezjsden tot Cuijk.

In 1982 verscheen de nota Berekeningsmethode voor de uitbreidingsmogelijkheden van
jachthavens langs de belangrijkste Nederlandse vaarwegen (nota DVK), opgesteld door de
Dienst Verkeerskunde - een technisch wetenschappelijke dienst van Rijkswaterstaat. De nota
DVK heeft betrekking op de verkeerskundige capaciteit van de vaarwegen. Hierin wordt
gewerkt met gemiddelden per vaarweg. Het kan echter voorkomen dat voor bepaalde vaarwegtrajecten voldoende capaciteitsruimte is, maar dat plaatselijk de aanleg of uitbreiding van
jachthavens als zeer ongewenst wordt beschouwd, bijvoorbeeld uit oogpunt van verkeersveiligheid.
Aanleiding voor het opstellen van de nota DVK was het feit dat het goederenvervoer op de
grote Nederlandse vaarwegen een sterke groei vertoonde. Omdat de beheerder van een
vaarweg niet gaat zitten wachten tot zich vanwege de toename van het goederenvervoer
problemen gaan voordoen betreffende de veiligheid en/of de capaciteit, als beroepsvaart en
recreatievaart zouden worden samengevoegd, besloot Rijkswaterstaat maatregelen te nemen
door het instellen van de Werkgroep Recreatieformule (WRF). Deze werkgroep had tot taak
een formule op te stellen waarmee het mogelijk zou moeten zijn het aantal toe te stane
ligplaatsen in jachthavens te bepalen, rekening houdend met de te verwachten ontwikkeling van
de beroepsvaart. Het bleek al snel dat het ondoenlijk was om zoveel verschillende factoren die
een rol spelen bij het bepalen van de hoeveelheid recreatievaartuigen op de grote rivieren
samen te voegen tot een eenvoudige, algemeen geldende formule. Daarom stelde de WRF ook
dat het beter was een mathematisch rekenmodel te ontwikkelen. Hiermee zou men de invloed
van de jachthavens op het verkeersbeeld kunnen bestuderen. Omdat het moeilijk is om een
goede prognose te maken met betrekking tot de te verwachten groei of afname van de beroepsvaart en de recreatievaart, besloot men tot het ontwikkelen van een andere - globale rekenmethode. Hiermee kan het maximaal toelaatbare aantal ligplaatsen voor de recreatievaart

Werkgroep Maasoverleg, Recreatie op en aan de Maas van Eijsden tot Cuijk, Den Haag, 1975.
4

Inleiding

worden geschat. Dit idee was overigens niet nieuw. Zowel de werkgroep Maasoverleg 1 als de
werkgroep Maasoverleg 2 hadden al een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een
rekenmethode. Met de rekenmethode ontwikkeld door de Dienst Verkeerskunde kan op basis
van de verkeersveiligheid de nog aanwezige restcapaciteit worden afgeleid voor een bepaald
vaarwegvak.
De eindresultaten uit de nota DVK hebben een indicatief karakter, omdat niet elke vaarweg tot
in detail kon worden beschouwd. Verder wordt in de nota aangegeven dat '( ... ) in de toekomst
zowel met een toename van de beroepsvaart als van de doorgaande recreatievaart rekening
wordt gehouden. Het is gewenst om (een deel van) de ruimte die een aantal vaarwegen thans
nog bieden, te reserveren voor verdere groei van het verkeer, en niet alle beschikbare ruimte
op te souperen door een uitbreiding van het aantal ligplaatsen'.'
Naar aanleiding van de nota DVK en de rapporten van de werkgroepen Maasoverleg heeft
Sybesma in 1983 onderzoek gedaan voor de Maasplassen in Midden-Limburg in het bijzonder.
Sybesma heeft echter geen berekening gemaakt van het aantal resterende ligplaatsen, maar
slechts door middel van onderzoek de beleving van de hinder en de drukte in kaart gebracht.
In deze scriptie wordt niet alleen de beleving van de recreanten en de beroepsvaart onderzocht,
maar wordt met behulp van de nota DVK - naast de vaarcapaciteit - berekend of en hoeveel
ligplaatsen er nog kunnen worden aangelegd.

§ 1.4 Probleemstelling
Rijkswaterstaat Directie Limburg is bezig met het opstellen van het Beheersplan Maas (BPM).
Dit plan is een nadere uitwerking van het Beheersplan voor de Rijk.swateren 1992-1 996
(BPRW). Het BPRW beschrijft in het kort de functies die een rivier kan hebben. In het BPM
worden deze functies uitgewerkt voor de Maas in het bijzonder.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht of uitbreiding van het
aantal ligplaatsen voor het Maasplassengebied in Midden-Limburg mogelijk is. Dit mede gelet
op de reeds eerder genoemde taakstelling van Rijkswaterstaat betreffende het scheepvaartbeleid
(zie pag. 2).

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Berekeningsmerhode voor de uitbreidingsmogelijkheden van
jachthavens langs de belangrijkste Nederlandse vaarwegen, Dordrecht, 1982.
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Daarnaast wordt er middels een onderzoek naar de beleving van de drukte en de hinder op het
water van zowel de recreanten als de beroepsschippers én het aantal ligplaatsen in het
Middenlimburgse Maasplassengebied, aanbevelingen gedaan voor het BPM.

De probleemstelling luidt als volgt:

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor de recreatievaart voor de stuwpanden Belfeld,
Roermond en Linne? Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande en de toekomstige
situatie van het onderzoeksgebied en met het Rijksbeleid.

Dit onderzoek is een korte termijn studie. Dit houdt in dat er een aantal beperkingen zijn. Zo
wordt er geen rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen van de recreatievaart en
de beroepsvaart. De berekeningen betreffende de vaarcapaciteit en de vaarintensiteit van zowel
de beroepsvaart als de recreatievaart zijn gebaseerd op de huidige situatie (1993). Prognoses
over de vaarintensiteiten van de beroepsvaart en de recreatievaart zijn dus niet meegenomen in
de berekeningen. Ook met de tweebaksduwvaart op de Maas is nog geen rekening gehouden in
dit onderzoek. Tweebaksduwvaart werkt weliswaar ruimtebesparend, zodat de capaciteit voor
de recreatievaart kan worden uitgebreid. Tweebaksduwvaart werkt echter ook risico-verhogend,
zodat de veiligheid in het geding kan komen en de vaarcapaciteit voor de recreatievaart
uiteindelijk niet verhoogd kan worden ten gevolge van de ruimtebesparing.
Dit onderzoek leidt niet tot beleid voor de recreatievaart, maar rekent aan de hand van de
intensiteit van de beroepsvaart op de Maas in Midden-Limburg uit hoeveel de restcapaciteit
voor de recreatievaart mag bedragen. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan voor
de recreatievaart op korte termijn. De aanbevelingen zijn sectoraal van aard. Dit leidt
uiteindelijk tot - integraal - beleid dat zijn weerslag zal vinden in het BPM.

Om tot een oplossing van de probleemstelling te komen en om te komen tot bruikbare aanbevelingen voor het BPM moet een aantal activiteiten worden verricht, die zijn onder te verdelen in
een aantal onderzoeksvragen:

hoe ziet het gebied er nu uit en wat gaat er met het gebied in de toekomst gebeuren?
welke andere functies zijn er binnen het systeem Maas te onderscheiden en hoe verhouden
die zich tot de recreatievaart?
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welk beleid bestaat er met betrekking tot de recreatievaart?
hoeveel ligplaatsen zijn er in het studiegebied en hoeveel ligplaatsen zijn er gepland en wat
is de locatie en de planologische status hiervan?
wat is de vaarcapaciteit en de vaarintensiteit op de Maas in de onderzochte stuwpanden?
welke andere berekeningsmethoden bestaan er om het aantal resterende ligplaatsen te
berekenen?
hoe wordt het recreëren in het studiegebied ervaren door de recreatievaart en de beroepsvaart?

§ 1.5 Afbakening van het onderzoek
Voor het opstellen van het BPM heeft Rijkswaterstaat Directie Limburg de Maas en de
Maasplassen onderverdeeld in verschillende gebieden die elk 1 of meer stuwpanden bevatten.
Elk gebied wordt apart onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op een deelpian van het
BPM, de recreatie. Geografisch wordt het onderzoek afgebakend door de stuw bij Belfeld in
het noorden en de stuw van Borgharen in het zuiden. Omdat de Maas ten zuiden van jachthaven De Maasterp (bij Ohé en Laak) niet meer bevaarbaar is, is dit in de praktijk de zuidgrens
van het studiegebied.

Dit onderzoek is een recreatievaartonderzoek. Onder de noemer recreatievaart vallen verschillende categorieën recreatievaartuigen die onder te verdelen zijn in kleine watersport en grote
watersport. Kleine watersport is watersport '... dat gebruik maakt van (kleine) pleziervaartuigen die door hun geringe actie-radius en hun geringe vermogen om in ongunstige weersomstandigheden te varen, zeer tijd- en plaats- c.q. basisgebonden zijn'.' Dus het varen met meeneembootjes, kano's roeiboten, opblaasbare bootjes, surfplanken en dergelijke. Grote watersport is dan dat deel van de watersport '... waarbij gebruik wordt gemaakt van pleziervaartuigen die geschikt zijn voor het varen onder minder gunstige omstandigheden op ruim water of
waarmee zonder veel ongemak een tocht kan worden gemaakt van meer dan één dag' 6

Voet, JLM. van der, Vaa,wel, deelrapport 2: het recreatieve gebruik van waterrjjke gebieden, Wageningen,
1980.
6

Breed Overleg Waterrecreatie, Recreatievoorzieningen 1979/2, s.1., 1979.
7
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§ 1.6 Methodiek en opzet
Algemeen
In deze paragraaf wordt eerst uiteengezet voor welke methode is gekozen bij de beantwoording
van de probleemstelling en de onderzoeksvragen. Vervolgens wordt beschreven hoe de verdere
opzet van deze scriptie verloopt om zo tot aanbevelingen te komen voor het BPM.

Methodiek
Elke vorm van onderzoek vereist een methodiek om te komen tot een beantwoording van de
probleemstelling. Voor dit onderzoek is gekozen voor de volgende methode:

Literatuuronderzoek
Om een goed beeld te krijgen inzake het recreatievaartbeleid van de diverse overheden, de
capaciteitsbepaling voor de recreatievaart en de beschrijving van huidige situatie is gekozen
voor literatuurstudie.

Enquête
Om inzicht te krijgen in de mening van de recreanten en de beroepsvaart omtrent de drukte en
de hinder die beide actoren al dan niet ondervinden op de Maas(plassen) in Midden-Limburg is
gekozen voor twee schriftelijke enquêtes. De enquête voor de recreatievaart bevat meerkeuzevragen en de antwoordenveloppen zijn voorzien van een antwoordnummer, zodat de respons zo
hoog mogelijk is. De recreatievaartenquête is gehouden op 28 en 29 augustus 1993 in de
jachthavens van Ohé en Laak (De Maasterp), Stevensweert (de zomer- en de winterhaven),
Asselt (WSV Ascloa), Herten (Rossiag) en Roermond (Kalle & Bakker, WSV Nautilus, 't
Steel, Roei- en zeilvereniging Maas & Roer, Hermus en Marina Oolderhuuske). De omstandigheden waren relatief gunstig: een zonnig weekend in een regenachtige zomer.
De enquête voor de beroepsvaart is gehouden op 13 september 1993. De enquêteformulieren
zijn uitgedeeld en ingenomen in de sluiskolken van sluis Heel.

Administratieve gegevens
Met behulp van de vigerende bestemmingsplannen en enkele voorontwerpen van de Maasgemeenten in het studiegebied kan worden nagegaan wat de planologische status is van de
ligplaatsen en de jachthavens in het studiegebied. De Maasgemeenten in het studiegebied zijn
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Belfeld, Maasbree, Kessel, Roggel en Neer, Beesel, Swalmen, Haelen, Roermond, Heel,
Thom en Maasbracht.
Aan de hand van het Maasplassen Magazine en de ledenlijst van het K.N.W.V. zijn de
jachthavens en watersportverenigingen telefonisch benaderd om achter het aantal ligplaatsen
van respectievelijk de jachthavens en watersportverenigingen te komen. Dit is nodig omdat het
vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal ligplaatsen en jachthavens niet in overeenstemming
is met het aantal planologisch vastgestelde ligplaatsen en jachthavens.

Kwantitatieve gegevens
Naast het inventariseren van het aantal ligplaatsen aan de hand van bestemmingsplannen (al dan
niet vigerend) is het ook nodig om zelf het studiegebied te bezoeken en het daadwerkelijke
aantal ligplaatsen te inventariseren. Niet alleen de ligplaatsen in de jachthavens worden geteld,
maar ook de passantensteigers en afmeerplaatsen omdat deze zelden planologisch vastgesteld
zijn. Verder wordt gekeken of er ook illegale havens zijn aangelegd.
Met behulp van een boot van Rijkswaterstaat Directie Limburg, dienstkring Roermond-Maas is
de oeverlijn tussen stuw Belfeld (kilometer 101,000) en jachthaven De Maasterp in Ohé en
Laak (kilometer 56,800) op 15, 20 en 21 september 1993 afgezocht naar jachthavens en
passantensteigers. Aan de hand van de eigen observaties en de gegevens van jachthavenbeheerders en gemeenten, is het aantal ligplaatsen vastgesteld.

Interviews
De interviews zijn nodig om een overzicht te kunnen maken van de mening van verschillende
instanties als het gaat het begrip ligplaatsencapaciteit, omdat het vermoeden bestaat dat iedere
organisatie die betrokken is bij de watersport dit begrip vanuit zijn of haar belevingswereld
waarschijnlijk anders ervaart. Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in de wijze waarop deze
instanties tot een berekening van de ligpiaatsencapaciteit komen.

Dataverwerking
Nadat de enquêtes zijn teruggezonden, moeten ze ook verwerkt worden. Met behulp van het
programma dinterview zijn de enquêteformulieren ingevoerd bij Opinion Market Survey B.V.
in 's Hertogenbosch. Dit statistische programma kan vragen aan elkaar koppelen (filters) om
hiermee een eventuele relatie tussen vragen zichtbaar te maken.
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Berekening
Nu kan worden begonnen met de berekening van de vaarcapaciteit en de vaarintensiteit. Omdat
de kwantitatieve gegevens in ieder geval actueler zijn dan de administratieve gegevens, wordt
aan de hand van de kwantitatieve gegevens de vaarcapaciteit en de vaarintensiteit berekend met
behulp van een bij Rijkswaterstaat aanwezig rekenkundig model.

Opzet
Alvorens verder te gaan met de vraag of er inderdaad een restintensiteit voor de Maas bestaat
in het studiegebied, is het zaak inzicht te krijgen in een aantal zaken betreffende de Maas en de
Maasplassen in het studiegebied. Deze informatie is vervat in het eerste - algemene - deel van
deze scriptie en ziet er als volgt uit.

Deel A:
een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie in het studiegebied (hoofdstuk 2);
de functies die de rivier de Maas heeft in het studiegebied (hoofdstuk 3);
het beleid ten aanzien van de recreatievaart zoals dat is geformuleerd door het Rijk, de
provincie en de gewesten (hoofdstuk 4).

Het tweede - bijzondere - deel bevat alle onderzoeksresultaten:

Deel B:
de verwerking van de gegevens, bestaande uit: de uitkomsten van de administratieve
gegevens, de kwantitatieve gegevens, de interviews, de berekening van de resterende
vaarcapaciteit en de resterende ligpiaatsencapaciteit (hoofdstuk 5);
de bevindingen van de voornaamste vragen uit de enquêtes (hoofdstuk 6).

In het derde en laatste deel (Reflectie) zijn de conclusies en de aanbevelingen voor het BPM
verwoord:

Deel C:
6. de conclusies van de enquêtes en de conclusies die getrokken kunnen worden op grond van
de informatie uit Deel A en de verwerking van de gegevens (hoofdstuk 7);
de aanbevelingen voor de recreatievaart (hoofdstuk 8).
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§ 2.1 Algemeen
Het studiegebied waar het onderzoek plaats zal vinden omvat de Maas, voor zover gelegen in
de drie stuwpanden van Belfeld, Roermond en Linne inclusief de daaraan gelegen Maasplassen.
Het Julianakanaal wordt niet in het onderzoek meegenomen omdat dit kanaal hoofdzakelijk
gebruikt wordt voor de doorgaande recreatievaart en de beroepsvaart. Het Lateraalkanaal
daarentegen hoort wel tot het studiegebied omdat dat door het opheffen van de snelheidslimiet
veel gebruikt wordt door snelle motorboten.
De noordgrens van het studiegebied is de stuw bij Belfeld. De zuidgrens ligt bij jachthaven De
Maasterp (Ohé en Laak) en niet bij de stuw bij Borgharen, omdat de Grensmaas tussen
Borgharen en Ohé en Laak niet bevaarbaar is.

§ 2.2 De Maas
Huidige situatie
De Maas is een regenrivier die wordt gekenmerkt door het frequent voorkomen van perioden
met geringe, respectievelijk hoge afvoer.
De afvoer van de Maas varieert sterk, maar is meestal zo laag dat de Maas gestuwd moet
worden. Dit gebeurt om het scheepvaartverkeer tussen België, de benedenrivieren, de
Brabants-Limburgse kanalen en de Waal zo lang mogelijk voldoende vaardiepte te bieden.
De afvoer is slechts enkele dagen per jaar zo hoog dat de stuwen gestreken zijn. Bij lage
afvoer is een belangrijk deel van de watercapaciteit van de Maas nodig om het peil op onder
andere de bevaarbare Maas en het Lateraalkanaal te kunnen handhaven.
Het regiem van de Maas zorgt ervoor dat een breed gebied langs de Maas regelmatig inundeert
en daardoor op een aantal plaatsen unieke natuurwaarden bevat.
Op diverse plaatsen zijn in de loop der jaren bochtafsnijdingen tot stand gekomen. De langste
afsnijding is het Lateraalkanaal (Linne-Buggenum; bij Roermond).
Belangrijke oriëntatiepunten langs de Maas in het studiegebied vormen de Clauscentrale bij
Maasbracht, de televisietoren bij Roermond en de Maascentraie bij Buggenum.

13

...en nu is de Maas vol!

De Clauscentrale bij Maasbracht

Toekomstige situatie
Om het beheer van de Maas beter te kunnen afstemmen op de ontwikkelingen van de scheepvaart heeft Rijkswaterstaat een visie over de Maas opgesteld: het rapport Toekomstvisie Maas;
later Modernisering Maasroute (MOMARO) genaamd. In dit rapport worden verbeteringen van
de vaarweg opgenomen om:
- achteruitgang te voorkomen door het versneld inlopen van achterstallig onderhoud aan
kunstwerken, voorhavens en oevers;
- het capaciteitsknelpunt van de sluis van Lith op te heffen;
- er voor te zorgen dat de Maas optimaal bevaarbaar wordt voor klasse-V vaartuigen;
- de noord-zuid route (Maastricht-Weurt) en het Julianakanaal te verruimen.
Een en ander wordt getoetst aan de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (ertra), het
Nationaal Milieubeleidspian, het Natuurbeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding, en de
Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990.
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Voor het studiegebied zijn de volgende 5 maatregelen van belang:
- het verlengen van 1 sluiskolk in de sluis van Heel ten behoeve van de tweebaksduwvaart,
zodat rechtstreeks vanuit stuwpand Linne naar stuwpand Belfeld kan worden gevaren.
- het afsnijden van de Maasbocht bij Neer ten behoeve van de tweebaksduwvaart;
- het verbeteren van de voorhavens bij sluizen door verbetering van de technische staat en ze
geschikt te maken voor de huidige en de toekomstige scheepvaart;
-. het ontwikkelen en invoeren van een Operationeel Beheerssysteem Maas (OBS) ten behoeve
van de modernisering van het stuwbeleid en de stuwbediening. Met een OBS is het mogelijk
het stuwpeil nauwkeurig te handhaven waar de minste vaardiepte is. Men wil dit OBS
invoeren voor de stuwen Linne t/m Lith. Op deze manier kan tussen Linne en Lith de
diepgang worden vergroot. Dit is noodzakelijk als de gehele Maas bevaarbaar moet zijn
voor tweebaksduwvaart;
- het uitbaggeren van de Maas tot ontwerpdiepte, zodat een diepgang van 3,40 meter mogelijk
wordt (deze is nu 3 meter).

