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Eerste werkplaats 18 april 2018 

Denk mee over Smakterbroek 

Binnenkort start waterschap Aa en Maas met het maken van plannen voor de toekomst van Smakterbroek, 

het gebied rond Vierlingsbeek, Smakt-Holthees, Maashees en Geijsteren. Dit doen wij niet alleen, ook de 

gemeenten Boxmeer en Venray, de dorpsraden, de provincies Noord-Brabant en Limburg, organisaties voor 

natuurbeheer en agrariërs werken en denken mee. We kunnen van iedereen de denkkracht en ideeën goed 

gebruiken! Daarom nodigt waterschap Aa en Maas bewoners en gebruikers van dit gebied uit voor de 

werkplaats ‘Denk mee over Smakterbroek’ op woensdagavond 18 april. Wie zich aanmeldt, ontvangt een 

uitnodiging met plaats, tijd en aanvullende informatie. 

 

Werkplaatsen 

De komende jaren organiseert Aa en Maas meerdere werkplaatsen. Tijdens deze bijeenkomst denken 

bewoners en ondernemers mee over de toekomstige plannen, beslissingen en maatregelen voor het gebied. 

Er liggen verschillende opgaven in het gebied en tegelijkertijd zijn er kansen. Tijdens de eerste bijeenkomst 

komen in kleine groepen de onderwerpen op tafel die volgens de deelnemers belangrijk zijn. Of je nu denkt 

vanuit het wonen en het werken in het gebied, vanuit het bezoeken ervan of vanuit de natuur, alles komt aan 

bod en is in te brengen. In twee vervolgbijeenkomsten (staan gepland voor de tweede helft dit jaar en begin 

2019) werken we door aan lange termijn oplossingen en aan de maatregelen die daarbij horen. In de 

tussentijd doet het waterschap onderzoek, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de natuur en waterstanden. 

De uitkomsten komen tijdens de bijeenkomsten ter sprake. Om te zorgen dat we de goede plannen krijgen, 

wil het waterschap graag steeds stappen vooruit kunnen zetten in de werkplaatsen. Daarom worden de 

deelnemers gevraagd om alle drie de keren mee te werken.  

 

Opgaven in het gebied 

Voor het gebied Smakterbroek heeft waterschap Aa en Maas al een aantal doelen opgesteld: 

 De natuurlijke inrichting van de beken afmaken (Loobeek/ Vierlingsbeekse Molenbeek en de 

Campagnebeek);  

 Onderzoeken hoe we in de toekomst de kans op wateroverlast kunnen verkleinen, zoals die in 2016 

is opgetreden;  

 Nadenken over klimaatverandering en de gevolgen hiervan op hoogwater van de Maas, op het 

grondwater en op regenwater.  

Naast het waterschap hebben inmiddels ook andere partijen al een aantal opgaven en ideeën genoemd om 

verder uit te werken. Zoals ontwikkeling van natuur in Boschhuizerbergen, Landgoed Geijsteren en de 

Maasheggen, meer ruimte voor de Maas, uitbreiding van recreatie en toerisme, landbouw op goede gronden 

en betere leefbaarheid van de dorpen. 

 

Meer informatie over het project Smakterbroek en het projectgebied kunt u vinden op 

www.aaenmaas.nl/smakterbroek.  

 

De medewerkers van het waterschap hopen u graag te ontmoeten tijdens de werkplaats van 18 april! Als u 

mee wilt doen en bereid bent om drie avonden actief mee te denken en werken aan de toekomstige plannen, 

stuurt u dan een e-mail naar de projectleider voor het gebiedsplan, Erik Opdam (eopdam@aaenmaas.nl).  
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