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Waterschap Aa en Maas start planontwikkeling in het gebied Smakterbroek, tussen Vierlingsbeek en
Venray aan de Maas (zie luchtfoto). Voor waterschap Aa en Maas is de opgave om waterberging of
waterretentie te realiseren en reeds ingezet beekherstel te voltooien. Belangrijk doel is het voorkomen van
wateroverlast bij kapitaalintensieve investeringen zoals
gebouwen en infrastructuur (wegen, spoor). Het risico
van wateroverlast neemt naar verwachting toe, met
name in stedelijk gebieden als Venray en de dorpen
Holthees en Smakt. In juni 2016 was er overlast. Uit
een inventarisatie van belangen en opgaven bij andere
overheden en terreinbeheerders komen ook andere
opgaven naar voren, zoals natuurontwikkeling (Natura
2000 gebied Boschhuizerbergen, Landgoed Geysteren,
Maasheggen), grondwaterbeheer, hoogwaterbescherming (ruimte voor de Maas), recreatie en toerisme als
economische dragers naast de landbouw.
Het gebied Smakterbroek is een van nature laaggelegen verzamelpunt voor water binnen het authentiek
terrassenlandschap, omsloten door de Maas en een
oude maas-meander, waar nu de Loobeek/ Vierlingsbeekse Molenbeek stroomt (zie hoogtekaart). Zonder
voorzieningen overstroomt Smakterbroek als een van
de eerste gebieden in de regio. Deze plek is daarmee
een logische plek voor waterberging/retentie.

LIFE IP Delta Natuur (EU)
Eind vorig jaar heeft EU het project Life IP Delta Natuur
goedgekeurd. Hoofduitvoerder is het ministerie van EZ.
De meeste deelprojecten richten zich op de Waddenzee, IJsselmeer, Schelde en de grote rivieren; alle verbonden aan natura 2000 en gericht op planvoorbereiding (governance, integraliteit en complexe processen).
Aa en Maas participeert met Smakterbroek. LIFE IP
gaat breder dan de gebiedsontwikkeling zelf. Het biedt
kansen voor breder onderzoek (wetenschap, sturing,
monitoring) en financiering voor de uitvoering.

Gebiedsproces 2018 – 2019
Aa en Maas organiseert een proces over de opgaven
en maatregelen in het gebied, samen met de overheden (Gemeenten Boxmeer en Venray, Provincies
Noord-Brabant en Limburg, Waterschappen Limburg
en Aa en Maas, Rijkswaterstaat) en met bedrijven en
burgers. Doel is een gebiedsvisie en inrichtingsplan te
maken, dat de komende jaren uitgevoerd zal worden.
We plannen een ronde over de opgaven en uitdagingen in begin 2018; een ronde over toekomstscenario’s
en oplossingen in de tweede helft van 2018 en een
ronde over keuzes in 2019. De andere partijen worden
gevraagd om actief deel te nemen aan dit proces,
maatregelen voor te stellen en zo nodig gezamenlijk te financieren en uit te voeren.