§ 2.3 De Maasplassen
Door de ontgrondingen zijn in Midden-Limburg tal van plassen ontstaan die vooral door de
grote watersport intensief benut worden. Door de kleinschaligheid van de plassen - de grootste
plas is circa 175 hectare - zijn ze echter minder geschikt voor de grote zeilsport. De Maasplassen hebben een oppervlakte van circa 2.000 hectare. De plassen worden omringd door
ongeveer 1.000 hectare aan natuurgebieden.
De belangrijkste Maasplassen tussen Ohé en Laak en Belfeld bevinden zich rond Roermond.
Dit gebied heet Watersportcentrum (WSC) Midden-Limburg.
De provincie Limburg achtte voor realisering van de gewenste ontwikkeling van de Maasplassen privatisering noodzakelijk. De provincie heeft besloten om de Maasplassen in het studiegebied te verkopen aan één ondernemer: Aqua Terra N.V.

De belangrijkste Maasplassen zijn - van noord naar zuid - als volgt onder te verdelen:
de Maasplassen bij Beesel;
de Maasplassen bij Asselt;
de Maasplassen bij Roermond;
de Maasplassen bij Heel;
15
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5. de Maasplassen bij Maasbracht.
De Maasplassen worden in de onderstaande paragrafen per stuwpand beschreven.7

§ 2.3.1 Stuwpand Belfeld
De Maasplassen bij Beesel
Huidige situatie
Ten zuiden van de gemeente Beesel ligt het gehucht Rijkel. Hier liggen de Rijkelse Bemden.
Het gebied bestaat uit een plas en landbouwgrond. Op de plas wordt in de zomer veel gesurfd
en er komen incidenteel zeil- en motorboten die hier voor anker gaan. In de dode Maasarm ten
zuiden van de Rijkelse Bemden bevindt zich Watersportvereniging De Draeke-vaarders.

Watersportvereniging De Draeke-vaarders

De recreatievaartuigen van de watersportvereniging liggen illegaal in de dode Maasarm, maar
de gemeente gedoogt haar aanwezigheid. Het gaat hier om 85 recreatievaartuigen.

De aantallen vaste natte ligplaatsen die in de onderstaande paragrafen worden genoemd zijn gebaseerd op
eigen waarnemingen in het studiegebied en op mededelingen van de desbetreffende jachthavemneester. Voor
een overzicht van alle ligplaatsen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
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Toekomstige situatie
Toerisme en recreatie nemen binnen de gemeente Beesel een belangrijke plaats in. Dit geldt
ook in het buitengebied. Voor het versterken van de recreatie in het buitengebied vormen de
kwaliteiten van het landschap met de aanwezige karakteristieke dorpsgezichten belangrijke
uitgangspunten. In het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied richt de gemeente zich met
betrekking tot de kwaliteit van het landschap op de plas van de Rijkelse Bemden. Conform het
plan van de provincie Limburg wordt deze plas grotendeels ingericht als natuurplas. Hier moet
spontaan een ooibos gaan groeien. Na verloop van tijd kan hier een waardevol natuurgebied
ontstaan.
Verder wil de gemeente een passantenhaven aanleggen nabij de loswal in Beesel. Uit nautische
overwegingen vindt Rijkswaterstaat echter dat hiervan moet worden afgezien.

De Maasplassen bij Asselt
Huidige situatie
De Maasplassen bij Asselt worden ontgrind sinds de jaren '70. Het gebied bestaat uit vier
plassen, namelijk: de Leeuwer Horst, de Bongaert, de Grote Eindplas en het casco voor de
nieuwe haven van Aqua Terra N.V.. De Leeuwer Horst en de Bongaert werden in het verleden
benut door surfers en zwemmers. Door de nieuwe ontgrondingen en het intensieve grindvervoer in de Leeuwer Horst is dit nu haast onmogelijk. Er is geen sprake van een strand langs de
plassen. De steile oevers nodigen hier ook niet toe uit. Er bestaat wel de mogelijkheid om in
de weilanden, tussen de Leeuwer Horst en de Maas te zonnen. Verder worden de plassen
gebruikt door vissers. Gezien de geringe oppervlakte wordt op de plassen alleen door
Watersportvereniging Ascloa gezeild. Deze watersportvereniging heeft 216 ligplaatsen en ligt
aan de Bongaert. De derde plas die ontstaan is, is de Grote Eindplas en wordt eveneens
gebruikt voor de waterrecreatie. Ten noorden van de Grote Eindplas ligt een kleine plas die
onlangs is ontgrind.

Toekomstige situatie
De Maasplassen rond Asselt worden nog steeds ontgrind. De hoeveelheden zijn echter
minimaal. Het ontgrinden gebeurt in fasen. Voordat men begint met het ontgrinden in een
nieuwe fase, wordt (een deel van) de plas die ontstaan is in de vorige fase, gevuld met zand.
Het aantal hectare water dat na het beëindigen van de laatste fase ontstaat, zal niet veel meer
zijn dan nu reeds het geval is.
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De ontgrindingen hebben betrekking op het gebied ten zuiden van de plas de Bongaert: de
Leeuwer Horst. De ontgrindingen breiden zich uit richting de spoordijk, en dus in de richting
van de Dielsbosjes. In deze bosjes zit een dassenburcht. Daarom leggen de ontgrinders een
corridor aan tussen de Dielsbosjes en de Vuilbemden, waar zich ook een dassenburcht bevindt.
Het aanleggen van die corridor houdt in dat men dassentunnels aanlegt onder de verharde weg
die loopt tussen de dorpen Leeuwen naar Asselt. Tevens zorgt men er voor dat de weilanden,
voor zover gelegen langs die verharde weg, worden voorzien van een raster.
Ten noorden van de Grote Eindpias ligt zoals gezegd een kleine plas. Aqua Terra N.V. is hier
van plan om hier een jachthaven (400 ligplaatsen) met 80 bungalows te ontwikkelen. De
ligplaatsen zijn reeds planologisch geregeld in het vigerende bestemmingsplan. Wanneer het
geheel doorgang zal vinden hangt af van een bodemonderzoek en een haalbaarheidsstudie.

§ 2.3.1 Stuwpand Roermond
De Maasplassen bij Roermond
Huidige situatie
De Maasplassen worden bij Roermond doorsneden door de A68. Hierdoor wordt de grootste
plas in het gebied onderverdeeld in de Noordplas en de Zuidplas (resp. gelegen ten noorden en
ten zuiden van de A68).
De Noordplas met een oppervlakte van circa 50 hectare wordt intensief gebruikt door
dagrecreanten; met name door oeverrecreanten aan de westzijde van de plas en surfers aan de
oostzijde van de plas.

Ten oosten van de Noordplas vinden we nog twee kleinere plassen: Douvesbeemd (10 ha) en
Doncker Nack (10 ha). Ze zijn aan elkaar geschakeld en staan in verbinding met de Maas, niet
met de Noordplas. Beide plassen worden hoofdzakelijk gebruikt als viswater en om op te
roeien. In Douvesbeemd liggen twee kleine havens ten behoeve van camping Hermans en
camping van As met respectievelijk 80 en 40 ligplaatsen.

De Zuidplas (inclusief de Paardsplas, Nieuwe Nack en Maaswaarderplas) heeft een totale
wateroppervlakte van circa 175 hectare. De hoofdfunctie is hier de grote watersport, voornamelijk de zeilsport.
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In het gebied treffen we vijf jachthavens aan, te weten Marina Oolderhuuske, Hatenboer,
Hermus en La Bonne Aventure en 't Steel. Het aantal ligplaatsen bedraagt respectievelijk 164,
400, 220, 640 en 250.
Aan de Paardsplas (naast jachthaven Hermus) zit de waterscouting Beatrix met 10 ligplaatsen.

;
Watersportvereniging Nautilus (La Bonne Aventure)

Aan de zuidzijde van camping Hatenboer bevindt zich de plas Nieuwe Nack. Tot voor kort lag
hier een afmeersteiger voor 100 boten. Na de aanleg van de nieuwe ligplaatsen in de Maaswaarderplas is de steiger afgebroken. Op de oever kunnen ongeveer 115 boten gestald worden.
De Maaswaarderplas zijn onlangs 350 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd ten behoeve van camping
Hatenboer.

Verder vinden we aan de Maas - ten zuiden van de Zuidpias - de plas Smalbroek. Deze plas
staat nu nog in verbinding met de Maas, maar wordt binnenkort hiervan afgesloten. Nu wordt
de plas vrijwel uitsluitend gebruikt door sportvissers.
Tot slot vinden we ten oosten van de plas Smalbroek jachthaven De Rossiag, Nico Snellens en
Watersportvereniging Hertha. Ze hebben een capaciteit van respectievelijk 600, 100 en 100
ligplaatsen.
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Bij het dorp Herten ligt het Oolderveld met de plassen het Dreeske, Driehoek, Isabellagriend,
Heeresteerten en de Oolderplas. Momenteel wordt er nog op grote schaal ontgrind. Dit houdt
in dat recreatievaartuigen hier op eigen risico verblijven.
Het Dreeske staat niet in verbinding met de Maas. De Driehoek wordt vooral benut door de
recreanten, maar staat in geen verhouding tot de Isabellagriend en de Oolderplas. Deze twee
plassen worden voornamelijk gebruikt door de watersport en hebben als nevenfunctie de
hengelsport. Rondom de Heeresteerten is de hoofdfunctie natuur, de nevenfunctie is landbouw.

Toekomstige situatie
Het gebied de Osen, gelegen tussen Herten en Linne, bestaat uit de Gerelingsplas en de
Spoorplas. Ten aanzien van een mogelijk recreatieve inrichting van het ontgrondingsgebied de
Osen bestaan nog geen concrete denkbeelden.
In een ruimer perspectief bezien, wordt de zonering van het Oolderveld steeds meer gericht op
natuurontwikkeling. Nu het Oolderveld definitief ontkoppeld is van het recreatief-intensieve
WSC Midden-Limburg bij Roermond, wordt meer aansluiting gezocht bij naburig gelegen
natuurplassen in de Maaslus (Osen) op het grondgebied van het dorp Linne. De intensiefdagrecreatieve voorzieningen worden geconcentreerd langs het dorp Ool.

§ 2.3.3 Stuwpand Linne
De Maasplassen bij Heel
Huidige situatie
Ten noorden van Heel is men nog steeds aan het ontgrinden. Op dit moment is men bezig met
Panheel Fase B en Panheel Fase C. Fase B en C zijn gelegen tussen de N273, Beegden, Heel
en Panheel. Fase B wordt na te zijn ontgrind, ingericht als recreatieplas. Voor Fase C geldt dat
de plas gebruikt gaat worden als spaarbekken voor drinkwater.
Als Fase B en C ontgrind zijn, wordt met geld uit het grindfonds het hele gebied heringericht.
Panheel Fase A is reeds gereed. Het gebied bestond na de ontgrinding uit water en werd
aangevuld met bovengrond uit Fase B en C. Het wateroppervlak is nu slechts 19 hectare. De
rest wordt gebruikt voor natuur (14 ha), landbouw/natuur (59 ha) en recreatie (15 ha).

Ten zuiden van Fase B en C ligt even ten zuidwesten van Wessem het gebied Koeweide. Het
gebied bestaat uit meerdere plassen. Een van deze plassen bevat een jachthaven met 550
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ligplaatsen. Verder wordt er nog ontgrind in de Koeweide. Ten zuidwesten van de Koeweide
ligt de plas Grote Hegge. Op de grens van de Koeweide en de plas Grote Hegge ligt de
Thorner zeilciub met 120 ligplaatsen. De plas ligt bij het natuurpark Koningssteen ten zuiden
van de gemeente Thorn.

Runderen en wilde paarden in Koningssteen

Toekomstige situatie
Het inrichtingsplan van de Maasplassen bij Heel gaat uit van het afsluiten van Panheel Fase B
van Panheel Fase C én van de verbinding met de Maas. Men wil Fase B als volgt herinrichten:
15 hectare natuur, 20 hectare landbouw, 35 hectare recreatie en 117 hectare water. Er komt
een verblijfsvoorziening in de vorm van vakantie-bungalows. De plas is geschikt om op te
surfen, te zeilen, in te zwemmen en voor het gebruik van motorboten. Aqua Terra N.V. wil
hier een jachthaven aanleggen met een capaciteit van 200 ligplaatsen en 300 bungalows. De
200 ligplaatsen zijn nog niet planologisch geregeld in een bestemmingsplan. Dit betekent dat de
open verbinding met de Maas juist wél behouden zal moeten blijven, zodat de recreatievaartuigen ook op de Maas en andere Maasplassen kunnen varen.
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Fase C wordt ingericht als spaarbekken voor drinkwater. Hierdoor zal ongeveer 1m3 water per
seconde aan de Maas worden onttrokken. De plas staat dan zoals gezegd niet meer in
verbinding met Fase B. Rond de eeuwwisseling moet de plas gereed zijn voor gebruik. De plas
heeft na de herinrichting een oppervlakte van 118 hectare. Behalve de plas zelf, zal Fase C
verder nog bestaan uit natuur (31 ha) en recreatie (31 ha).
De bestemming van Fase A, die reeds ingericht is, zal niet worden gewijzigd.

In de Grote Hegge zal een jachthaven met 350 ligplaatsen en 270 bungalows worden aangelegd
die geëxploiteerd wordt door Aqua Terra N.V. De 400 ligplaatsen zijn nog niet planologisch
geregeld. Een en ander wordt gesitueerd naast de Thorner Zeilcub, in De Groesse.

De Groesse, de toekomstige lokatie voor een nieuwe jachthaven

De Maasplassen bij Maasbracht
Huidige situatie
Na de gemeentelijke herindeling in 1991 van Midden-Limburg is er langs de Maas, ten zuiden
van Roerinond, een nieuwe gemeente van enig toeristisch-recreatief formaat ontstaan: de
gemeente Maasbracht. De kernen binnen de gemeente hebben elk een eigen karakter. Zo
vinden we achtereenvolgens van noord naar zuid:
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- Linne, op de karakteristieke steilrand, aan de Maasmeanders;
- Maasbracht, met de bedrijvigheid langs het rivierfront en de havens;
- Stevensweert, met zijn historische, stedelijke kern naast de jachthavens;
- Ohé en Laak, als lint, vergroeid met het omliggende landschap.
De kernen hebben alle vier een eigen relatie tot de Maas, die vooral bepaald wordt door de
landschappelijke structuur die rond iedere kern ligt, veroorzaakt door de oude en nieuwe
meanders van de rivier. Maasbracht ligt aan het knooppunt van doorgaande (vaar)wegen en
leidingen. Dit bepaalt vooral het beeld rond deze kern.

Midden tussen al die Maasplassen ligt hier het Eiland in de Maas. Men kan Eiland in de Maas
verdelen in twee deelgebieden:
Het gebied rond de kernen Maasbracht/Brachterbeek.
Hoewel het gebied door de A2 wordt gesplitst, kan men het toch beschouwen als een
ruimtelijke eenheid, vanwege het samenspel tussen de kom van Maasbracht en het landelijke
van Brachterbeek.
Dit gebied wordt in het westen begrensd door het Julianakanaal en de Maas. De Clauscentrale markeert vervolgens het beeld ten noorden van Brachterbeek. In het oosten loopt de
N271 van Echt naar Roermond. Bij Maasbracht vinden we de plas Molengreend. Deze
wordt intensief benut door recreanten, maar hier vinden we geen ligplaatsen. Er is wel een
dwanghaventje in de zuidwest-hoek van de plas voor woonarken. In de verlengde Oude
Maas, ten westen van het sluizencomplex van Maasbracht ligt een jachthaven met een
capaciteit van 60 ligplaatsen. Verder ligt er al een casco voor een nieuwe jachthaven. Deze
jachthaven is in bezit van Aqua Terra N.V. en gaat plaats bieden aan maximaal 200 boten.
Deze zijn nu al planologisch vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan.
Het Eilandgebied.
Dit gebied tussen Kessenich, Thorn, Wessem en Stevensweert is in een paar jaar tijd
helemaal doorsneden door het water. Er ontbreekt een net van land- of watergebonden
verbindingen.
Het Eilandgebied heeft grote recreatieve mogelijkheden. Vooral rond Stevensweert kan het
uitgroeien tot een gebied van formaat als het gaat om dagrecreatie en watersportactiviteiten.
Behalve rond Stevensweert (met twee jachthavens met samen 780 ligplaatsen) vinden we
recreatieve activiteiten in de buurt van Ohé en Laak. Hier ligt een dagstrand, jachthaven De
Maasterp en de Leverkusener Yachtverein met respectievelijk 400 en 30 ligplaatsen.

23

en nu is de Maas vol!

Vroeger stond op het Eiland in de Maas niets onder invloed van de buitenwereld. Door de
grindwinningen is de bestaande landschappelijke structuur echter helemaal veranderd. Er is
zelfs sprake van een 'beschadiging' van het landschap, omdat men bij de inrichting van het
gebied na de grindwinning niet heeft gestreefd naar een samenhangend eindbeeld; de plassen en
landtongen tussen Stevensweert, Kessenich (België), Thorn en Wessem vormen een grillig
samenspel van grindgaten en versnipperde kavels. Van het landschap dat men hier voor de
ontgrindingen aantrof is nauwelijks meer iets over. Door het aanleggen van nieuwe verbindingen wil de gemeente Maasbracht dit probleem oplossen.

Toekomstige situatie
Ten zuiden van Maasbracht ligt het Stevol-gebied (Stevensweert en Ohé en Laak). Het Stevolgebied is het midden van het Eilandgebied. De plas wordt in zijn geheel afgesloten van de
overige plassen en wordt ingericht als natuurplas. In dit gebied wordt eerst nog grind uit de
grond gehaald. Hierna wordt het gebied her-ingericht. Hierbij wordt geprobeerd aan te sluiten
bij de natuurontwikkeling voor de Grensmaas en het Maasplassengebied. Ook wordt gekeken
naar het historische landschap zoals dat rond Stevensweert nog te vinden is. Tenslotte wordt
getracht het gebied de Walburg te sparen en de vormen van de oude meanders van de Maas te
volgen. Een milieu-effectrapportage (m.e.r.) laat zien dat er een viertal inrichtingsvarianten
zijn. Binnen deze varianten zijn weer alternatieven aangegeven met betrekking tot de uitvoering, (her)inrichting en beheer die met de varianten te combineren zijn. Op basis van deze
m.e.r. is de herinrichting als volgt gepland:
- zone Walburg: de plas wordt ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling;
- zone Neerveld: deze zone wordt aangevuld voor de landbouw;
- zone Molenplas: de hoofdfunctie wordt hier natuur waarbij aan de westzijde enige extensieve recreatie kan voorkomen. De Molenplas wordt afgesloten van de plas Bilt. Met betrekking tot de Oude Maas zal nog een keuze worden gemaakt tussen hetzij afleiden ten zuiden
van Aesterberg in de Grensmaas, of het handhaven van het huidige meanderende verloop
langs het Julianakanaal.
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Functies

§ 3.1 Algemeen
Water kent veel - soms strjdige - functies. De Maas is meer dan alleen een stroom water. Ze
zorgt voor de afvoer van water, ijs en sediment, maar is ook een transportroute voor de
scheepvaart, en leverancier van delfstoffen en energie. De Maas bepaalt ook het beeld van het
landschap. De flora en fauna danken hun bestaan mede aan de aanwezigheid van de veelzijdigheid van de Maas. Sommige functies zijn afhankelijk op andere functies.
Toch kunnen deze functies niet in hun elementaire vorm naast elkaar bestaan. Het is nodig dat
de functies worden beheerd, want als er niet wordt ingegrepen, dreigen sommige functies hun
kracht te verliezen of ze verdwijnen. Per functie moeten concrete maatregelen en projecten
worden uitgewerkt. Voor de scheepvaart is dit reeds gebeurd. Rijkswaterstaat Directie Limburg
heeft de nota MOMARO opgesteld om de Maas geschikt te maken voor klasse-V schepen en
tweebaksduwvaart. Voor de andere functies moeten dit soort nota's nog worden opgesteld.
Bij het opstellen van een plan voor het beheren van de Maas moet dus met alle functies die de
Maas vervult rekening worden gehouden. Het BPRW kijkt welke functies voor welke vaarwegen gelden en of er in de gestelde periode (1992-1996) een afname, een toename of een gelijk
blijven wordt verwacht. De functietoekenningen in het BPRW zijn gebaseerd op de Derde Nota

Waterhuishouding (NW3). Toch zijn er enkele verschillen. Deze zijn terug te voeren op het feit
dat de planperioden van het BPRW en de NW3 verschillen en vanwege de invloed die bijvoorbeeld de SGR en de BRTN 1990 hebben gehad op de functietoekenningen in het BPRW.

