
Brugverlenging Veerweg Alphen
Kansen voor extra waterstandsdaling binnen zandwin- en  
natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’

In de Maasuiterwaarden, ter hoogte van 

het dorp Alphen wordt aan de Gelderse 

zijde het zandwinningsproject ‘Over de 

Maas’ uitgevoerd. Door de watergeul 

extra te verbreden en een verlengde brug 

over deze geul te realiseren, kan relatief 

eenvoudig extra waterstandsdaling 

gerealiseerd worden. Partijen hebben 

samen de handschoen opgepakt om deze 

‘quick-win’ te verzilveren. 

Zandwinningsproject Over de Maas 
In de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel 
wordt met drijvende verwerkingsinstallaties zand en grind 
gewonnen dat als grondstof wordt toegepast in de woning-, 
weg- en waterbouwsector. In combinatie met de winning van 
zand en grind, wordt in een groot deel van het gebied nieuwe 
riviergebonden natuur ontwikkeld en ontstaat er door de ingrepen 
meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard 
wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. 

Quick win
Eén van de plassen die door de zandwinning ontstaat, wordt via 
een geul aangesloten op de Maas. Deze verbinding zorgt voor 
stroming in en door de plas, wat goed is voor de waterkwaliteit. 
In het oorspronkelijke plan was reeds een brug over deze geul 
voorzien om de doorgang van de hoger gelegen Veerweg naar het 
veer Lith-Alphen te borgen. Bij doorrekening van deze plannen is 
gebleken dat verbreding van de geul en verlenging van de brug, tot 
een extra waterstandsverlaging van 2 – 3 cm leidt. De meerkosten 
voor deze maatregelen zijn relatief beperkt en omgerekend naar 
€/m2 waterstandsdaling, gaat het hier om een zeer goedkope 
rivierverruimingsmaatregel. Door verlenging van de brug te 
koppelen aan het lopende ontzandingsproject kan deze bovendien 
snel opgepakt en gerealiseerd worden.

Initiatiefnemers 
De ontzander van het project ‘Over de Maas’ heeft de kans om op 
relatief eenvoudige wijze extra waterveiligheid te creëren, bij de 
overheden onder de aandacht gebracht. De provincies Noord- 
Brabant en Gelderland en de gemeente West Maas en Waal hebben 
vervolgens samen met de ontzander de mogelijkheden verkend. 
Tijdens het BO MIRT eind 2018 is het project met het Rijk besproken 
en is besloten tot medefinanciering vanuit het Rijk. Rijkswaterstaat 
is betrokken bij de uitwerking van het project.

Planning 
Op dit moment wordt gewerkt aan een bestuursovereenkomst, 
welke naar verwachting zomer 2019 door partijen wordt 
ondertekend. De planuitwerking staat gepland voor 2019-2020 
en de uitvoering van de verlengde brug is voorzien voor 2020. 
Het totale zandwinningsproject ‘Over de Maas’ wordt eind 2021 
definitief afgerond. 



Meer informatie 
Meer informatie over het totale zandwin- en 
natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ is te vinden op  
www.overdemaas.com. Voor meer informatie over het specifieke 
onderdeel ‘verlenging Veerweg Alphen’ kunt u terecht bij Hans 
van Engen van de provincie Noord-Brabant (06 - 18 303 028) of bij 
Mayke van Haagen van de provincie Gelderland (026 - 35 987 75).

Binnen het Deltaprogramma Maas werken de aan de Maas 
gelegen provincies, waterschappen, gemeenten, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Rijkwaterstaat samen aan een 
Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk 
is, met een sterke economie en ecologie. Een gebied waar we 
de komende generaties veilig en met heel veel plezier kunnen 
wonen, werken en recreëren.

In 2016 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over een  
eerste tranche urgente maatregelen langs de Maas.  
De vereiste waterveiligheid komt in deze gebieden tot stand 
door de combinatie van rivierverruiming, dijkversterking en 
gebiedsontwikkeling. De Brugverlenging Veerweg Alphen is één 
van deze projecten. Meer weten? www.deltacommissaris.nl/maas

Unieke kenmerken van dit project 

Unieke meekoppelkans voor waterstandsdaling binnen 
een lopend zandwinningsproject waarbij ingezet wordt 
op een fraaie uitvoering van de brugverlenging waardoor 
de brug niet alleen verdere waterstandsdaling mogelijk 
maakt, maar ook kwaliteit en beleving aan het gebied 
toevoegt. 
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