§ 3.2 Functies
Afroer van water, ijs en sediment
Deze functie, en dan het kwantitatieve aspect ervan, heeft altijd de hoogste prioriteit gehad en
zal die ook altijd blijven houden. Een en ander is geregeld in de Wet op de Waterhuishouding
en de Rivierenwet. Men streeft naar een dusdanige afvoer van water, ijs en sediment dat er
gedurende het gehele jaar zoveel mogelijk voldaan kan worden aan alle vraag: die van de
scheepvaart (kwantiteitsbeheersing bij hoog- en bij laagwater), de landbouw (watervoorziening)
en de industrieën (koelwater).
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De Maas krijgt in toenemende mate de functie van regionale watervoorziening. Deze functietoename heeft vooral betrekking op droge perioden. Aan het Lateraalkanaal wordt de functie
regionale watervoorziening niet toegekend. Vanaf het punt waar het Lateraalkanaal in de Maas
uitmondt blijft de functie gelijk; ten zuiden van dit punt neemt de functie toe.
Vooral gedurende de zomer speelt het kwalitatieve aspect een rol. Als er (te) weinig water
door het zomerbed stroomt zodat de schadelijke stoffen niet maximaal verdunt kunnen worden
met het Maaswater ontstaan er te hoge concentraties van stoffen die op natuurlijke wijze of
door toedoen van de mens in het water terecht komen.
Sinds 1970 is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) van kracht. Het doel van de
Wet is in eerste instantie het terugdringen van de verontreiniging. Daarnaast is de WVO erop
gericht dat de kwaliteit van het water in ieder geval niet verslechtert in bepaalde gebieden (het
zogenaamde stand-still-beginsel). De NW3 spreekt bij de behandeling van het stand-stillbeginsel niet van een basiskwaliteit die minimaal gehaald moet worden, maar plaatst het geheel
in een breder perspectief en spreekt van algemene milieukwaliteit. Hierbij heeft men per
watertype, normen vastgesteld. Zo moet de Maas bijvoorbeeld voldoen aan de norm voor
karper-achtigen.

Scheepvaart
De Maas vervult al heel laag een scheepvaartfunctie. Aan de Maas liggen belangrijke handelsen industriesteden zoals Maastricht en Venlo die de mogelijkheid hebben om van goederen te
worden voorzien vanaf het water. Omdat het vervoer in bepaalde tijden van het jaar problematisch kon zijn als gevolg van de (te) lage waterstanden, is de Maas in de periode 1920-1935
gekanaliseerd. Ook werden er sluizen en stuwen gebouwd om de Maas ten allen tijde bevaarbaar te houden. Tevens zijn enkele rivierbochten afgesneden.

Het Tweede Structuurscheina Verkeer en Vervoer (SVV 2) deelt de vaarwegen in Nederland in
in categorieën. De Maasroute valt onder de categorie landelijke hoofdvaarweg. Volgens de
Conférence Européene des Ministres de Transport (een E.G. conferentie van de Europese
Ministeries van Verkeer en Waterstaat) is de Maasroute nu vanwege de kanalisatie en de
aanleg van kunstwerken een klasse-V-vaarweg. Dit houdt in dat de Maas geschikt is voor
schepen met een afmeting van maximaal 110 meter lang en 11,5 meter breed en met een
diepgang van 3,0 meter. Op het traject Maasbracht-Weurt is tweebaksduwvaart alleen mogelijk
via de oude sleepsluizen gedurende en slechts negen maanden per jaar.

Functies

Al heel lang wordt zand en grind vervoert over de Maas. De winning van deze delfstoffen zal
echter na de eeuwwisseling niet meer plaatsvinden. Wel zal er grind en zand moeten worden
aangevoerd om te voorzien in de lokale en regionale behoefte. Hetzelfde verhaal speelde enkele
decennia geleden met betrekking tot de steenkool. Sinds de sluiting van de mijnen wordt
steenkool alleen nog aangevoerd voor de lokale en regionale behoefte. De steenkool wordt
thans getransporteerd van Rotterdam naar Buggenum en Maasbracht om daar te worden
gebruikt door de elektriciteitscentrale.
Verder maakt het goederenvervoer gebruik van de Maas zoals het containervervoer, roll-on
roll-off vervoer, chemische produkten, mestvervoer, huisvuil, etc. Het vervoer van deze
stoffen per schip betekent echter wel een potentieel risico voor de Maas en het ecosysteem.

Recreatie
Door de aantrekkelijkheid van het landschap en de mogelijkheden die de Maas en z'n plassen
bieden, is dit gebied bij uitstek geschikt voor de recreatie. Langs de Maas zijn in de loop der
tijd recreatieve voorzieningen ontstaan die hebben geleid tot de aanwezigheid van dag- en
verblijfsrecreatie. Het concentratiepunt is het WSC Midden-Limburg ten westen van Roermond. De plassen die zijn ontstaan door het ontgrinden, zijn dusdanig ingericht dat er kan
worden gesproken van een watersportgebied van formaat.
De Maas stroomt als een verbindende schakel van het ene recreatiegebied naar het andere.
Hierdoor heeft de niet plaatsgebonden recreatievaart' de mogelijkheid gekregen om zich te
ontplooien. De onlangs geactualiseerde Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990
(BRTN 1990) gaat ervan uit dat in de nabije toekomst een netwerk zal ontstaan van rivieren en
kanalen zodat de doorgaande recreatievaart heel Nederland kan bevaren.
Nu reeds ontstaat er in sommige gebieden een concentratie die de maximale vaarcapaciteit
overschrijdt. Om in de toekomst de kwaliteit van de watersport te kunnen handhaven, dient
men voor een goede afstenirning te zorgen tussen de reeds gerealiseerde watersportgebieden en
de inrichting van nog te ontwikkelen gebieden. Verder is een zonering van intensieve en
extensieve recreatie gewenst, mede gezien de natuurontwikkeling, die rust- en stiltegebieden
verlangt (bijvoorbeeld het Stevol-gebied).

Voor zover de recreatievaart niet plaatsgebonden is, valt zij onder de functie 'scheepvaart'. Plaatsgebonden
recreatievaart, zoals kanovaren, roeien, speedbootvaren en surfen, en oeverrecreatie zoals zonnen, sportvissen en zwemmen, vallen onder de functie 'recreatie'.
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Natuur en landschap
Aan de Maas wordt de functie natuur en landschap toegekend. Het Lateraalkanaal wordt
hiervan echter uitgezonderd.
In het Natuurbeleidspian (NBP) is de Maas aangemerkt als kerngebied en ontwikkelingsgebied.
Een kerngebied geeft aan dat er belangrijke natuurwaarden voorkomen. Verder is het gebied
ook een natuurontwikkelingsgebied; het heeft de potenties om hier een natuur(lijk) gebied te
ontwikkelen (natuurontwikkelingsgebied).
De stroomdalvegetatie die langs de Maas voorkomt, is afhankelijk van de dynamiek van de
Maas. Door slibafzettingen van de Maas ontstaan hier voedselrjke situaties. Hierdoor zijn er
specifieke flora en fauna te vinden in de uiterwaarden (stroomdaigraslanden en weidevogels).
Er zijn ook uiterwaarden die niet onder invloed staan van de Maas, omdat de uiterwaarden
door het dieper komen te liggen van de stroombedding als gevolg van insnijding onbereikbaar
zijn voor het water.
Men tracht de natuurwaarden die langs de Maas te vinden zijn te beschermen tegen invloeden
van buitenaf; voornamelijk van de landbouw. Door de intensivering van de landbouw worden
de uiterwaarden soms zo intensief benut, dat plantesoorten hier dreigen te verdwijnen. Om dit
tegen te gaan wordt getracht door middel van het sluiten van overeenkomsten met boeren, de
grond in de uiterwaarden extensief te benutten (Relatienotabeleid). Het kan ook gebeuren dat er
gronden in de uiterwaarden worden aangekocht om natuurwaarden te behouden (reservaatgebieden).
Gebieden met natuurwaarden vinden we ook langs de Maas in het studiegebied, namelijk:
- Linnerweerd: graslanden met kenmerkende stroomdalfiora, pleisterplaats voor porceleinhoen
en visarend; gedeeltelijk reservaat;
- Osen: stroomdaigraslanden met doornstruwelen; reservaat;
- hoogbroek, Horn: kwelzone met natte en vochtige weilanden, kleine waterlopen en beekjes;
- Buggenum: reservaat met vrij hoge actuele botanische waarden.
- vuilbemden: natte graslanden met hoge botanische waarden door bron- en kwelsituaties;
- Rijkel: natte gras- en bouwlanden met karakteristieke vegetatie; reservaat;
- Musschenberg en Weerdbeemden: zandopduiking die abrupt overgaat naar lager gelegen
zanderige rivierkleigronden, rijke diversiteit in vegetatie door variatie in grond en hoogte op
kleine afstand;
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- Schelkensbeek: beekinsnijding door Maasterras, natte oevergraslanden waar dassen en
avifauna fourageren; reservaatgebied .

Drinkwatervoorziening
Momenteel wordt er ten behoeve van de drinkwatervoorziening nog slechts water onttrokken
aan de Maas in de Biesbosch en in de Afgedamde Maas. In Roosteren werkt men momenteel
aan een oeverinfiltratieproject. In de toekomst wordt er meer water onttrokken aan de Maas ten
behoeve van de drinkwatervoorziening. In Lith zal een soortgelijk project als in Roosteren van
start gaan en rond het jaar 2000 zal het drinkwaterproject 'Spaarbekken Panheel' gereed zijn.
Het gebruik van Maaswater voor de drinkwatervoorziening gaat ten koste van de watervoorziening ten behoeve van de landbouw.

Landbouw
De uiterwaarden worden vooral benut voor en door de landbouw. We vinden hier akkerbouw,
veehouderijen en tuinbouw. De vorm van landbouw die langs de Maas voorkomt is afhankelijk
van de hoogteligging van het winterbed ten opzichte van het gemiddelde waterpeil van de
Maas, de schuinteligging van de uiterwaarden en Maasterrassen, de vlakteligging van het
winterbed, de grondsoort, de verkavelingssituatie en de waterbeheersingssituatie. In MiddenLimburg vinden we vooral fruitteelt, de teelt van siergewassen en asperges. Toch zijn er hier
ook veehouderjen te vinden.
Door het gebruik van pesticiden, insecticiden en (kunst)mest in de uiterwaarden voor de akkeren tuinbouw verarmt de kwaliteit van de natuurwaarden door het verdwijnen van plante- en
diersoorten. Doordat deze stoffen bij hoog water ook nog eens in het water terecht komen kan
dit leiden tot verontreinigde bagger en slib.
Aan de Maas wordt water onttrokken ten behoeve van de landbouw. In de toekomst zal dit
echter in mindere mate gebeuren, omdat de functie drinkwatervoorziening versterkt wordt.

Deifstoffenwinning
In het winterbed bevinden zich grote hoeveelheden zand, grind en klei. De klei, die gewonnen
wordt aan de oppervlakte (droge winning), wordt gebruikt voor het maken van bakstenen en

Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, Sport-visserij Ontwikkelingsplan Maas, Amersfoort,
1991.
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maakt een onderscheid tussen kleinschalige ondiepe winningen en grootschalige, plaatselijk zeer
diepe winningen (tot 45 meter).

Grindwinning in de Oolderplas

Deze stoffen werden al sinds lange tijd gedolven. Ze worden vooral gebruikt voor de nationale
behoefte.

Het grind werd vroeger vooral uit het zomerbed gehaald, maar die activiteiten vinden nu alleen
nog maar plaats in het winterbed. Zo zijn in de loop der jaren door ontgrindingen en ontzandingen aanzienlijke oppervlakten grond aan de uiterwaarden onttrokken.
Het verzet tegen het ontgronden groeide. Mede dankzij deze druk is er inmiddels een
overeenkomst getekend dat er nog maar 80 miljoen ton grind uit de Limburgse grond mag
worden gehaald. Deze hoeveelheid valt in drie categorieën in te delen:
- 20 miljoen ton grind uit de huidige grindwingebieden;
- 25 miljoen ton grind uit het Stevol-gebied;
- 35 miljoen uit nog nader aan te wijzen gebieden.
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Voor het verkrijgen van die 35 miljoen ton grind heeft de provincie Limburg in 1991 een
haalbaarheidsstudie verricht en een startnotitie milieu-effect-rapportage opgesteld. Beide studies
worden geïntegreerd om te komen tot de benodigde wingebieden.
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de inspanningsverplichting om, naast de zorg
voor grindvervangende materialen voor de toekomst, te werken aan natuurontwikkeling langs
de Maas door middel van grindwinning.
Naast de winning van grind, moet de provincie Limburg ook zorgen voor beton- en metselzand. Tot 1999 moet de provincie 40 miljoen ton beton- en metselzand winnen, dat deels als
bijprodukt uit de winning van grind wordt gehaald. De lokaties van zowel grind als zand zullen
dan ook voor een groot deel dezelfde zijn.

Visserij
Vroeger had de Maas een grote betekenis voor de beroepsvisserj. Deze betekenis is, net zoals
op andere grote rivieren, sterk afgenomen. Door de slechte kwaliteit van het water is de
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Visserij benedenstrooms de stuw bij Roeimond

aanwezige visstand teruggelopen. Verder hebben de kanalisatie van de Maas, en de verstuwing
ervoor gezorgd dat het watersysteem van de Maas als leefbiotoop voor tal van vissoorten is
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afgenomen. Op de Maas vindt beroepsvisserj bijna uitsluitend plaats direct benedenstrooms
van de stuwen, ten noorden van Maasbracht en verder stroomafwaarts. Een herstel van de
migratiemogelijkheden voor vissen moet worden gerealiseerd door bij alle stuwen vispassages
aan te leggen.
De Maas is onder te verdelen in een aantal visgemeenschappen op grond van de stroomsnelheid: aanvoerende beken, de Grensmaas, de gestuwde Maas, de vrij afstromende Maas en de
op de rivier aangesloten grind-, klei- en zandwinputten. Elk van deze gebieden heeft een eigen,
kenmerkende visstand.

Koelwater
Frankrijk en België maken veel gebruik van de Maas als koelwater ten behoeve van de
elektriciteitscentrales. De lozing van dit water in de Maas brengt met zich mee dat het water
dat bij Eijsden ons land binnenstroomt warmer is dan het eigenlijk behoort te zijn. In Limburg
gebruiken de Clauscentrale bij Maasbracht en de Maascentrale bij Buggenum water van de
Maas als koelwater. Bij de Clauscentrale heeft men twee grote koeltorens gebouwd die het
water kunnen koelen, als de warmtenorm overschreden dreigt te worden. De Maascentrale
heeft deze faciliteit niet. Hierdoor kan het voorkomen dat de produktie beperkt wordt omdat
anders het koelwater de warmtenorm van het Maaswater zou overschrijden.

Waterkracht/energieopwekking
Enkele jaren geleden is bij de stuw van Linne een waterkrachtcentrale in gebruik genomen. De
waterkrachtcentrale is zo ontworpen, dat de scheepvaart van het peilbeheer dat nodig is voor de
opwekking van de energie geen hinder ondervindt. De centrale is voorzien van een vispassage.

§ 3.3 Tot slot
De bovenstaande paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat er aan een rivier als de Maas vele
functies kunnen worden toegekend. Er bestaat natuurlijk een relatie tussen sommige van deze
functies en de recreatievaart. Zo kan het zijn dat die functie conflicteert met de recreatievaart,
of dat de twee elkaar juist versterken. In hoofdstuk 7 wordt behandeld hoe zich die functies
zich verhouden tot de recreatievaart. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de vraag hoe de
conflicten kunnen worden opgelost c.q. voorkomen, zodat beide functies naast elkaar kunnen
bestaan.
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Recreatievaartbeleid

§ 4.1 Algemeen
Verschillende overheidsniveaus in Nederland houden zich bezig met recreatievaart. Op
Rij ksniveau houden zich ook nog eens verschillende departementen bezig met aspecten die
betrekking hebben op de recreatievaart. Zo houdt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
zich bezig met het scheepvaartbeleid op de belangrijkste doorgaande vaarwegen, het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met het beleid betreffende de openluchtrecreatie en
verder is ook het Ministerie van Economische Zaken betrokken bij het beleid ten aanzien van
de recreatievaart.
Daarom kun je niet spreken van hét recreatievaartbeleid van dé (Rij ks)overheid.
Rijkswaterstaat is vooral geïnteresseerd in het Rijksbeleid zoals dat wordt opgesteld door de
bovenstaande departementen. Maar natuurlijk heeft Rijkswaterstaat ook oog voor het beleid dat
op lager niveau wordt gemaakt zoals het provinciaal beleid en het gewestelijk beleid. Het
beleid van de Rijksoverheid, de provincie en de gewesten, voor zover het betrekking heeft op
de recreatievaart, wordt hieronder kort uiteengezet.

§ 4.2 Rijksbeleid
Derde Nota Waterhuishouding (1989):
Voor de ontwikkeling van de mogelijkheden voor de watersport wordt in de Derde Nota

Waterhuishouding (NW3) verwezen naar het thema 'Nederland-Waterland' uit de Vierde nota
over de ruimtelijke ordening. De recreatievaart mag op rivieren die als hoofdtransportas wordt
gebruikt in ieder geval niet toenemen.

Beheersplan voor de Rzjkswateren 1992-1996 (1993):
Het Beheersplan voor de Rijkswateren (BPRW) laat zien hoe de doelstellingen van de NW3
verwezenlijkt kunnen worden. In het BPRW worden de functies van de wateren in Nederland
zoals die zijn aangeduid in de NW3 enigszins gedetailleerder bekeken. De recreatievaart valt
onder de noemer 'zwemwater, oeverrecreatie, sportvisserij en recreatievaart'. Er wordt gesteld
dat de ontwikkeling van deze vier onderdelen vrijwel parallel lopen. Voor de Maas in het
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onderzoeksgebied neemt de functie toe, op het Lateraalkanaal blijft de functie gelijk. Bij deze
groei moet men de veiligheid niet uit het oog verliezen. Deze moet zelfs vergroot worden.

Vierde nota over de ruimtelijke ordening (1988):
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (VINO) is voor een deel opgebouwd uit ontwikkelingsperspectieven. Het thema 'Nederland-Waterland' is zo'n ontwikkelingsperspectief. Hierin
staat dat:
- de samenhang tussen de functies watervoorziening, natuur, toerisme, recreatie en transport
moet worden versterkt;
- een betere samenhang tussen de grote wateren tot stand moet worden gebracht;
- de aandacht voor natuurontwikkeling, naast natuurbehoud moet worden vergroot.
Met name de eerste twee punten zijn voor de recreatievaart van belang. Verder is het
recreatietoervaartnet in het kader van 'Nederland-Waterland' heel belangrijk.

Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (1990):
Naast de drie punten die reeds genoemd zijn in de VINO wordt er in de Vierde nota over de

ruimtelijke ordening extra (VINEX) aan toegevoegd:
- het tot stand brengen van een aaneengesloten recreatief hoofdtoervaartnet.
Zo'n hoofdtoervaartnet (ook wel basistoervaartnet genaamd) is van belang om de verschillende
vaarwegen met elkaar te verbinden en om de gebieden die gelegen zijn aan de vaarwegen te
kunnen ontsluiten (resp. verbindingsvaarwegen en ontsluitingsvaarwegen). Omdat het met zo'n
hoofdtoervaartnet mogelijk is om alle watersportgebieden via het water te bereiken, kan dit de
sector toerisme en recreatie alleen maar ten goede komen.

Structuurschema Groene Ruimte (1990):
Uitbreiding van het aantal ligplaatsen kan volgens het Structuurschema Groene Ruimte (SGR)
gerealiseerd worden in onder andere ontgrindingsplassen. Sinds 1984 zijn er in Limburgse
ontgrindingsplassen circa 500 vaste ligplaatsen gerealiseerd. Vanwege de ontgrondingen die
sinds die tijd hebben plaats gevonden (lees: extra hectare water die is ontstaan), komt het SGR
tot een restcapaciteit van 2.500 extra ligplaatsen in heel Limburg, waarvan het overgrote deel
in Midden-Limburg gerealiseerd moet worden.
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Beleidsvisie Openluchtrecreatie 1992-2010 - Kiezen voor recreatie (1993):
Deze beleidsnota vormt een bouwsteen voor het SGR. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid
van de Beleidsvisie Openluchtrecreatie (BOR) is bescherming van recreatievoorzieningen die
met overheidssteun tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt aangegeven waar sprake kan zijn
van kwalitatieve enlof kwantitatieve uitbreiding van voorzieningen ter verbetering van de
recreatieve ruimtelijke structuur van Nederland. Deze bestaat onder andere uit de recreatieftoeristische en waterrecreatieve gebieden van landelijke betekenis.
Een van de vier thema's die behandeld worden in de beleidsnota is het thema 'NederlandWaterland'. Het thema uit de VINO en de VINEX werkt door in deze beleidsnota en krijgt hier
een op recreatie toegespitste uitwerking.
Van belang zijn de volgende beleidsaccenten:
- het ontwikkelen van een netwerk van landelijke vaarwegen voor de toervaart;
- een landelijk plan voor aanlegpiaatsen;
- de ontwikkelingsrichting aangeven van een geselecteerd aantal waterrecreatiegebieden van
nationale betekenis.

Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 (1990):
Nederland kent ruim 6.000 km toervaartwater (de meren en zeeën niet meegerekend). Hiervan
behoort 4.200 km vaarwater tot het basistoervaartnet. De Beleidsvisie Recreatietoervaart in
Nederland 1990 (BRTN 1990) richt zich alleen op de grote lijnen van de toervaart die vragen
om landelijke stroomlijning. Het basistoervaartnet omvat de belangrijkste routes die de
vaargebieden met elkaar verbinden en die het land toeristisch ontsluiten.
De toervaart krijgt volgens de BRTN 1990 via vier categorieën vorm:
- verbindingsroutes voor grote toerboten tussen grootvaarwater en grote plassen- en merengebieden (categorie A);
- verbindingsroutes voor middelgrote en kleinere toerboten tussen grootvaarwater en kleine
plassen- en merengebieden (categorie B);
- ontsluitingsroutes vanuit vaargebieden naar steden, dorpen en aantrekkelijke gebieden
(categorie C);
- ontsluitingsroutes, doch met doorvaartbeperkingen (categorie D).
De Maas voor zover gelegen langs het Lateraalkanaal wordt in BRTN 1990 als ontsluitingswater aangemerkt uit de categorie D en is geschikt als zeil- en motorboot-route. Het Lateraalka-
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naal wordt beschouwd als verbindingswater uit de categorie A en is geschikt als motorbootroute.

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1990):
Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV 2) vervangt het oude Structuurschema

Verkeer en Vervoer en het Structuurschema Vaarwegen. Het Structuurschema voorziet
problemen door het samengaan van recreatievaart en beroepsvaart. Men bepleit dan ook dat
recreatievaart op de hoofdtransportassen ontmoedigd moet worden omwille van de veiligheid en
het afwikkelingsniveau. Dit zou dan kunnen gebeuren door er goede alternatieve vaarroutes
tegenover te stellen. De BRTN 1990 zal als kader dienen voor nadere uitwerking van deze
projecten.

§ 4.3 Provinciaal beleid
Streekplan Noord- en Midden-Limburg (1982):
De hoofdlijnen van het streekplan met betrekking tot recreatie en toerisme betreffen:
- ontwikkeling van de potenties van het streekpiangebied voor toerisme op bovenregionale
schaal, rekening houdend met de recreatieve behoefte van de plaatselijke bevolking;
- ontwikkeling van recreatie en toerisme, afgestemd op de natuurlijke en sociale draagkracht
van het gebied;
- de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie, die zoveel mogelijk bij elkaar geconcentreerd zullen
worden in zogenaamde 'concentratiepunten'.
De 3 Limburgse gewesten dragen verder zorg voor de detaillering van de hoofdlijnen voor de
landsgebonden recreatieve ontwikkeling en inrichting.

Streekplan Noord- en Midden-Limburg - evaluatie/aanpassing op onderdelen (1989):
Uitbreiding van bestaande projecten, of nieuwvesting hebben de recreatieve mogelijkheden van
het studiegebied vergroot. Deze nieuwe activiteiten heeft men echter niet altijd daar ontwikkeld
waar het streekplan het graag gewild heeft; namelijk op de recreatie concentratiepunten (zie

Streekplan Noord- en Midden-Limburg).
Aansluitend op de uitwerking van de VINO zal door de provincie Limburg, de Maasgemeenten
en het particulier initiatief worden ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen in de toeristischrecreatieve sector. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de aantrekkelijke en waardevolle
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kenmerken van de Maas, het Maasplassengebied in Midden-Limburg en het gebied in de
onmiddellijke omgeving hiervan.

Toeristisch Recreatief Overall Plan (1982):
In het Toeristisch Recreatief Overall Plan (TROP) worden beleidsmatige accenten gelegd;
onder andere bij de ontwikkeling van de watersport rond Roermond. Naast dit speerpunt kent
het TROP etappepunten. Dit zijn toeristisch-recreatieve voorzieningen, welke niet direct tot
speerpunten worden gerekend, maar die wel een belangrijke bijdrage leveren aan het toeristisch
produkt van de regio. Deze voorzieningen hangen nauw samen met lokatiegebonden specifieke
ontwikkelingspotenties. Tevens worden enkele plaatsen en streken vanwege hun potenties met
name genoemd, waaronder Roermond en Stevensweert.
Primaire doelstelling van het openluchtrecreatief beleid is het opheffen van tekorten. Ten
gevolge van allerlei ontwikkelingen is het accent steeds meer komen te liggen op realisatie van
voorzieningen in de nabijheid van woonkernen. Daarbij zullen '(...) potenties van bovenregionale schaal, rekening houdend met de recreatieve behoeften van de regionale bevolking, waar
mogelijk worden ontwikkeld'

Nota recreatie en toerisme - een aktualisering (1988).
De provincie Limburg streeft er naar Limburg als een belangrijk watersportgebied naar voren
te schuiven. Voor het Middenlimburgse Maasplassengebied wordt gestreefd naar een integrale
aanpak van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Daarbij valt niet alleen te denken aan de
samenhang tussen landgebonden recreatie en watersport, maar ook aan de samenhang met
andere beleidsvelden, zoals natuur(ontwikkeling).
Ten aanzien van de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven zullen de acties zich richten tot
het in overleg treden met Aqua Terra N.V., de samenwerkende kamers van Koophandel in
Limburg en het Watersportcollectief Midden-Limburg. Verder zullen ook (de) Maasgemeenten
aan dit overleg deelnemen.
Om het imago van de Limburgse waterrecreatie te verbeteren zal in overleg worden getreden
met Belgische partners. Bij verbetering van het imago kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
gezamenlijke acties op het gebied van promotie.

10

Provincie Limburg, Toeristisch Recreatief Overall Plan, Maastricht, 1982
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§ 4.4 Gewestelijk beleid
Regiovisie Midden-Limburg (1992):
Vooruitlopend op de discussie over de herziening van het Streekplan Noord- en Midden-

Limburg heeft het gewest Midden-Limburg in 1992 een regiovisie opgesteld. De visie is
opgesteld door een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (gewest en Kamer van
Koophandel) en biedt een kader dat dient ter verbetering van het woon-, werk-, en leefklimaat
in Midden-Limburg op de middellange termijn. Een van die projecten is de integrale aanpak
van de Maasplassen. Het gewest ziet in dat het watertoerisme en verblijfstoerisme in het
Maasplassengebied een kansrijke sector is in de Middenlimburgse produktiestructuur. Gezien
de mogelijkheden die het gebied biedt voor watertoerisme en verblijfstoerisme moet het
mogelijk zijn de toeristisch-recreatieve bestedingen in deze sector sterker te laten groeien dan
gemiddeld. Nieuwe toeristische voorzieningen moeten echter wel afgestemd worden op de
ecologische kwaliteiten van het gebied. De aanpak van de grindwinning dient hierbij een
bijdrage te leveren aan de natuurbouw en de structurele opbouw van het Maasplassengebied.
De toename van het watertoerisme en het verblijfstoerisme brengt veel verkeer met zich mee.
Hierdoor dreigt er een te grote aantasting van natuurlijke en landschappelijke waarden van het
gebied. Daarom is het volgens het gewest wenselijk om de voorzieningen zoveel mogelijk te
concentreren, om de mobiliteit enigszins terug te dringen.

Regionaal Ontwikkelingsplan Noord-Limburg 1988-1992 (1988):
Het gewest Noord-Limburg heeft - net zoals het gewest Midden-Limburg - toeristischrecreatieve potenties. Om ervoor te zorgen dat die potenties optimaal benut en beheerd gaan
worden, is in 1987 het Maasvalleiproject Noord-Limburg opgestart.
Verder worden de Maas en z'n directe omgeving in de VINO als natuur- en toeristischrecreatieve ontwikkelingszone bestempeld. Randvoorwaarde is wel dat er een keten van
aanlegpiaatsen voor rondvaartboten en passanten dient te komen, die gesitueerd worden op die
plaatsen waar zich grote toeristische trekkers bevinden.
Bovenstaande heeft geleid tot het opstellen van een groot aantal projecten die in het kader van
het Maasvalleiprograinma tot uitvoering zouden moeten worden gebracht. Deze projecten
worden tot stand gebracht door overheden, particulier initiatief en publiek private samenwerking.
Het Toeristisch-recreatief produktontwikl<elingsplan Maasvallei Noord-Limburg dat voortvloeide
uit het Maasvalleiproject Noord-Limburg heeft geleid tot het opstellen van een nieuw plan: het
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Regionaal Ontwikkelingsplan Noord-Limburg 1988-1992 (ROP 1). Dit plan geeft gevolg aan het
voornemen van de provincie Limburg een integraal provinciaal sociaal-economisch beleid te
voeren via regionale ontwikkelingsplannen.
In het ROP 1 staan diverse projecten genoemd welke zijn onder te verdelen in drie categorieën:
majeure projecten;
ROP+ -projecten;
overige projecten.
De majeure projecten hebben een bovenregionale functie. Bij de ROP + -projecten is die
bovenregionale functie minder of niet aanwezig. De overige projecten vallen in een restcategorie. Dit wil niet zeggen dat ze slechts een lokale functie zouden hebben.
In het ROP 1 staan geen majeure projecten die betrekking hebben op (jacht)havens enlof
aanlegplaatsen in het studiegebied. In de ROP+ -projecten wordt voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur onder andere de realisering van een passantenhaven in Kessel wenselijk
geacht. Dit is inmiddels al gebeurd.

De passantenhaven in Kessel

In het kader van de overige projecten stond, met betrekking tot (jacht)havens en aanlegpiaatsen, de aanleg van een jachthaven in de Rijkelse Bemden gepland. Dit plan is echter definitief
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van de baan. Ten tweede staat er een passantenhaven als verbetering van de aanlegmogelijkheden voor de recreatievaart in Belfeld gepland.

Regionaal Ontwikkelingsplan Noord-Limburg 1992-1994 (1992):
De door het ROP 1 ingeslagen weg heeft in regionaal en bovenregionaal perspectief bijgedragen aan de ontwikkeling van Noord-Limburg. Maar door het formuleren van nieuw beleid door
de Rijksoverheid en de provincie met betrekking tot de ruimtelijke ordening, milieu en
mobiliteit is het nodig dat het huidige beleid van het gewest ook wordt aangepast. Bij de
actualisering van de projecten uit het ROP 1 ligt de nadruk eveneens op de toeristischrecreatieve sector.
Voor wat betreft de projecten is er wat betreft de aanleg van (jacht)havens en/of nieuwe
aanlegpiaatsen in het nieuwe plan niets gewijzigd.

§ 4.5 Evaluatie
Het bovenstaande laat zien dat de aandacht van het Rijk, de provincie en de gewesten voor de
recreatievaart nogal verschilt. Dit blijkt dan met name uit de concrete voorstellen die worden
gedaan om de recreatievaart - een groei-sector - verder tot ontwikkeling te laten komen. Voor
een conclusie wordt verwezen naar hoofdstuk 7.
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§ 5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld of er nog recreatievaartuigen kunnen worden toegelaten in
een stuwpand. Hiervoor zijn de begrippen intensiteit, capaciteit en belastinggraad van belang.
Wat deze begrippen inhouden en hoe ze worden berekend, wordt besproken in paragraaf 5.2.
In de paragrafen 5.3 tim 5.5 wordt berekend of er in de stuwpanden Belfeld, Roermond en
Linne nog ruimte is voor nieuwe ligplaatsen. Voor de berekening van een eventuele resterende
ligpiaatsencapaciteit is het allereerst nodig om inzicht te krijgen in het aantal ligplaatsen in het
studiegebied. Er is onderscheid gemaakt tussen ligplaatsen in het water (natte ligplaatsen) en
ligplaatsen op de wal (droge ligplaatsen). Bij droge ligplaatsen gaat het niet om een winterstalling van recreatievaartuigen, maar om ligplaatsen langs de oever van waaruit recreatievaartuigen met een takel of via een helling te water kunnen worden gelaten.
Het aantal ligplaatsen is op twee manieren vastgesteld. Ten eerste zijn de Maas en de
Maasplassen op 15, 20 en 21 september 1993 bevaren en is geobserveerd waar welke jachthavens en andere ligplaatsen zich bevinden. Bij de jachthavens is vervolgens informatie verkregen
omtrent het aantal ligplaatsen, en eventuele uitbreidingen van de jachthaven. De ligplaatsen
buiten de jachthavens (meestal voor roeiboten) zijn ook geteld. Ten tweede zijn de bestemmingsplannen van de gemeenten die langs de Maas liggen gedurende in september 1993 nader
geanalyseerd. Het gevaar hierbij is echter dat sommige bestemmingsplannen zo verouderd zijn
dat nieuwe jachthavens hierin niet zijn opgenomen (deze staan vermeld in de tabellen van
paragraaf 5.3 t/m 5.5 vermeld als 'onbekend'). De jachthavens en de ligplaatsen zijn dan via
een aanlegvergunning of een 'art. 19 procedure WRO' gerealiseerd. Toch is ook voor deze
methode gekozen om zo de planologisch geregelde ligplaatsen te inventariseren. In de
genoemde tabellen zijn per gemeente de lokaties van de ligplaatsen weergegeven met de
bijbehorende werkelijke aantallen en het aantal ligplaatsen volgens de bestemmingsplannen. De
peildatum van de bestemmingsplannen is 14 juni 1994.
Voor de berekening van de intensiteit is gebruik gemaakt van het werkelijke aantal natte en
droge ligplaatsen tijdens de observatie in 1993 en niet van de aantallen zoals die vermeld zijn
in de bestemmingsplannen. Dit omdat bestemmingsplannen nogal eens gedateerd zijn, zodat
nieuw aangelegde ligplaatsen en nieuwe jachthavens hierin niet zijn opgenomen. Bij de
berekening is ook geen rekening gehouden met geplande ligplaatsen, die in sommige gevallen
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reeds vastliggen in bestemmingsplannen. Het gaat alleen om de aantallen zoals die tijdens de
observatie per boot geteld zijn. Ligplaatsen voor roeiboten zijn wel opgenomen in de onderstaande tabellen maar worden niet meegenomen in de berekening, omdat deze niet vallen onder
de categorie 'grote watersport' (zie hoofdstuk 1).

§ 5.2 Intensiteit en capaciteit
In paragraaf 5.3 tlm 5.5 wordt de berekening gemaakt van de intensiteit en de capaciteit voor
de stuwpanden Belfeld, Roermond en Linne.
De intensiteit geeft weer hoeveel boten zich daadwerkelijk bevinden in een vaargebied. Dit
cijfer wordt berekend met behulp van alle aanwezige ligplaatsen in een bepaald vaargebied en
het vaargedrag dat de recreanten vertonen.
Per stuwpand wordt bekeken wat de bestemming is van de recreatievaartuigen en om welke
hoeveelheid het hierbij gaat. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de recreatievaartenquête
(vraag 4a). De antwoorden op deze vraag zijn uitgesplitst per jachthaven en vervolgens op
stuwpand gesorteerd. Deze aantallen worden gerelateerd aan het totale aantal recreatievaartuigen in een stuwpand. Op deze wijze ontstaat een vaarpatroon per jachthaven. Om de intensiteit
op een willekeurig telpunt langs de Maas te kunnen bepalen zijn de volgende factoren van
belang:
Het aantal recreatievaartuigen dat uitvaart:
Uit de praktijk blijkt dat op een drukke dag slechts '/3 van de recreatievaartuigen uitvaart.
Daarom moet voor de berekening van de intensiteit het aantal recreatievaartuigen in een
jachthaven worden vermenigvuldigd met '1
Het aantal recreatievaartuigen dat op de Maas vaart:
Als recreatievaartuigen op de Maas varen en afkomstig zijn uit het stuwpand Linne, dan
blijkt uit de recreatievaartenquête dat 1 /3 deel hiervan op de Maas in het stuwpand Roermond
vaart. Voor recreatievaartuigen afkomstig uit het stuwpand Belfeld (Asseitse Plassen) ligt dit
aantal zelfs op slechts

/4

deel. Boten uit het stuwpand Belfeld, gelegen ten noorden van

Asselt hebben nauwelijks/geen invloed op het stuwpand Roermond en worden dus in de
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berekening niet meegenomen. Voor boten die afkomstig zijn uit het stuwpand Roermond
zelf geldt dat de helft het stuwpand verlaat door een sluis.'1
Hoe vaak een zelfde recreatievaartuig een telpunt passeert:
Om vervolgens het totale aantal recreatievaartuigen per telpunt per uur te bepalen moet
rekening worden gehouden met het feit dat een en hetzelfde recreatievaartuig het telpunt
twee keer passeert: van het punt van herkomst naar het punt van bestemming en omgekeerd.
Daarom wordt er vermenigvuldigd met factor 2.
Het aantal recreatievaartuigen dat op een uur een telpunt passeert:
Om het uurtotaal te berekenen worden de aantallen door acht gedeeld.

De capaciteit geeft weer hoeveel recreatievaartuigen er zich in theorie maximaal kunnen
bevinden in een vaargebied. Dit cijfer wordt berekend aan de hand van een rekenkundig model
dat is ontwikkeld door de Dienst Verkeerskunde in 1982. Vooraf moet worden opgemerkt dat
de maximale vaarcapaciteit alleen betrekking heeft op de verkeerskundige capaciteit van de
vaarwegen (voor beperkingen hiervan wordt verwezen naar paragraaf 7.2).
Het model van deze berekening is gebaseerd op de nota Berekeningsmethode voor de uitbreidingsmogelijkheden van jachthavens langs de belangrijkste Nederlandse vaarsvegen van de
Dienst Verkeerskunde (zie ook paragraaf 1.3). In het kort ziet de werkwijze er als volgt uit:
Ga uit van een geïdealiseerde vaarweg zonder beroepsvaart. Een geïdealiseerde vaarweg is
een vaarweg zonder specifieke knelpunten. Bepaal de intensiteit aan recreatievaart (als
functie van de vaarwegbreedte) die in die situatie maximaal toelaatbaar is (I).
Pas op de waarde ad 1. een reductie toe in verband met de aanwezigheid van beroepsvaart.
De reductie is afhankelijk van het verkeerspatroon en de belastinggraad ten gevolge van de
beroepsvaart. Dit levert de waarde ('a(RB)) op.
Afhankelijk van eventuele ongunstige vaarwegeigenschappen, zoals: scherpe bochten,
stroom, sterke golfslag, wordt een reductie toegepast op de waarde ad 2.. Dit levert de
waarde 'a(RB) OJ).
Indien de waarde van ad 3. per vaarweg wordt verminderd met de intensiteit van de ('R)
wordt de beschikbare restintensiteit (L Res) gevonden.

Het aandeel recreatievaartuigen dat op de Maas vaart in het stuwpand Roermond is gebaseerd op vragen
uit de recreatievaartenquête. Hierbij is m ogenschouw gekomen dat het stuwpand Linne gemiddeld
scoort (/3), het stuwpand Roermond meer dan gemiddeld (/2) en het stuwpand Belfeld minder dan
gemiddeld (1)
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5. Indien er op een vaarweg nog een noemenswaardige restintensiteit is, kan worden overwogen een deel daarvan te gebruiken voor verdere groei van het aantal recreatie-ligplaatsen in
het betrokken gebied.12

De verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit is de belastinggraad (= I/C). Als I/C
kleiner is dan 1, betekent dit dat er sprake is van een onderdruk oftewel dat de intensiteit de
capaciteit nog niet overtroffen heeft; er kutmen dus nog recreatievaartuigen worden toegelaten.
Mocht de verhouding groter dan 1 zijn, dan bevinden er zich dus te veel recreatievaartuigen op
het water en is dus sprake van een overdruk.

§ 5.3 Stuwpand Belfeld
Tabel 5.1 Aantal ligplaatsen in de gemeente Belfeld
bestemmingsplannen

werkelijke aantal ligplaatsen
nat

droog

passant

Privé-steigers (roeiboten)

4

0

0

Totaal

4

0

0

uitbreiding

nat

droog

onbekend

/
0

0

0

Bron: Bestemmingsplannen gemeente Belfeld plus eigen waarneming

De kern van Belfeld ligt bijna aan de Maas, tegen het winterbed aan. De uiterwaarden in het
winterbed hebben, voor zover gelegen in het 'Bestemmingsplan Buitengebied '81', overal een
hoge landschappelijke waarde. Daarom vindt men hier geen bebouwing. In het 'Bestemmingsplan Kom Belfeld II' ligt een dienstverlenend bedrijf in het winterbed, dat van de
plaatselijke parlevinker. De uiterwaarden in dit bestemmingsplan hebben landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden. De rest wordt 'aangevuld' met groen.
De gemeente heeft bij de stuurgroep Regionaal Ontwikkelingsplan van het gewest NoordLimburg en bij het stadsgewest Venlo een plan ingediend om een passantenhaven aan te leggen
bij de kom van Belfeld. Verder wil men een boulevard aanleggen tussen de passantenhaven en
stuw Belfeld. De stuurgroep heeft alle wensen van de gemeenten in het gewest naast elkaar

12

Rijkswaterstaat, dienst Verkeerskunde, Berekeningsmethode voor de uitbreidingsmogelijkheden van
jachthavens langs de belangrijkste Nederlandse vaarwegen, Dordrecht, 1982.
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gelegd en is tot de conclusie gekomen dat de passantenhaven een lage prioriteit heeft. Vanwege
geldgebrek heeft deze haven ook bij de gemeente zelf geen hoge prioriteit.

Tabel 5.2 Aantal ligplaatsen in de gemeente Beesel
best em m ingsplannen

werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

passant

uit breiding

WSV De Draeke- vaarders

85

0

5

0

Tot aal

$5

0

S

0

nat

f

droog

[ on bek en d

1

0

0

Bron: Best em m ingsplan gem eent e Beesel plus eigen waarnem ing

In de dode Maasarm, ten zuiden van de Rijkelse Bemden ligt de illegale jachthaven van WSV
De Draeke-vaarders. Van een jachthaven is hier geen sprake. Er is geen accommodatie en de
recreatievaartuigen liggen aan een slecht onderhouden steiger. Bovendien is de watersportvereniging slechts bereikbaar via onverharde wegen.

Tabel 5.3 Aantal ligplaatsen in de gemeente Kessel
best em m ingsplannen

werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

passant

uit breiding

nat

droog

WSV Poseidon

50

0

3

0

0

0

Cam ping Gravenhot

80

0

0

0

80

0

Passant enbaven bij veer

0

0

8

0

7

0

Privé- st eigers ( roeibot en)

4

0

0

7

134

0

11

0

Tot aal

onbekend

1'

80

0

Bron: Best em m ingsplan gem eent e Kessel plus eigen waarnem ing

In tegenstelling tot het vigerende bestemmingsplan zullen de watersportvereniging en de
passantenhaven in het nieuwe bestemmingsplan wel geregeld worden. Aantallen ligplaatsen
zullen echter in beide gevallen niet worden genoemd. De camping is al planologisch vastgelegd
in het vigerende bestemmingsplan.
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Verplaatsbare ligplaatsen in het winterbed bij camping Gravenhof. Bij hoog water kunnen deze ligplaatsen eenvoudig
uit het water gehaald worden

Tabel

5.4

Aantal ligplaatsen in de gemeente Roggel en Neer

U

werkelij ke aant al ligplaat sen

roog

Peulen

best em m ingsplannen

passant

uit breiding

nat

droog

onbekend

25

0

0

0

1

2

0

0

0

/

WSV } -I anssum

50

0

0

20

0

0

To( ai

71

0

0

20

0

0

Veerboot

1

Bron: Best em m ingsplannen gem eent e Neer plus eigen waarnem ing

Ten noorden van Bouxweerd wordt een gebied ter grootte van

35- 40

hectare ontgrond. Nadat

de ontgrondingenvergunning is aangevraagd wordt het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd. Er ontstaat een nieuwe plas ten westen van Hanssum die niet in
verbinding staat met de Maas. De oppervlakte is Vrij klein, dus niet geschikt voor de recreatie-
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vaart. Ten zuiden van deze plas ontstaat een geul die parallel loopt aan de Maas. In deze geul
mondt de verlegde Neerbeek uit. Er ontstaat hier geen nieuwe haven.
Tabel 5.5 Aantal ligplaatsen in de gemeente Swalmen
best em m ingsplannen

werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

uit breiding

passant

droog

nat

[
1'

50

0

0

0

0

0

400

400

0

WSV Ascloa

216

50

10

0

200

0

Tot aal

266

50

10

400

600

0

Privk- st eigers ( roeibot en)

Nieuwe j acht haven

onbekend

droog

[

[

Watersportvereniging Ascloa

Tussen de loswal en de Maas wordt één van de nieuwe jachthaven van Aqua Terra N.V.
aangelegd. De jachthaven is reeds planologisch geregeld in een bestemmingsplan.
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Watersportvereniging Ascloa ligt in de Bongaert, één van de Asseitse Plassen. Uitbreiding van
het aantal ligplaatsen is niet mogelijk omdat ten zuiden van de watersportvereniging een
strandje wordt aangelegd en ten noorden van de watersportvereniging bevindt zich een loswal.

Tabel 5.6 Aantal ligplaatsen in de gemeente Haelen
werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

passant

best em m ingsplannen

uit breiding

nat

droog

kend
T

Privé- st eigers

S

0

0

7

Tot aal

5

0

0

7

0

0

Bron: Best em m ingsplannen gem eent e Haelen en 1- kern plus eigen waarnem ing

De privé-steigers liggen in het afwateringskanaal van de Maascentrale. Deze steigers zijn ook
eigendom van de Maascentrale. Het vaarwater is niet openbaar.

De gemeente Maasbree wordt niet in bovenstaande tabellen weergegeven. De plangrens van het
bestemmingsplan 'Buitengebied' voor zover gelegen langs de Maas is vooral gelegen boven
stuw Belfeld. Het grondgebied van de gemeente Maasbree dat tot het studiegebied behoort is
heel erg klein, circa 600 meter oever. De oever ligt zo dicht bij de stuw dat er geen ligplaatsen
gebouwd mogen worden. Dus ook voor de nabije toekomst zijn er voor de gemeente geen
mogelijkheden om ten zuiden van de stuw ligplaatsen te realiseren.

De intensiteit"
In het stuwpand Belfeld bevinden zich 558 vaste - natte en droge - ligplaatsen (14 juni 1994).
Roeiboten en de privé-steiger bij de Maascentrale zitten niet in dit aantal.
De Maas in het stuwpand Belfeld is onderverdeeld in twee vaarvakken. Vak 1 loopt van sluis
Roermond tot de invaart naar de plassen bij Asselt en vak 2 loopt van de invaart tot aan sluis
Belfeld. Deze onderverdeling wordt gemaakt omdat de intensiteit op die twee vakken verschil-

13

Voor het vaststellen van de intensiteit moet op meerdere strategische telpunten langs een rivier worden
geteld hoeveel recreatievaartuigen er daadwerkelijk langskomen. Er worden dan recreatievaartuigen geteld
die behoren tot de doorgaande en de plaatsgebonden recreatievaart. Omdat dit onderzoek laat in het seizoen
plaatsvond (en er geen maatgevende drukke dagen/uren waren) is ervoor gekozen de vaarbewegingen aan de
hand van de enquête vast te stellen en hiermee de vaarintensiteit te bepalen. De doorgaande recreatievaart
zit niet in deze intensiteitsberekening, waardoor de intensiteit dus lager uitvalt.

50

Dataverwerking

lend is. Dit komt omdat er uit de enquête blijkt dat recreatievaartuigen uit het stuwpand Linne
en Roermond wel de Maasplassen bij Asselt bevaren, maar niet de Maas in het stuwpand
Belfeld. Vandaar dat vak 1 drukker bevaren wordt dan vak 2 door deze groep recreanten. Van
de andere kant bevaren recreanten die hun vaste ligplaats in de Asseitse Plassen hebben en
richting Roermond varen alleen vak 1.
Het totaal aantal recreatievaartuigen (m.u.v. de doorgaande recreatievaart) dat per uur een
telpunt in het stuwpand Belfeld passeert is per vak:
vak 1: = 66 RV/uur
vak 2: = 43 RV/uur
Voor een uitgebreide berekening wordt verwezen naar bijlage 4.

De capaciteit
Voor een uitvoerige berekening van de capaciteit op het stuwpand Belfeld wordt verwezen naar
bijlage 5. Hier wordt volstaan met de conclusie dat er theoretisch gezien op een willekeurig
telpunt langs de Maas in het stuwpand Belfeld 155 recreatievaartuigen per uur kunnen
passeren.

De belastinggraad
Voor de twee vaarvakken bedraagt de belastinggraad (= I/C):
vak 1: 0,43
vak 2: 0,28

§ 5.4 Stuwpand Roermond
Het stuwpand Roermond is het kleinste stuwpand in dit onderzoek. Toch ligt hier het centrum
van de watersport in Midden-Limburg. Vanwege het grote aantal ligplaatsen (op 14 juni 1994:
3.719 natte en droge ligplaatsen) wordt dit stuwpand al snel als vol ervaren door recreanten.
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Tabel 5.7

Aantal ligplaatsen in de gemeente Roermond
werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

best em m ingsplannen

passant

uit breiding

nat

droog

onbekend

[
Kalle & Bakker

80

0

10

0

Rest aurant Mij nheerkens

0

0

20

0

Cam ping Herm ans

80

0

0

0

80

0

Cam ping van As

40

0

0

0

40

0

360

90

10

0

350

0

60

0

0

4

64

0

Driessen

220

0

0

14

234

0

Jacht haven Het St eel

250

50

0

0

300

0

Rosslag

519

0

4

0

500

0

Nico Snellens

10)

0

0

0

100

0

WSV Hert ha

I I X)

0

0

0

100

0

Passant enst eigers Zuidplas

0

0

60

0

Wat erscout ing St . Fransiscus

10

0

0

0

0

20)

0

0

Jacht haven Herm an

220

10

25

40

230

20

Jacht haven Hat enhoer

400

250

10

0

425

250

Cam ping Hat enhoer

350

150

0

0

350

115

Kop van Hat enboer

0

0

0

100

50

0

Paardsplas

0

0

0

0

50

0

Wat erscout ing Beat rix

10

6

0

0

2

0

Passant enst eiger veer Ool

0

0

5

0

164

0

20

166

350

0

0

0

80

7

80

0

2963

756

244

3090

385

WSV Naut ilus

Helenawerf Monet

Krekelberg Naut ic

Mariea Oolderhnuske

Oolderveld

Tot aal

:
211: :

Bron: Best em m ingsplannen gem eent e Roerm ond, Hert en, Linne, Horn en Beegden plus eigen waarnem ing
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De gemeente Roermond ligt aan de oostzijde van de Maas. Hier ligt het WSC MiddenLimburg. Op dit hele gebied hebben maar liefst 9 bestemmingsplannen betrekking. Het oudste
plan dateert uit 1969. Om aan deze lappendeken van bestemmingsplannen een einde te maken
heeft de gemeente Roermond besloten een nieuw bestemmingsplan te maken: het bestemmings-

plan Maasplassen. Het voorontwerp is reeds gereed. De ligplaatsen ten behoeve van camping
Hatenboer wordt gesteld op 350. Deze worden alle 350 gebouwd in de Maaswaarderplas. Dit
betekent dat de 100 ligplaatsen in de Nieuwe Nack moeten verdwijnen.

\

+

De 350 nieuwe ligplaatsen in de Maaswaarderplas zijn in aanbouw

In de Zuidpias liggen enkele passantensteigers. Hiervan liggen er 4 ten zuiden van de
Paardsplas met elk 10 ligplaatsen. In het noordwesten van de Zuidplas kunnen nog eens 20
boten aanmeren.
De 50 nieuwe ligplaatsen die volgens het voorontwerp Bestemmingsplan Maasplassen aan de
Paardsplas zouden worden aangelegd, worden vanwege de vervuilde grond aldaar verplaatst
naar de Kop van Hatenboer. Hier worden dus 100 nieuwe ligplaatsen aangelegd in plaats van

50.

53

.en nu is de Maas vol!

De intensiteit
Uitgaande van deze aantallen wordt nu berekend hoeveel recreatievaartuigen er daadwerkelijk
per uur een telpunt passeren. De Maas in het stuwpand Roermond is onderverdeeld in vier
vaarvakken omdat op elk van deze vier vaarvakken de verschillen in gecumuleerde aantallen
ligplaatsen heel groot is. De vier vaarvakken zijn als volgt afgebakend: van sluis Linne tot aan
de invaart naar de Zuidplas (vak 1), van de invaart van de Zuidplas tot aan de invaart naar De
Rosslag (vak 2), van de invaart naar de Rossiag tot aan de invaart naar La Bonne Aventure
(vak 3) en van de invaart naar La Bonne Aventure tot aan sluis Roermond (vak 4).
Aan de hand van de recreatievaart-enquête zijn de herkomst en de bestemming van de boten
per stuwpand bepaald. Het stuwpand Roermond is verder onderverdeeld in ligplaatsen aan de
Zuidplas en ligplaatsen aan de Maas, omdat boten die hun ligplaats aan de Zuidplas hebben en
te kennen geven dat ze alleen op de Maasplassen bij Roermond varen, de Maas niet gebruiken
als onderdeel van hun vaargebied.

Het totaal aantal recreatievaartuigen (m.u.v. de doorgaande recreatievaart) dat per uur een
telpunt in het stuwpand Roermond passeert is per vak:
vak 1:

125 RV/uur

vak 2:

198 RV/uur

vak 3:

160 RV/uur

vak 4:

105 RV/uur

Voor een uitgebreide berekening wordt verwezen naar bijlage 4.

De capaciteit
Voor een uitvoerige berekening wordt verwezen naar bijlage 5. Hier wordt volstaan met de
conclusie dat er theoretisch gezien op een willekeurig telpunt langs de Maas in het stuwpand
Roermond maximaal 125 recreatievaartuigen per uur kunnen passeren.

De belastinggraad
Voor de vier vaarvakken is de belastinggraad (= I/C):
vak 1: 1
vak 2: 1,58
vak 3: 1,28
vak 4: 0,84
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Tussen de invaart naar de Zuidpias en de belangrijkste havens langs de Maas bij Roermond
(Rossiag, La Boime Aventure, 't Steel) wordt de capaciteit met 28% tot 58% overschreden. De
drukte neemt weliswaar af, indien naar sluis Linne of sluis Roermond wordt gevaren (resp. vak
1 en vak 4), maar ook hier dreigt de capaciteit overschreden te worden indien het drukker
wordt. De berekende belastinggraad heeft alleen betrekking op de plaatsgebonden recreatievaart. De intensiteit van de doorgaande recreatievaart is niet bekend, en zit dus niet in de
berekening. De werkelijke belastinggraad ligt dus hoger.

§ 5.5 Stuwpand Linne

Tabel 5.8 Aantal ligplaatsen in de gemeente Thorn
bestemmingsplannen

werkelijke aantal ligplaatsen
nat

droog

passant

uitbreiding

nat

droog

RondvaarLboot kasteelhoeve

0

0

1

0

1

0

Nieuwe aanlegplaatsen

0

0

0

100

100

0

Nieuwe jachthaven

0

0

0

350

0

0

WSV Thorn

120

35

0

0

100

0

Totaal

120

35

450

301

0

T-,

onbekend

/

Bron: Bestemmingsplannen gemeente Thorn plus eigen waaenemtng

De planologisch geregelde nieuwe aanlegpiaatsen voor passanten (zonder overnachtingsmogelijkheden) heeft nog geen definitieve lokatie. Ten noorden van de Thorner Zeilciub komt de
nieuwe jachthaven met 300 ligplaatsen, hoewel de jachthaven nog niet planologisch geregeld is.
De 300 ligplaatsen zijn gebaseerd op de plannen van Aqua Terra N.V.. De realisatie van het
hele project laat nog enige tijd op zich wachten omdat er een bodemonderzoek moet plaatsvinden.
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Tabel 5.9 Aantal ligplaatsen in de gemeente Heel
werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

best em m ingsplannen

passant

uit breiding

droog

nat

[

onbekend

[

Aanlegst eiger Wessem

0

0

15

0

Nieuwe j acht haven

0

0

0

200

0

0

Jacht haven De Koeweide

550

35

20

210

680

0

Tot aal

550

35

35

410

L6M

0

.1

/

Bron: Best em m ingsplannen gem eent en Heel en Wessem plus eigen waarnem ing

Voor de nieuwe jachthaven geldt hetzelfde als voor de nieuwe jachthaven in de gemeente
Thorn: het aantal ligplaatsen is al bekend, maar ze zijn nog niet planologisch geregeld.

Tabel 5.10 Aantal ligplaatsen in de gemeente Maasbracht
werkelij ke aant al ligplaat sen

nat

droog

passant

best em m ingsplannen

uit breiding

nat

droog

Privé- st eiger in de Osen

30

0

0

7

Van der Laan Yacht ing

45

60

0

295

IS

36

WSV Maasbracht

60

0

0

15

75

0

Linssen'

30

100

0

5137

780

0

0

0

0

0

II

0

400

0

10

0

400

0

0

0

0

200

2137

0

30

0

0

15

45

0

1375

160

21

1025

1438

36

Jacht haven St evensweert

Aanlegst eiger St evensweert

Jacht haven De Maast erp

Nieuwe j acht haven

Leverkusener Yacht verein

Tot aal

/

/

700

1

Bron: Best em m ingsplannen gem eent en Maasbracht en St evensweert plus eigen waarnem ing

14

De recreatievaartuigen zijn bestemd voor de verhuur/verkoop en reparatie.
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De jachthaven van Stevensweert heeft twee havens: de zomerhaven en de winterhaven. De
zomerhaven ligt het dichtst bij de Maas en is geschikt voor kleinere boten. Het totale aantal
vaste ligplaatsen is hier 450. De winterhaven ligt bij Brandt. Hier hebben 330 boten hun
thuishaven. De aanlegsteiger van de gemeente Maasbracht (aanlegsteiger Stevensweert) is
onderverdeeld in enerzijds een afmeersteiger voor passanten en anderzijds een afmeersteiger
voor 1 rondvaartboot.

De intensiteit
Er bevinden zich in het stuwpand Linne 2.115 ligplaatsen op 14 juni 1994 (de privé-steiger in
de Osen en de recreatievaartuigen bij Linssen die bestemd zijn voor verhuur/reparatie zijn niet
meegeteld). De berekening voor het stuwpand Linne is een stuk gecompliceerder. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat - met uitzondering van de Maas - niet bekend is waar de
recreatievaartuigen uit het stuwpand Linne in het eigen stuwpand recreëren. Om toch een
globaal inzicht te krijgen omtrent deze vaarbewegingen zijn er drie scenario's opgesteld voor
het recreëren op de Maasplassen in het stuwpand Linne. Het eerste scenario gaat ervan uit dat
een recreatievaartuig de keuze heeft uit de twee Maasplassen die het dichtst bij de thuishaven
gelegen zijn. De verdeling over de twee Maasplassen bedraagt 50 %-50%. Het tweede scenario
gaat uit dat een recreatievaartuig de keuze heeft uit drie Maasplassen. De helft van het aantal
recreatievaartuigen gaat naar de Maasplas die het dichtst bij de thuishaven gelegen is. De
andere helft is gelijk verdeeld over de twee andere Maasplassen. Het derde scenario gaat ook
uit van drie Maasplassen. De verdeling over de drie Maasplassen is echter gelijk. Met nadruk
wordt er nogmaals op gewezen dat het hier slechts gaat om een indicatie.

Verder is ook dit stuwpand weer verdeeld in diverse vaarvakken. De verdeling is als volgt:
vak 1: invaart jachthaven Maasterp - invaart jachthaven Spanjerd
vak 2: invaart jachthaven Spanjerd - invaart zomerhaven Stevensweert
vak 3: invaart zomerhaven Stevensweert - invaart winterhaven Stevensweert
vak 4: invaart winterhaven Stevensweert - invaart WSV Maasbracht
vak 5:

invaart WSV Maasbracht - invaart Koeweide

vak 6: invaart Koeweide - invaart jachthaven Koeweide
vak 7: invaart Koeweide - invaart Maasplassen Heel
vak 8: invaart Maasplassen Heel - sluis Heel/Linne
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Het totaal aantal recreatievaartuigen (m.u.v. de doorgaande recreatievaart) dat per uur een
telpunt in het stuwpand Linne passeert is per vak:
vak 1: = 118RV/uur
vak 2: = 147 - 175 RV/uur"
vak 3: = 154 - 189 RV/uur
vak 4: = 160 - 199 RV/uur
vak 5: = 164 - 203 RV/uur
vak 6: = 137 - 191 RV/uur
vak 7: = 147 - 182 RV/uur
vak 8: = 138 RV/uur
Voor een uitgebreide berekening wordt verwezen naar bijlage 4.

De capaciteit
De confrontatie beroepsvaart-recreatievaart komt in dit stuwpand vooral voor tussen sluis
Heel/Linne en de invaart naar de plassen Heel. De beroepsvaart vaart namelijk in het stuwpand
Linne hoofdzakelijk van sluis Maasbracht naar sluis Heel of sluis Linne en omgekeerd.
Beroepsvaart die vaart over de Maas ten westen van de invaart, bestaat uit grindschepen. De
invloed hiervan is echter te verwaarlozen. Voor de berekening wordt daarom hoofdzakelijk
gekeken naar het stuk Maas tussen sluis Heel/Linne en de invaart naar de plassen bij Heel (vak
8).
In dit stuwpand kunnen volgens de berekening uit bijlage 5 - theoretisch gezien - maximaal 159
recreatievaartuigen een willekeurig telpunt langs de Maas passeren. Voor de rest van de
bevaarbare Maas (tot aan Ohé en Laak) geldt dat er per uur maximaal 125 recreatievaartuigen
per uur kunnen passeren.

De belastinggraad
Voor de acht vaarvakken is de belastinggraad:
vak 1: 0,94
vak 2: 1,18 - 1,40
vak 3: 1,23 - 1,51
vak 4: 1,28 - 1,59

15

Het aantal recreatievaartuigen is afhankelijk van het gekozen scenario. De genoemde waarden zijn minimum
waarden (scenario 1) en maximum waarden (scenario 3).
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vak 5: 1,31 - 1,62
vak 6: 1,10- 1,53
vak 7: 1,18 - 1,46
vak 8: 0,87

§ 5.6 Andere berekening smethoden
Voor zover bekend heeft alleen het toenmalige Ministerie van CRM in 1981 een andere
berekeningsmethode ontwikkeld om een overdruk en onderdruk te berekenen. Het grote
verschil met de berekening van de Dienst Verkeerskunde (de huidige Adviesdienst voor
Verkeer en Vervoer (AVV)) is dat de berekening bedoeld is voor een plassen- en merengebied,
terwijl de berekening van de Dienst Verkeerskunde is bedoeld voor een vaarweg (rivieren en
kanalen). De berekeningsmethode die het Ministerie van LNV nu dus gebruikt is dus geen
alternatief voor de methode die de AVV gebruikt.
De rekenmethode die het Ministerie van LNV gebruikt heeft een aantal plus- en minpunten. In
tegenstelling tot de methode van de DVK houdt deze methode wel rekening met de oppervlakte
van het water. Gekoppeld aan het feit dat via onderzoek wordt bepaald hoeveel recreatievaartuigen er per hectare kunnen varen op verschillende rivieren en plassen, kan worden uitgerekend hoeveel recreatievaartuigen er per vaargebied kunnen varen. Voorts houdt deze methode
ook rekening met reductiefactoren die op een rivier te vinden zijn (hoewel dit andere reductiefactoren zijn als bij de DVK-methode). Ten derde let deze methode op uitvaarpercentages en
de verhouding varende en aan de wal gelegen recreatievaartuigen. Maar aan de andere kant
houdt deze methode geen rekening met het feit dat een rivier ook door de beroepsvaart wordt
gebruikt. De term reductiefactor is in dit verband absoluut onvoldoende. Een ander minpunt is
het aantal varende boten per hectare per dag, waarmee het Ministerie werkt. Dit aantal is
gebaseerd op de belevingswaarde van recreanten. In 1987 heeft de provincie Limburg een
zelfde belevingswaarde onderzocht. Toen lag het aantal varende boten per hectare opeens een
stuk hoger, zodat deze factor afhankelijk is van de beleving door de recreanten die geenquêteerd worden.
Voor de berekeningsmethode van het Ministerie van CRM bestaat alleen maar een formule.
Hoe men in 1981 tot een eindcijfer is gekomen, is onbekend. Uitgaande van dat eindcijfer heeft
men vervolgens hiervan de gerealiseerde ligplaatsen afgetrokken. Op die manier heeft het
Ministerie van LNV in 1992 geconcludeerd dat er voor de Limburgse Maasplassen de gestelde
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2.500 ligplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Toch is in bijlage 3 getracht zelf de berekening
uit te voeren, uitgaande van de wateroppervlakte van de Maasplassen zoals die in 1993 bekend
waren. De berekening geeft slechts een indicatie, omdat ook bij deze berekening een aantal
aannamen zijn gedaan. Zo is de reductiefactor in deze berekening gelijk gesteld aan die uit de
DVK-methode, omdat nadere gegevens ontbraken. Verder is voor de bepaling van het aantal
recreatievaartuigen per hectare per dag uitgegaan van gegevens die bekend zijn bij de provincie
Limburg en die zijn ook op aannamen gebaseerd.
De zelf gemaakte berekeningen met behulp van LNV-methode laten zien dat er nog een
restcapaciteit is in het stuwpand Belfeld van 306 vaste ligplaatsen. In het stuwpand Roermond
zouden er nog 668 recreatievaartuigen kunnen worden toegelaten en in het stuwpand Linne is
er plaats voor 367 ligplaatsen, uitgaande van het huidige aanbod aan recreatievaartuigen.
Toekomstige uitbreidingen van het aantal vaste ligplaatsen zijn noch in de LNV-berekening
noch in de DVK-berekening meegenomen. Bij de berekening zijn alleen die plassen in de
berekening meegenomen, die als recreatieplas worden gebruikt door de grote watersport.
Plassen als Laakerweerd en Brandt, waar zich alleen jachthavens bevinden, worden niet in de
berekening meegenomen, omdat de plas niet gebruikt wordt/kan worden om te recreëren.
In het stuwpand Roermond blijken er volgens de zelf gemaakte berekening met behulp van de
LNV-methode nog 668 recreatievaartuigen extra bij te kunnen. Als je echter kijkt naar het
aantal ligplaatsen in en aan de Zuidplas dan kan worden gesteld dat deze plas nu reeds vol is
met een capaciteit van 2.464 recreatievaartuigen en een intensiteit van 2.493 recreatievaartuigen die vallen onder de grote watersport. Ook de Noordplas wordt niet gebruikt door de grote
watersport, net zoals de plas in de Osen. De enige plas waarin nog uitbreiding mogelijk zou
zijn is de Oolderplas. Hier zijn echter geen uitbreidingen gepland. Bovendien is het nog maar
de vraag of alle ruimte die er is voor de recreatievaart, ook inderdaad opgesoupeerd moet
worden. Met eventuele groei van de beroepsvaart en de (doorgaande) recreatievaart is namelijk
geen rekening gehouden in de beide berekeningsmethoden.

§ 5.7 Samenvatting
Aantal ligplaatsen
Uit een vergelijking tussen het werkelijke aantal ligplaatsen en het aantal ligplaatsen zoals die
staan aangegeven in de verschillende vigerende bestemmingsplannen of voorontwerpen blijkt
dat bij de gemeenten Roermond, Swalmen en Heel de aantallen bijna met elkaar overeenko-

Dataverwerkmg

men. De gemeente Roermond dankt deze overeenkomst vooral aan het nieuwe voorontwerp
bestemmingsplan Maasplassen. Dit bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van diverse,
soms sterk verouderde bestemmingsplannen.

De gemeente Roermond werkt aan een waterfront langs de Maas

In sommige gevallen zijn jachthavens met bijbehorende ligplaatsen al planologisch geregeld,
maar moet met de aanleg hiervan nog worden begonnen. Het gaat dan om ligplaatsen die door
Aqua Terra N.V. worden aangelegd (zie gemeente Swalmen en gemeente Maasbracht). Het is
dus niet helemaal correct om te stellen dat het daadwerkelijke aantal ligplaatsen nu reeds in
overeenstemming is met de planologisch geregelde aantallen.

In het onderzoeksgebied is de uitbreiding van 1224 nieuwe ligplaatsen reeds geregeld (Swalmen: 400, Roermond: totaal 284, Thom: 100 (aanlegplaatsen!), Heel: 210, Maasbracht: totaal:
230), maar die van 905 nog niet (Roggel en Neer: 20, Roermond: 40, Thorn: 350, Heel: 200,
Maasbracht: 295).
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Belastinggraad
In het stuwpand Belfeld is het rustig op de Maas. De belastinggraad is er 0,28 respectievelijk
0,43. Vanwege de onaantrekkelijkheid van de Maas wordt de rivier in het stuwpand Belfeld
met name benut door de doorgaande recreatievaart en de recreatievaartuigen die uit het eigen
stuwpand afkomstig zijn.
Zoals blijkt uit de diverse berekeningen die gemaakt zijn in dit hoofdstuk, is de belastinggraad
in het stuwpand Roermond in het Watersportcentrum Midden-Limburg groter dan 1. Het loopt
op tot maximaal 1,58. Rond de sluizen dreigt het te druk te worden (bij sluis Linne: belastinggraad = 1; bij sluis Roermond: belastinggraad = 0,84).
In het stuwpand Linne is de belastinggraad 0,87 op dat gedeelte van de Maas waar er een
confrontatie is tussen beroepsvaart en recreatievaart. Op de rest van de Maas in het stuwpand
Linne is er met uitzondering van één vaarwegvak overal sprake van een overdruk. Er is echter
bij de drie stuwpanden geen rekening gehouden met de intensiteit van de doorgaande recreatievaart. Dus de belastinggraad ligt hoger dan de cijfers uit de berekeningen aangeven.

De belastinggraad is berekend voor een maatgevend druk uur op een maatgevend drukke dag in
de zomerperiode. Een maatgevend drukke dag behoort tot de drukste dagen in het seizoen.
Echter, welke dag dit is, is niet vast te stellen. Ook achteraf niet. Het grootste deel van het
jaar (misschien wel 90%) is het dus minder druk dan de belastinggraad in deze berekeningen
aangeeft. De intensiteiten worden gespreid over de dag berekend, hoewel het aantal vaarbewegingen per uur een piek laat zien tussen 12.00 en 16.00 uur. Verder is ook de doorgaande
recreatievaart niet verdisconteerd in de berekeningen, omdat de omvang niet uit dit onderzoek
te herleiden zijn.

Andere berekeningsmethoden
Naast de methode die de DVK heeft opgesteld, bestaat er nog een berekeningsmethode: die van
het Ministerie van LNV (ontwikkeld door CRM). Vergelijking tussen de twee berekeningsmethoden is moeilijk omdat voor beide formules verschillende aannamen worden gehanteerd.
Daarnaast heeft de DVK-methode betrekking op een rivier met daaraan enkele plassen en de
methode ontwikkeld door CRM betrekking heeft op een plassengebied. Het is dus niet zo, dat
de formule die door het Ministerie van CRM is ontwikkeld, een alternatief is voor de formule
die door de DVK is ontwikkeld.
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§ 6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uiteengezet op grond van de twee enquêtes en de
opmerkingen van sluiswachters, beroepsschippers en recreanten.
De cijfers die in de volgende paragraaf worden genoemd zijn uitsluitend gebaseerd op de
frequentieverdelingen uit de enquêtes. Voor de frequentieverdelingen van alle vragen van de
beide enquêtes wordt verwezen naar bijlage 1 (recreatievaartenquête) en bijlage 2 (beroepsvaartenquête).

§ 6.2 Bevindingen
De bevindingen hebben betrekking op de drukte, de hinder, de sluizen en de ligplaatsen. Ze
zijn per stuwpand gesorteerd. Op grond van deze bevindingen worden vervolgens in hoofdstuk
7 conclusies getrokken en in hoofdstuk 8 worden aanbevelingen voor problemen voorgesteld.

§ 6.2.1 Stuwpand Belfeld
Drukte
Rond de Rijkelse Bemden is het niet druk. Er bevinden zich hier nog geen 300 ligplaatsen voor
recreatievaartuigen. Recreatieve invloeden van andere stuwpanden is er nauwelijks. Behalve de
genoemde recreatievaartuigen maakt alleen de doorgaande recreatievaart gebruik van dit
stuwpand.
In de Asseltse Plassen is het relatief rustig. De plassen liggen enigszins afgelegen ten opzichte
van het grote gebeuren ten westen van Roermond, waar de recreatievaartuigen die hier een
vaste ligplaats hebben op gericht zijn. De omgeving is hier ook niet aantrekkelijk voor een
langdurige watersportvakantie. De plassen worden hoofdzakelijk benut door de plaatselijke
watersportvereniging Ascloa.
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Hinder
In het stuwpand Belfeld hebben recreatievaartuigen alleen hinder van elkaar als er (te) hard
wordt gevaren. Op bepaalde trajecten in het stuwpand zijn trajecten waar de maximumsnelheid
van 20 km/u is opgeheven, namelijk op het Lateraalkanaal en op de Maas rond Kessel en
Reuver (km 95.100 tot km 98.700) •16 Rond camping Gravenhof wordt er veel gebruik
gemaakt van waterscooters. Door de grote snelheden die deze vaartuigen kunnen bereiken zijn
ze ingedeeld onder de noemer 'snelle motorboot'. Voor deze vaartuigen geldt een vaarbewijsplicht. De onervarenheid en het niet naleven van de vaarregels brengt met zich mee dat de
jetski's vaak over het water racen zonder te letten op andere vaartuigen op het water. Zo
brengt men zichzelf en anderen in gevaar. Bijna 24% van de recreanten zich ergert aan de
aanwezigheid van de jetski's en het te hard varen van andere snelle motorboten.

§ 6.2.2 Stuwpand Roermond
Drukte
De drukte in het onderzochte Maasplassengebied is het grootst in het WSC Midden-Limburg.
Hier bevinden zich ook de meeste ligplaatsen: 2963 natte ligplaatsen, 756 droge ligplaatsen,
244 ligplaatsen voor passanten en dit totaal wordt nog met 296 natte ligplaatsen uitgebreid. De
drukte wordt hier vooral veroorzaakt door de recreanten zelf; de beroepsvaart vaart hoofdzakelijk via het Lateraalkanaal. Slechts de vrachtschepen die in de Prins Willem-Alexander-haven
moeten zijn en de grindschepen die naar de Oolderplas gaan, varen via het stuwpand Roermond en varen zo langs de drukste Maasplas in dit gebied: de Zuidplas. Doorgaande recreatievaart vindt hier ook plaats, hoewel een deel via het Lateraalkanaal vaart.
De drukte, zo blijkt uit de enquête, concentreert zich vooral rond de Zuidplas. Dit is logisch,
want deze plas is qua omvang (175 ha.) de enige plas die geschikt is om op te zeilen. Zeilboten
hebben immers veel ruimte nodig om te kunnen laveren. Op de Zuidplas worden ook
regelmatig zeilwedstrijden gehouden. Hierdoor is de Zuidplas minder goed bevaarbaar voor
andere recreatievaartuigen. Van de geënquêteerden mijdt 30% een vaargebied in het onderzoeksgebied vanwege de drukte. Hiervan mijdt 40% de Zuidplas.
Een ander vaargebied dat regelmatig gemeden wordt vanwege de drukte is de Osen (31 %).
Deze Maaslus is slechts via de noordzijde te bereiken, omdat aan de zuidzijde van de Osen de

16

A.N.W.B., Snel motorbootvaren in Nederland '93/'94, Den Haag, 1993.
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stuw van Linne ligt. In het meest noordelijke deel van de Maaslus is het toegestaan om hard te
varen. Gecombineerd met een relatief smalle Maas, is dat waarschijnlijk een belangrijke reden
waarom veel mensen dit gebied mijden.
Het Oolderveld wordt op dit moment nog ontgrind. Recreanten verblijven hier op eigen risico,
zoals de borden aan de ingang van de Oolderplas duidelijk kenbaar maken. Deze plas is gezien
zijn oppervlakte uitermate geschikt om op te zeilen. Door de aanwezigheid van grote baggermachines en grindschepen recreëren veel zeilbootbezitters echter elders. En verschillende
recreanten geven aan dit vaargebied te mijden vanwege de drukte. Dit laatste komt doordat
zich rond de invaart naar de Oolderplas veel waterscooters ophouden.

Hinder
Ook in het stuwpand Roermond zijn er enkele trajecten waar de maximumsnelheid is opgeheven, namelijk ten noordwesten van Roermond (km 81.400 tot km 82.000), en in de Osen (km
71.700 tot km 73.900). Met name op deze trajecten hebben de recreanten hinder van elkaar.
Rond de ingang van de Oolderplas zijn in de zomerperiode veel waterscooters te vinden. De
smalle doorgang tussen deze plas en de Maas zorgt ervoor dat er hinder optreedt ten gevolge
van de aanwezigheid van de waterscooters.

§ 6.2.3 Stuwpand Linne
Drukte
Rond Stevensweert is het vrij druk. Veel recreanten gaan naar de Maasplassen rond Stevensweert. Omdat de plassen niet dicht bij elkaar liggen is er een druk verkeer op de Maas van
boten die naar een plas toegaan, op weg zijn van de ene plas naar de andere plas, of naar de
thuishaven gaan. Een gunstige factor is dat er rond deze Maasplassen bijna geen vrachtschepen
varen.
De plassen bij Heel laten een rustig beeld zien voor wat betreft de recreatievaart. Hier wordt
nog volop ontgrind en het beroepsverkeer zorgt er voor dat de meeste recreanten andere
vaargebieden opzoeken om te varen. Men gaat dan vooral naar het stuwpand Roermond, of
blijft op de Maas. Fase B wordt nu nog vooral benut door oeverrecreanten.
Ten zuiden van het sluizencomplex Heel is het in de zomerperiode druk. Hier bevindt zich de
splitsing naar sluis Heel (vooral voor beroepsvaart) en sluis Linne (vooral voor recreatievaart).
Komende uit noordelijke richting botsen de vaartuigen haast letterlijk op elkaar, nadat ze de
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sluis verlaten hebben. De beroepsscheepvaart die vanuit Maasbracht richting sluis Heel gaat,
moet bovendien ter hoogte van de splitsing, de Maas oversteken. Hier doen zich gevaarlijke
situaties voor, omdat recreanten die uit sluis Linne komen - en de vaarregels niet goed kennen de beroepsvaart geen voorrang verlenen.

Hinder
In het stuwpand Linne is ten zuidwesten van Maasbracht (km 63.500 en km 66.000) de
maximumsnelheid opgeheven. Hoofdzakelijk op dit traject ondervinden recreanten hinder van
elkaar.

§ 6.2.4 Algemene bevindingen
Sluizen
Van sluizen wordt regelmatig gebruik gemaakt. Als recreanten het te druk vinden gaat 32%
naar een andere plas via een sluis. Misschien vormt een sluis een fysieke barrière. Als men al
via een sluis gaat, gaan de meeste recreanten via de sluis van Linne. Deze sluis verbindt de
twee meest bevaren stuwpanden met elkaar: Linne en Roermond.
De aanlegmogelijkheden nabij de sluizen vindt maar liefst 64% onvoldoende. De afmeerplaatsen zijn vooral geschikt voor vrachtschepen. Maar zoals beschreven in paragraaf 2.2 worden
de voorhavens bij de sluizen verbeterd. De huidige aanlegpiaatsen worden vervangen door
nieuwe. Bovendien komen er een aparte steigers voor de recreatievaart. Bij sluis Heel komt er
zowel boven de stuw als beneden de stuw een steiger voor de recreatievaart met een lengte van
90 meter. De sluizen van Linne en Roermond zijn voorlopig nog niet meegenomen in deze
nieuwe plannen.
De wachttijden in alle onderzochte sluizen liggen hoofdzakelijk van 0 tot "2 uur (19%) en

"2 -

1 uur (9%). Slechts een enkeling wacht langer dan een uur (2%). Uit het onderzoek komt een
enkele keer naar voren dat er zich problemen voordoen tussen recreatievaart en beroepsvaart in
de sluiskolken. Het betreft dan het in gedrang komen van recreatievaartuigen in de kolk ten
gevolge van de vrachtschepen die zich ook in de kolk bevinden.

Ligplaatsen
Het komt regelmatig voor dat er in een haven geen ligplaatsen meer zijn. Slechts 13% heeft
hier nooit last van. De kans is het grootst dat er rond de Zuidpias geen ligplaats is; als
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jachthaven De Rossiag wordt meegerekend is deze kans 41%. Ten noorden en ten zuiden van
het WSC Midden-Limburg kan men bijna altijd terecht voor een tijdelijke ligplaats.
Ruim 65% maakt gebruik van een eigen vaste ligplaats. Vandaar dat de meeste vraag nu
uitgaat naar een tijdelijke ligplaats in een andere haven (54%). De vraag naar tijdelijke
ligplaatsen richt zich vooral op Thorn en Stevensweert. Het gaat hier om passantenplaatsen.
Iets meer dan de helft van de recreanten vindt vervolgens dat er geen extra vaste ligplaatsen in
de jachthavens moeten komen, omdat het anders te druk wordt. Sommige recreanten hebben
tijdens de enquête kenbaar gemaakt dat ze weg gaan of weg zullen gaan als meer vaste
ligplaatsen worden gebouwd. Men overweegt in alle gevallen naar Zeeland te gaan.

Voorts zijn er nogal wat opmerkingen gekomen omtrent de diepte van de grindgaten langs de
oevers. Het is er niet diep genoeg om het vaartuig aan te leggen. Het gaat dan om de
Oolderplas en de Maasplassen bij Heel. In elk van deze grindgaten is men nu nog volop aan
het baggeren, en de oevers zijn nog niet afgewerkt en her-ingericht. Voor Panheel Fase C geldt
trouwens dat deze plas wordt afgesloten en benut wordt als een spaarbekken voor drinkwater.

§ 6.3 Tot slot
Dit hoofdstuk sluit de resultaten van het onderzoek af. De bevindingen geven aan dat het
studiegebied vooral in het stuwpand Roermond als druk wordt ervaren. In het stuwpand Belfeld
is het mstig. In het stuwpand Linne is het hoofdzakelijk rond Stevensweert druk.
Hinder heeft men in de onderzochte stuwpanden vooral op die trajecten waar de maximumsnelheid is opgeheven. Verder zorgen waterscooters voor overlast. Ligplaatsen zijn er volgens de
recreanten meer dan voldoende. Men heeft behoefte aan tijdelijke aanlegplaatsen in havens
waar de recreanten zelf geen vaste ligplaats hebben.
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Eerste grootscheepse landelijke actie

Politie gaat vaarbewi j zen
booteigenaars controleren
heid op het water zou r mee
zijn gediend, en zekeï uer in
Limburg met een drukke beroepsvaart op de Maas. De
schippers hoor je nogal eens
klagen over pleziervaarders
die vaak de raarste en gevaarlijkste capriolen op het
water uithalen. Vooral op
zondag moeten de schippers
zeer alert zijn om aanvarinPleziervaarders die een gen te voorkomen."
vaarbewijs moeten hebben,
Speedboten
maar dit document tijdens
Hoewel
het vooral in het
de eerste landelijke controle
op 30 en 31 juli niet kunnen Middenlimburgse plassengelaten zien, zullen dat door bied steeds drukker op het
een bekeuring in hun beurs water wordt, valt de toenagaan voelen. Wie een vaar- me van de gevaarlijkste en
bewijs wil halen, kan naar meest hinderlijke vaartuigen
een vaarschool gaan. Maar - de speedboten en watersook is het mogelijk om de cooters - in deze regio erg
voorgeschreven kennis lou- mee.
ter en alleen uit boekjes te Brakke: ,,Er is een aantal
halen. ,,Het is een puur jaren sprake geweest van
theoretische opleiding, en een forse groei van het aandat is eigenlijk wel jammer. tal speedboten. Maar nu
Er zou ook een praktijkge- doet zich al geruime tijd
deelte op het water aan ver- duidelijk een stabilisatie
bonden moeten zijn, vooral voor. De provincie voert nu
nu het op onze plassen en niet direct een ontmoedirivieren steeds drukker en gingsbleid, maar legt het gedus ook gevaarlijker wordt", bruik van speedboten wèl
vindt Brakke, die vele jaren behoorlijk aan banden. Op
bij de rijkspolitie te water de grinclplassen mogen ze
niet seller dan negen kiloheeft gevaren.
meter varen en ook op de
Maas gelden snelheidsbeperToejuichen
Daarom zou hij het ook toe- kingen. Er is in Middenjuichen als de rijksoverheid Limburg maar een klein gehet vaarbewijs voor iedereen deelte van de rivier opengemet een boot - groot of steld voor hogere snelheden
klein, snel of langzaam - dan twintig kilometer. Dus
verplicht stelde. ,,De veilig- gaat de lol er gauw af."

in de gelegenheid geweest
Van onze verslaggever
om tijdig het voorgeschreven
MAASBRACHT - Me,t een document in bezit te krijgen.
grootscheepse landelijke ac- Daarom trad de waterpolitie
tie op rivieren en plassen vorig jaar alleen voorlichgaat de politie in het laatste tend op. Het is de bedoeling
weekeinde van deze maand dat er voortaan twee keer
controleren of waterrecrean- per jaar een grootscheepse
ten met snelle of grote boten controle komt."
in het bezit van een vaarbewijs zijn.
Veiligheid
,,Eigenlijk zou iedereen op
het water een vaarbewijs
moeten hebben", zegt
B. Brakke uit Maasbracht
als hoofd bedrijfsvoering
van de afdeling Zuid-Oost
van het Korps Landelijke
Politiediensten. Het vaarbewijs is al sinds 1993 verplicht voor eigenaars van
jachten met een lengte van
meer dan achttien meter en
vaartuigen (speedboten en
waterscooters) die een snelheid van meer dan twintig
kilometer kunnen bereiken.

Capaciteit
Brakke: ,,Dat er nu pas een
eerste gerichte landelijke
controle komt, houdt verband met het feit dat de
ANWB, die vier keer per
jaar examens voor de vaarbewijzen afneemt, veel te
weinig capaciteit had om alle aanvragen tijdig af te
kunnen werken. Daarom
reageerde het Openbaar Ministerie richting politie in de
trant van: doe het met de
controles even soepel en rustig aan, want niet iedereen is

De Limburger, 18juli1994
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Reflectie

7

Conclusies

§ 7.1 Algemeen
In de voorgaande hoofdstukken is behandeld hoe het studiegebied er geografisch nu en in de
toekomst uitziet (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 en 4 zijn de functies van de Maas en het
recreatievaartbeleid uitgelegd. Vervolgens is bekeken hoeveel ligplaatsen er zijn in het
studiegebied en is berekend hoeveel recreatievaartuigen er op de Maas varen (vaarintensiteit)
en hoeveel er theoretisch kunnen varen (vaarcapaciteit). Tenslotte is in hoofdstuk 6 de beleving
van recreanten en beroepsschippers in kaart gebracht aan de hand van de recreatievaartenquête
en de beroepsvaartenquête. Nu deze informatie bekend is, kunnen in dit laatste deel alle
onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd geëvalueerd worden. In hoofdstuk
8 wordt gekeken wat voor de toekomst de kansen en bedreigingen zijn voor de recreatievaart.
In drie paragrafen worden in dit hoofdstuk conclusies getrokken met betrekking tot de
recreatievaart, de functies van de Maas in relatie tot de recreatievaart en het recreatievaartbeleid.

§ 7.2 Recreatievaart
Ten aanzien van de recreatievaart kunnen de conclusies onderverdeeld worden in drie
categorieën:
de berekening van de belastinggraad;
het aantal recreatievaartuigen;
het aantal vaarbewegingen.

De berekening van de belasting graad:
Rij kswaterstaat hanteert voor de berekening van de capaciteit een methode die is ontwikkeld
door de eigen Dienst Verkeerskunde (DVK). De methode van de DVK, die alleen kan worden
gebruikt voor rivieren en niet voor meren en plassen, kent echter een aantal negatieve en
positieve aspecten, zodat de methode valt of staat met de acceptatie van verschillende misschien zelfs achterhaalde - aannamen. Het belangrijkste negatieve aspect is dat de maximale
vaarcapaciteit alleen betrekking heeft op de verkeerskundige capaciteit van de vaarweg.
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Planologische aspecten (de capaciteit van aan de vaarwegen grenzende waterrecreatiegebieden,
natuur en milieu, landschap, oeverrecreatie, sportvisserij e.d.), alsmede de capaciteit van de in
de vaarwegen aanwezige kunstwerken blijven buiten beschouwing. Aan de ene kant houdt dit in
dat de verkeerskundige capaciteit vergroot kan worden indien jachthavens niet langs de Maas
liggen, maar gelegen zijn in een aan de vaarweg grenzend waterrecreatiegebied, omdat het
aantal vaarbewegingen op de Maas dan geringer is. Aan de andere kant neemt de verkeerskundige capaciteit af als wel rekening wordt gehouden met natuur en milieu, oeverrecreatie en
sportvisserij, omdat deze functies allemaal ruimte claimen op en!of langs een vaarweg.
Er wordt in de berekening wel rekening gehouden met de beroepsvaart op de vaarweg, de
intensiteit van de recreatievaart in de vorm van vaarbewegingen, breedte van een vaarweg en
reductiefactoren in de vorm van stroming, bochten, krachtige scheepsgolven en zuiging.

Voorts heeft het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM)
een berekeningsmethode opgesteld, die nu wordt gebruikt door het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV). Deze methode is alleen van toepassing op meren en plassen,
en niet op rivieren.
Voor de berekeningsmethode van het Ministerie van CRM bestaat alleen maar een formule,
geen berekening. Van de eerste berekening uit 1981 heeft men het aantal gerealiseerde
ligplaatsen steeds afgetrokken en verdisconteerd met nieuwe plassen die zijn ontstaan als gevolg
van ontgrindingen. Zo komt men in 1992 op de gestelde 2.500 ligplaatsen. Toch is in
hoofdstuk 5 getracht zelf de berekening uit te voeren, uitgaande van de wateroppervlakte van
de Maasplassen zoals die in 1993 bekend waren. De zelf gemaakte berekeningen laten zien dat
er nog een restcapaciteit is in het stuwpand Belfeld van 306 ligplaatsen, in het stuwpand
Roermond 668 ligplaatsen en 367 ligplaatsen voor het stuwpand Linne. De berekening geeft
slechts een indicatie.

Vergelijking tussen de twee berekeningsmethoden heeft geen zin, omdat er voor beide formules
verschillende aannamen worden gehanteerd en ten tweede vanwege het feit dat de DVKmethode betrekking heeft op een rivier met daaraan enkele plassen en de methode ontwikkeld
door CRM betrekking heeft op een plassengebied. De ene formule is geen alternatief voor de
andere.
De berekening aan de hand van de LNV-methode laat zien dat de intensiteit bijna gelijk is aan
de capaciteit, als rekening gehouden wordt met de toekomstige uitbreidingen zoals die nu
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bekend zijn. Dus, hoewel deze methode geen alternatief kan zijn voor de DVK-methode, geldt
dat ook volgens deze methode het aantal ligplaatsen al bijna z'n maximum bijna bereikt heeft.
Kijkend naar de locatie van de nieuwe jachthaven moeten grote vraagtekens worden gezet bij
de doelstelling van het Ministerie van LNV om in Limburg in totaal 2.500 ligplaatsen te
realiseren, waarvan het overgrote deel midden in een reeds overvol stuwpand Roermond en
Linne. Net zoals blijkt uit het onderzoek van Sybesma (1983) is het op de Maas veel drukker
dan was aangenomen en geven veel recreanten aan dat het druk is in het weekend.
Het enige alternatief dat nog over blijft is de aanleg van nieuwe ligplaatsen in het stuwpand
Belfeld.

Het aantal recreatievaartuigen.
Om nu te kunnen bepalen of er nog meer recreatievaartuigen kunnen worden toegelaten zijn
drie dingen belangrijk:
de berekening volgens de DVK-methode;
de berekening volgens de CRM-methode;
de bevindingen van de recreanten en de beroepsschippers.

De berekening volgens de DVK-methode:
in het stuwpand Belfeld is de belastinggraad (= IIC) vanwege de onaantrekkelijkheid van het
vaargebied heel laag: 0,28 respectievelijk 0,43. De vraag hoeveel nieuwe ligplaatsen er nog
zouden kunnen worden bijgebouwd is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dit hangt af van
de uitstraling die zo'n nieuwe jachthaven heeft op de Maas. De uitstraling is afhankelijk van de
volgende factoren:
De aanwezigheid van specifieke recreatiegebieden in de buurt van de haven heeft een
aantrekkende werking op de recreatie, zodat het aanbod uit een dergelijke haven zich in
mindere mate manifesteert op de doorgaande vaarweg;
Jachthavens die niet direct zijn gelegen aan de doorgaande vaarweg, maar bijvoorbeeld aan
een afgesneden rivierarm die op zich een aantrekkelijk recreatiegebied vormt, zorgen voor
minder verkeer op de doorgaande vaarweg.
Deze aspecten worden verwerkt in de zogenaamde plaatsaanbodfactor

) waarbij f

= de

fractie van de gelijktijdig buiten de haven verkerende jachten die zich binnen het vaarwegvak
bevindt waaraan de haven is gelegen.
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Voor de nieuwe jachthaven in de Asseitse Plassen kan dit wel berekend worden omdat de
locatie ervan bekend is. Circa 60 van de in totaal 400 recreatievaartuigen zullen zich gelijktijdig op de Maas bevinden. Hierdoor wordt de belastinggraad 0,52 respectievelijk 0,37. Verdere
uitbreidingen zijn niet gepland in dit stuwpand. In geval van nieuwe jachthavens, gelegen aan
de Maas, kunnen deze in totaal ongeveer 1.250 ligplaatsen bevatten. Er is dus nog ruimte voor
nieuwe ligplaatsen in het studiegebied. Met de aanleg van nieuwe ligplaatsen moet evenwel
rekening worden gehouden met bovengenoemde factoren en het feit dat in de toekomst de
beroepsvaart zal toenemen. Men kan zich dus afvragen of alle ruimte die er nu nog is, moet
worden opgesoupeerd door extra ligplaatsen te creëren.

De berekeningen laten zien dat de intensiteit in de stuwpand Roermond volgens de nota DVK
hoger is dan de capaciteit. De belastinggraad varieert tussen 0,84 en 1,58, afhankelijk van de
locatie op de Maas. Om aan te geven hoeveel ligplaatsen er nu te veel zouden zijn in het
stuwpand Roermond, moet eerst bekend zijn hoeveel ligplaatsen uit welke jachthaven verwijderd worden. Ten tweede is het van belang of zo'n jachthaven gelegen is langs de Maas, of in
een Maasplas. Bovendien heeft het stuwpand te maken met invloeden van de stuwpanden Linne
en Belfeld.
In het stuwpand Linne ligt de belastinggraad tussen 0,87 en 1,62, afhankelijk van de locatie op
de Maas. Ook voor dit stuwpand geldt hetzelfde als voor het stuwpand Roermond: het is niet
mogelijk aan te geven hoeveel ligplaatsen er nu te veel zijn.
Omdat bestaande ligplaatsen niet/moeilijk te verwijderen zijn, moet worden gezocht naar
andere oplossingen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
De belastinggraad is berekend voor de huidige situatie. Voor de toekomst zijn er 2.129 nieuwe
ligplaatsen gepland waarvan er al 1.224 zijn vastgelegd. De uitbreidingen zijn met uitzondering
van 400 ligplaatsen (in de gemeente Swalmen) gepland in het stuwpand Roermond en Linne.

De berekening volgens de CRM-methode:
Volgens de methode van het Ministerie van CRM is het maximum bijna bereikt.
Voor het stuwpand Belfeld is er nog een restcapaciteit van 368 recreatievaartuigen, in het
stuwpand Roermond is er een restcapaciteit van 668 recreatievaartuigen en in het stuwpand
Linne is er een restcapaciteit van 367 recreatievaartuigen. Deze aantallen zijn puur theoretisch;
er wordt vanuit gegaan dat alleen gerecreëerd wordt op de recreatieplassen. Plassen die
gebruikt worden als viswater zijn in de regel te klein om op te recreëren. Ook kleine plassen

74

Conclusies

waar slechts een jachthaven gesitueerd is, zijn niet in de berekening meegenomen, omdat deze
plassen alleen plaats bieden aan een jachthaven en de rest van de plas gebruikt wordt als
invaart/uitvaart, zodat hier niet gerecreëerd kan worden. De Maas is slechts voor een deel
meegenomen in de berekening, omdat het grootste deel benut wordt door de beroepsvaart.
Slechts 42,6% geeft van de geënquêteerden aan, de Maas als recreatiegebied te benutten (de
rest gebruikt de Maas als verbindingsroute tussen twee vaargebieden).

De bevindingen van de recreanten en beroepsschippers:
De resultaten van de recreatievaartenquête wijst uit dat recreanten vinden dat er zich te veel
recreatievaartuigen op het water bevinden. Dit blijkt uit de drukte op de Maas en de Maasplassen in het weekend gedurende de zomerperiode en de hinder die recreanten hebben van elkaar.
Sommige recreanten geven te kennen niet te varen gedurende het weekend. Het gaat dan vooral
om recreanten die uit de directe nabijheid van het studiegebied komen. Andere recreanten
weten dat het druk op het water is en houden rekening met de drukte door extra oplettend te
varen om ongelukken te voorkomen. Recreanten en beroepsschippers vinden dat er een grotere
controle moet komen op de naleving van de vaarregels. Door het niet naleven van de vaarregels wordt de drukte en de hinder alleen nog maar versterkt. De drukte en de hinder beperkt
zich tot ongeveer een 15-tal dagen per jaar. Maar die dagen vallen wel samen met de dagen dat
de recreant vaart. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat juist op deze dagen de hinder en de
drukte op het water beperkt wordt.
Vanwege de drukte en de hinder geven veel recreanten te kennen dat er niet meer ligplaatsen
gebouwd moeten worden.
De beroepsschippers geven aan dat het nog veilig is om op de Maas in Midden-Limburg te
varen (66%) Dit komt omdat de maatgevend drukke dag voor de beroepsvaart een door-deweekse dag is, en voor de recreatievaart valt een maatgevend drukke dag op zaterdag. Tijdens
een maatgevend drukke dag voor de beroepsvaart is er relatief weinig recreatievaart en tijdens
een maatgevend drukke dag voor de recreatievaart is er relatief weinig beroepsvaart. Bovendien is de verhouding tussen de breedte van de Maas en de intensiteit van de beroepsvaart op
de Maas in het studiegebied van dien aard, dat de Maas er bijna voor 100% benut kan worden
door de recreatievaart. Toch geeft maar 40% aan dat er meer recreatievaartuigen kunnen
worden toegelaten dan nu reeds het geval is. Dat is te wijten aan het feit dat 80% van de
beroepsschippers vindt dat de recreant te onervaren is op het water. Dit leidt dan tot bijnaaanvaringen met vrachtschepen en irritatie.
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Watersporters
in overtreding
bij controle
vaarbewij zen
DEN HAAG - Tijdens een
grootscheepse controleactie
heeft de waterpolitie afgelopen weekeinde een kwart
van de rond 1.500 gecontroleerde watersporters bekeurd, omdat zij geen vaarbewijs konden tonen. Een qp
de acht gecontroleerden had
geen vaarbewijs bij zich en
eenzelfde aantal was niet in
het bezit van het document.
Bij de actie, die in heel Nederland plaatsvond, zijn 124
politiemensen en 47 vaartuigen ingezet. Wie zijn vaarbewijs niet kon tonen, kreeg
een boete van zestig gulden.
Een deel van de overtreders
betaalde direct. De anderen
krijgen nog een acceptgiro
van 250 gulden thuisgestuurd, aldus de politie. Die
noemt het opvallend dat de
meeste recreanten goed wisten dat zij een vaarbewijs
nodig hadden
Het klein vaarbewijs is sinds
1 april 1992 verplicht voor
pleziervaartuigen die langer
zijn dan vijftien meter en
voor motorboten die kleiner
zijn dan vijftien meter, maar
sneller kunnen varen dan
twintig kilometer per uur,
zoals speedboten en waterscooters. Buitenlandse watersporters bleken volgens de
politie geregeld niet te weten welke buitenlandse
vaarbewijzen in Nederland
worden erkend.
(ANP)

De Limburger, 1 augustus 1994
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Het aantal vaarbewegingen
Voor het berekenen van de vaarintensiteit op een rivier gaat de DVK uit van het aantal
vaarbewegingen op een vaarweg. Als een jachthaven nu niet in een plas ligt, maar langs de
vaarweg, dan moeten de vaartuigen via de vaarweg naar een recreatieplas. Het aantal
vaarbewegingen op een rivier is in dit geval dus hoger dan wanneer een jachthaven in een
recreatieplas ligt. Voor het studiegebied geldt de eerste situatie: 24 jachthavens liggen niet in
een recreatieplas, maar recreanten moeten over de Maas varen, om die plas te bereiken (slechts
7 jachthavens liggen wel in een recreatieplas). Het aantal vaarbewegingen wordt hierdoor
onnodig hoog. Het aantal vaarbewegingen is slechts dan minimaal als het aantal vaarbewegingen op een rivier alleen bestaat uit doorgaande recreatievaart, en uit recreatievaartuigen die van
de ene recreatieplas naar de andere recreatieplas gaan.

§ 7.3 Functies
Paragraaf 3.2 geeft een beschrijving van de functies van de Maas. Bij de beschrijving is
uitgegaan van de functies zoals die staan genoemd in het BPRW en in het Sportvisserij
Ontwikkelingsplan Maas.
Deze paragraaf geeft een overzicht van de functies van de Maas voor zover ze een relatie
hebben met de recreatievaart. Voor de functies betekent dit dat ze zich moeten aanpassen aan
de recreatievaart, of dat de recreatievaart zich moet aanpassen. Er wordt alleen maar gekeken
naar de Maas en haar onmiddellijke omgeving. Uitstralingseffecten van bepaalde functies
worden in deze beschouwing niet behandeld evenals functies die geen raakvlak hebben met de
recreatievaart. Deze functies kunnen namelijk, voor wat betreft de relatie met de recreatievaart,
naast elkaar bestaan zonder dat één van de functies concessies hoeft te doen, opdat de
recreatievaart zelf of een andere functie goed kan functioneren.

Scheepvaart
Het toekomstige beleid voor de beroepsvaart, zoals verwoord in het SVV 2, is er op gericht
het goederenvervoer over water te bevorderen.
Maar ook de recreatievaart neemt in omvang toe. De tellingen van recreatievaartuigen in
sluizen bevestigen dit beeld.
Recreatievaart is niet meer weg te denken uit Midden-Limburg. Een belangrijk deel van de
toeristisch-recreatieve sector is hierop afgestemd. Met de aanleg van enkele nieuwe jachthavens
VIA

.en nu is de Maas vol!

komen er weer honderden nieuwe ligplaatsen bij. Toch moet deze groei een halt worden
toegeroepen. Als de verwachte groei van het aantal recreatievaartuigen doorzet, neemt het
aantal schepen per hectare water dusdanig toe, dat ongelukken met de beroepsvaart onvermijdelijk zijn.
Hoewel uit het SVV 2 blijkt dat de belangen van de recreatievaart niet opzij worden geschoven, is het de recreatievaart die moet worden gestuurd om aanvaringen met de beroepsvaart te
vermijden, omdat de economische belangen (beroepsvaart) belangrijker zijn dan de recreatieve
belangen (recreatievaart). Rijkswaterstaat tracht door middel van het opstarten van het Project
SVV-23 conflicten tussen beroepsvaart en recreatievaart op het hoofdvaarwegennet te
voorkomen en oplossingen te creëren.
De knelpunten tussen de beroepsvaart en de recreatievaart ontstaan vooral in en bij de sluizen.
Als eerste knelpunt kan de schroefhinder die de grote vrachtschepen in de sluizen veroorzaken
genoemd worden. De goifsiag die hierdoor veroorzaakt wordt kan relatief kleine recreatievaar-

-

Sluis Roermond

tuigen in de problemen brengen. Een tweede knelpunt bij de sluizen is het ontbreken van
bolders in sluizen. Hierdoor kunnen de schepen - zowel de vrachtschepen als de recreatievaartuigen - niet aanmeren tijdens het schutproces. Het laatste knelpunt bij de sluizen is het
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ontbreken van gescheiden afmeermogelijkheden voor de sluizen voor vrachtschepen en
recreatievaartuigen. Zoals al uit de enquête is gebleken is er een groot tekort aan aanlegmogelijkheden voor recreatievaartuigen voor de sluizen. Bij de afmeerplaatsen die er zijn, ontstaat er
echter golfslag ten gevolge van de grote vrachtschepen die de sluis invaren.
Naast deze groep van knelpunten in en rond de sluizen doen er zich ook problemen voor op het
water zelf. Vaak vormt de gebrekkige kennis van de reglementen door de recreanten een
probleem. Dit leidt vaak tot bijna-aanvaringen met onder andere grote vrachtschepen. Hierdoor
vermindert het onderling begrip tussen de beroepsvaart en de recreatievaart.
Iets wat nauw verband houdt met de gebrekkige kennis van de reglementen is het vaargedrag
door de recreatievaart. Schippers geven te kennen dat het niet zozeer gaat om het aantal
recreatievaartuigen op de Maas die de hinder veroorzaakt, maar het niet naleven van de
vaarregels door de recreanten die zich op het water bevinden. Het slechte vaargedrag wordt
enerzijds veroorzaakt doordat aan het vaarbewijs geen praktijkproef gekoppeld is. Anderzijds is
een slechte mentaliteit van recreanten er de oorzaak van. Niet alleen de recreanten vertonen
echter een slecht vaargedrag. Ook de beroepsvaart maakt zich hieraan schuldig.

Natuur en landschap
De oevers die we langs de Maas vinden moeten vaak actief beschermd worden tegen afslag.
De afslag wordt mede veroorzaakt door de scheepsgolven, veroorzaakt door bijvoorbeeld de
recreatievaart. Hoe groter de invloed van die golven, hoe beter de oevers beschermd moeten
worden. Oevers zijn vanuit natuurlandschappelijk oogpunt belangrijk en waardevol omdat het
altijd gaat om zogenaamde 'overgangssituaties'. Deze overgangssituaties moeten dan ook
beschermd en behouden blijven. Bovendien oefenen de overgangssituaties een grote aantrekkingskracht uit op recreanten. Niet alleen voor oeverrecreanten, maar ook voor andere vormen
van recreatie, waaronder dus ook de recreatievaart. De wijze waarop de oevers zijn ingericht
of hoe ze in de toekomst worden ontworpen en beheerd, bepaalt in hoeverre het landschap
openstaat voor de recreatie. Een goed ontworpen oever nodigt de recreanten als het ware uit
om hier 'neer te strijken'. Onder meer om deze reden bestaat sinds 1985 het Project Milieuvriendelijke Oevers (PMO).
Men is met dit project gestart omdat natuurbeschermingsgroeperingen bang waren dat
waardevolle aspecten van de natuur en het landschap zouden worden aangetast - door
bijvoorbeeld recreanten - als niet zou worden ingegrepen. De vele activiteiten die op, aan of
langs de oevers plaatsvinden zoals bijvoorbeeld zonnen, spelevaren en vissen zouden een
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negatieve invloed hebben op de oevers, dus op de natuur en het landschap. Het probleem werd
uiteindelijk erkend en dit leidde tot het opstarten van het PMO. Concreet moet hierbij gedacht
worden aan bijvoorbeeld het minder steil maken van een talud. Dit veroorzaakt minder afslag
langs de oevers ten gevolge van de scheepvaart (primair belang). Daarnaast kunnen oevers dan
beter worden benut door de recreant (secundair belang).

Delf Stoffen winning
Op dit moment wordt er nog op verschillende lokaties in Midden-Limburg grind gewonnen. Op
die ontgrindingsplassen wordt ook gevaren door recreanten. Er onstaat dan een confrontatie
tussen de ontgrinders en de recreanten. De recreatievaart dient rekening te houden met het feit
dat hier volop gewerkt wordt. Bij de ingang van dit soort plassen staan dan ook grote borden
waarop staat aangegeven dat iedereen hier op eigen risico verblijft. Het is hier vaak heel druk
tengevolge van de aanwezigheid van veel grindschepen die hier af en aan varen. Volle
grindschepen laten zich bovendien moeilijk manoeuvreren. De recreanten moeten goed beseffen
dat de beroepsvaart ten allen tijde voorrang heeft op het water. Toch blijkt dat veel recreanten hoe vreemd het ook klinkt - zich storen aan de aanwezigheid van de grindschepen op 'hun'
plassen.
De grindwinning loopt echter in Limburg ten einde. Er wordt in Limburg in totaal nog 80
miljoen ton grind en 40 miljoen ton beton- en metselzand uit de grond gehaald. De aanwezigheid van grote baggermachines op de grindplassen zullen waarschijnlijk rond de eeuwwisseling
definitief tot het verleden behoren. Het grindvervoer over de Maas in Limburg zal bijna geheel
verdwijnen. Slechts voor de lokale behoefte wordt dan nog grind aangevoerd uit andere delen
van Nederland of uit het buitenland. De grindpiassen zullen dan, voor zover ze in verbinding
staan met de Maas, worden ingericht voor de recreatie. Het raakvlak dat er nu nog is tussen de
functies delfstoffenwinning en recreatie zal dan grotendeels - in Limburg althans - tot het
verleden behoren.
Uit het bovenstaande kan het beeld zijn ontstaan dat er een negatieve relatie is ontstaan tussen
de functie deifstoffenwinning en de recreatievaart. Dit is niet helemaal waar. De delfstoffenwinning heeft tenslotte de grondslag gelegd voor het tot ontwikkeling kunnen komen van de
recreatievaart in Midden-Limburg. Door de winning van grind en zand zijn immers de plassen
ontstaan waarvan de watersport en de oeverrecreanten nu gebruik maken.
De negatieve relatie ontstaat slechts dan wanneer de recreanten gebruik maken van de plassen
waarin nog grind wordt gewonnen.
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§ 7.4 Recreatievaartbeleid
Met betrekking tot de recreatievaartbeleid kan gesteld worden dat op Rijksniveau het BRTN
1990 als kader dient als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen van de recreatievaart. De
meeste Rijksnota's, met name het BPRW en de NW3 zijn niet toegespitst op recreatievaart in
het bijzonder, maar betrekken het er wel bij als onderdeel van het beleid.
Het provinciaal recreatievaartbeleid is vaag. Zo geeft het vigerende streekplan Noord- en
Midden-Limburg (en de evaluatie/aanpassing op onderdelen) alleen de grote contouren weer
van de toeristisch-recreatieve sector. De recreatievaart komt niet/nauwelijks aan bod. De
plannen zijn bovendien sterk verouderd. Er wordt momenteel echter al gewerkt aan een nieuw
streekplan voor Noord- en Midden-Limburg. De overige provinciale plannen die betrekking
hebben op de recreatievaart geven ook slechts een vrij abstracte weergave van wat er precies
aan de hand is met de toeristisch-recreatieve sector. Er wordt veel over gesproken en
geschreven, maar tot daden komt het niet.
Het is de taak van de gewesten om het beleid van de provincie uit te werken tot een concreet
plan. Hoewel het gewest Midden-Limburg vergeleken met de provincie al aardig op weg is,
worden er geen werkbare plannen naar voren geschoven in de Regiovisie Midden-Limburg. Het
blijft inderdaad alleen bij een visie op het Maasplassengebied in Midden-Limburg. Vanwege de
grote onzekerheid over de ontwikkeling van de recreatievaart in het studiegebied is het bij een
visie gebleven en dat zal ook zo blijven. Het gewest Midden-Limburg voert een volgend
beleid, hoewel het Gewest dit zelf niet zo zwart-wit ziet. Het beleid van het Gewest wordt volgens het Gewest - voor een groot deel bepaald door wat Aqua Terra N.V., de ontgrinders
en de provincie Limburg van plan zijn.
Het gewest Noord-Limburg daarentegen, vat de koe bij de horens en geeft aan waar welke
projecten gerealiseerd dienen te worden om de toeristisch-recreatieve sector optimaal tot
ontwikkeling te laten komen. Verder geeft het Gewest aan wat de kosten van elk project zijn en
wie voor de financiering zorg draagt. De aanlegsteiger in Kessel bijvoorbeeld is op deze
manier tot stand gekomen. Verder is er een passantenhaven als verbetering van de aanlegmogelijkheden voor de recreatievaart in Belfeld gepland, maar dit plan heeft geen prioriteit.
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§ 7.5 Samenvattende conclusies
Er is nog wel enige ruimte voor uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de drie stuwpanden.
Extra ligplaatsen leiden nu weliswaar nog niet tot problemen, maar zullen dit op termijn wel
doen, als de recreatievaart en de beroepsvaart in omvang zullen groeien.

Dit hoofdstuk laat zien dat er een matige relatie bestaat tussen de functies delfstoffenwinning en
natuur en landschap. De conflicten die er zijn, zijn niet van dusdanige aard dat er drastische
veranderingen moeten komen. Wel kan er het een en ander verbeterd worden om het (onderlinge) begrip tussen de functies te versterken.

Er bestaan twee berekeningsmethoden om het aantal resterende ligplaatsen uit te rekenen: de
ene is van Rijkswaterstaat en is ontwikkeld voor vaarwegen. De andere is ontwikkeld door
CRM - en wordt nu gebruikt door LNV - maar kan alleen gebruikt worden voor plassen en
meren. De ene methode is geen alternatief voor de andere methode.

Het recreatievaartbeleid komt voornamelijk van de gewesten. De planvorming is afkomstig van
het Rijk en de provincie. Concrete plannen moeten van de gewesten komen, waarbij het gewest
Noord-Limburg met werkbare plannen komt, waarvoor niet eerst een onderzoek nodig is.

De recreatievaart is nu in Midden-Limburg bij een punt aangekomen dat beleidsmakers zich
moeten afvragen of het studiegebied gebaat is bij de aanleg van nog meer ligplaatsen. Hoewel
de confrontatie met de beroepsvaart en de recreatievaart er op duidt dat er nog wel plaats zou
zijn voor meer recreatievaartuigen, laat de confrontatie tussen de recreanten onderling zien dat
men hinder van elkaar heeft op het water, voornamelijk vanwege de drukte. Bovendien is geen
rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen van noch de beroepsvaart, noch de
recreatievaart.
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Aanbevelingen

§ 8.1 Algemeen
In dit hoofdstuk zal worden toegelicht in welke richting gedacht moet worden om de kansen
voor de recreatievaart te optimaliseren en de bedreigingen te minimaliseren, uitgaande van het
Rijksbeleid en de toekomstige situatie van het studiegebied.
In paragraaf 8.2 komen de aanbevelingen aan bod voor de berekeningsmethode van de
ligpiaatsencapaciteit en de aanleg van nieuwe ligplaatsen in het studiegebied.
Paragraaf 8.3 behandelt de manier waarop de recreatievaart zich dient te ontwikkelen, zonder
dat de functies scheepvaart, natuur en landschap en delfstoffenwinning worden tekort gedaan.
Vervolgens worden in paragraaf 8.4 aanbevelingen gedaan voor het recreatievaartbeleid zoals
dat in de toekomst geformuleerd dient te worden.

§ 8.2 Recreatievaart
De berekeningsmethode
De berekeningsmethode die de DVK hanteert kent enkele zwakke punten. Voor het opstellen
van een geheel herziene formule heeft de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (de opvolger
van de DVK) enkele jaren nodig. Tot die tijd kan er echter wel gewerkt worden aan het
selectief bijstellen van de fonnule, om het aantal aannamen te verkleinen en ze opnieuw te
toetsen aan de huidige situatie. Dit, gekoppeld aan een stand-stili principe voor de aanleg van
nieuwe jachthavens, is op korte termijn voldoende om de groei van jachthavens een halt toe te
roepen, totdat de AVV met een geheel nieuwe formule komt. Dan kan Rijkswaterstaat toetsen
of het aantal ligplaatsen inderdaad een halt moet worden toegeroepen of dat met nieuwe
inzichten in de recreatievaart, uitbreiding van het aantal ligplaatsen toch mogelijk is.

Aantal recreatievaartuigen
Voor de nabije toekomst zijn er 2.129 nieuwe ligplaatsen in het studiegebied gepland, waarvan
er al 1.224 planologisch geregeld zijn. De nieuw te bouwen ligplaatsen die nog niet geregeld
zijn, zijn voor het merendeel gepland in het stuwpand Linne (845). Hierbij gaat het de
uitbreiding van een bestaande jachthaven (295), maar ook om de aanleg van twee nieuwe
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jachthavens met respectievelijk 350 en 200 ligplaatsen. Het is de overweging waard om deze
jachthavens aan te leggen in het stuwpand Belfeld, nabij of in de Asseltse Plassen. Zoals blijkt
uit het vorige hoofdstuk is hier nog volop ruimte voor nieuwe ligplaatsen. Een minder sterk
punt is de onaantrekkelijkheid van het gebied, vanwege de afwezigheid van veel Maasplassen.

Het is nog onduidelijk op welke termijn de nieuwe ligplaatsen die reeds in een bestemmingsplan geregeld zijn, gerealiseerd zullen worden. Deze vastgestelde ligplaatsen kunnen niet meer
ongedaan worden gemaakt. Daarom is het raadzaam om, als deze nieuwe ligplaatsen niet
binnen een planperiode van 10 jaar gerealiseerd (kunnen) worden, deze nieuwe ligplaatsen niet
(meer) op te nemen in een (nieuw) bestemmingsplan. Binnen de planperiode van het bestemmingsplan mogen de ligplaatsen wel gerealiseerd worden. Hierna dient een stand-still principe
van kracht te worden, om verdere groei van het aantal ligplaatsen tegen te gaan.

Aantal vaarbewegingen
Zoals al in hoofdstuk 7 is geconcludeerd is het aantal vaarbewegingen op de Maas te hoog.
Aan de ene kant kan er een stand-still principe worden afgesproken, zodat het aantal recreatievaartuigen in ieder geval niet toe zal nemen in het studiegebied, maar andere kant kan ook het
aantal vaarbewegingen worden teruggedrongen, zodat de vaarintensiteit afneemt. Zo kan er een
vaargeul tussen twee Maasplassen worden gegraven, zodat recreatievaartuigen van de ene plas
naar de ander plas kunnen varen, zonder de Maas als vaargebied te moeten gebruiken. Door de
Grote Hegge, de Plas van Kessenich en de Spanjerdplas met elkaar te verbinden ontstaat er een
aaneenschakeling van drie plassen, die bevaren kunnen worden zonder dat er in het stuwpand
Linne ook maar één vaarbeweging op de Maas hoeft plaats te vinden.
Als recreatievaartuigen van de Oolderplas naar de Zuidplas varen, varen ze gedurende lange
tijd over de Maas. Door een nieuwe verbindingen te maken tussen de Maas en de Oolderplas,
ten zuidwesten van het dorpje Ool ontstaat een kortere verbinding tussen de Zuidpias en de
Oolderplas, waardoor recreatievaartuigen de Maas als het ware maar hoeven over te steken.
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Aanbevelingen

§ 8.3 Functies
Scheepvaart:
Zoals in hoofdstuk 7 is geconcludeerd bestaan er conflicten tussen de beroepsvaart en de
recreatievaart. De omvang ervan is echter relatief beperkt. De oplossing van de conflicten is
tweeledig:
er moeten plannen worden opgesteld voor plaatselijke (kwaliteits-)verbetering. Dit is nodig,
omdat de Maas een rivier is die zowel door de beroeps- als de recreatievaart veel wordt
benut.
zorg ervoor dat er een betere verkeersafwikkeling komt. Bedoeld wordt hier het zorg dragen
voor een beter begrip tussen beroeps- en recreatieschippers. Gedacht kan worden aan de
volgende maatregelen:
zorg ervoor dat meer recreatieschippers de reglementen kennen, zodat het vaargedrag
verbeterd wordt;
zorg ervoor dat het begrip tussen beroeps- en recreatievaart onderling vergroot wordt.

De invloed van de scheepvaart op de Maas in Midden-Limburg is zo gering dat de recreatievaart hier nauwelijks hinder van ondervindt. Bovendien maakt de doorgaande scheepvaart geen
gebruik van het stuwpand Roermond, maar vaart via het Lateraalkanaal. Hierdoor varen er
bijna geen beroepsschepen door het drukke WSC Midden-Limburg. De bovenstaande aanbevelingen hebben vooral betrekking op stukken Maas die druk bevaren worden door de beroepsvaart en op conflicten die zich voordoen in sluizen.

Natuur en landschap:
De oevers moeten zo worden ingericht dat er een relatie ontstaat tussen land en water. Op deze
wijze kunnen de oevers plaats bieden aan alle vormen van recreatie. De term 'integratie' staat
centraal.

De oevers langs de Maas zorgen in de eerste plaats voor de waterkering. Ze zijn voor het
overgrote deel door Rijkswaterstaat milieuvriendelijk ingericht volgens het Project Milieuvriendelijke Oevers uit 1985. Dit project loopt nog steeds voor slechts enkele Maasvakken in het
studiegebied waar de oevers nog niet volgens dit project zijn afgewerkt. Verder speelt de
vegetatie langs de kant een belangrijke rol voor de recreatievaart. Afwisselende vegetatie zorgt
namelijk voor een aantrekkelijke vaaromgeving. Bovendien zorgt de oevervegetatie voor
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