
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Maasdal
Aanpak van waterveiligheid in nauwe samenhang met stad en ommeland 

Vijf overheden hebben de handen ineen 

geslagen om voor het zuidelijk Maasdal te 

onderzoeken hoe verschillende opgaven 

samengebracht kunnen worden in één 

integrale kansrijke aanpak. Een aanpak 

waarmee niet twee, maar veel meer 

vliegen in één klap worden geslagen. 

Een aanpak waarbij riviergebonden, 

landschappelijke, ruimtelijk-economische 

ingrepen, KRW opgaven en nautische 

veiligheid leiden tot een kostenefficiënt 

en robuust eindresultaat op langere 

termijn, met een op alle fronten veilige 

Maas in het Maasdal.

Kenmerken van het gebied
Het Zuidelijk Maasdal – gelegen tussen de Belgische grens bij 
Eijsden en het gebied rond Itteren en Borgharen ten noorden 
van Maastricht – maakt onderdeel uit van Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg. Het is een landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevol gebied dat stad en platteland met elkaar verbindt, maar 
op onderdelen nog verbetering behoeft. 

Beschermd stads- en dorpsgezicht
Zowel Maastricht als Eijsden hebben grote cultuurhistorische 
waarde. Zo ligt er aan de Maasoevers in Maastricht een front van 
monumentale bebouwing van maar liefst 1.250 meter lengte aan 
de westzijde en 600 meter aan de oostzijde. Deze bebouwing is 
aangewezen als beschermd stadsgezicht en geniet een beschermde 
status in het kader van de Wet op de Ruimtelijke ordening. Deze 
kwaliteiten vormen een belangrijke reden om te kiezen voor een 
integrale aanpak van hoogwaterveiligheid én gebiedsontwikkeling. 

Aantrekkelijk ommeland
Niet alleen de stad is waardevol, ook buiten de stad ligt een 
aantrekkelijk ommeland. De Maas kent een groene begeleiding 
van bomenrijen, bosjes, oude boomgaarden en de Maasplassen 
met omliggende groengebieden. Het is een zeer aantrekkelijk 
gebied voor recreatie en draagt in hoge mate bij aan het woon- en 
leefkwaliteit van de regio en daarmee het vestigingsklimaat voor 
economische activiteiten. Helaas is het oorspronkelijke contact 
met de Maas in het verleden op veel plekken minder geworden of 
zelfs helemaal verloren gegaan. De ambitie is om de verbindingen 
waar mogelijk weer in ere te herstellen en om zo met het project 
het ommeland ruimtelijk verder te ontwikkelen.

Integrale aanpak
De ambitie van de samenwerkende partijen – dit zijn gemeenten 
Maastricht, Eijsden-Margraten, provincie Limburg, Waterschap 
Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat – is om in het project Zuidelijk Maasdal de aanpak 
van de wateropgave te combineren met ruimtelijke ingrepen 
die de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de economische 
ontwikkeling van het Zuidelijk Maasdal en de inliggende steden 



te vergroten. Samen zoeken partijen naar de beste opties, om de 
opgaven die er liggen in één keer, met een op elkaar afgestemde 
aanpak en fasering, aan te pakken.

Stand van zaken
De Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal is vastgesteld door de 
gemeenteraden, dit vormt het vertrekpunt voor de op te stellen 
startnotitie.

Meer informatie
Indien u meer wilt weten over het project Zuidelijk Maasdal  
kunt u terecht bij Gerard Wijnands van de gemeente Maastricht  
(gerard.wijnands@maastricht.nl, 06 - 21 88 41 61) of Jef Rutten van 
de gemeente Eijsden-Margraten (jefrutten@eijsden-margraten.nl, 
06 - 52 76 77 03).

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. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Maasdal  
is één van deze projecten. Meer weten?  
www.deltacommissaris.nl/maas

Centrale vraag voor dit onderzoek

Hoe kunnen we een logisch samenhangende opgave 
formuleren voor het Zuidelijk Maasdal (vanuit 
samenhang en synergie), op basis waarvan bepaald 
kan worden welke oplossingen effectief, kansrijk 
en realistisch zijn en welke meekoppelkansen zich 
(financieel) voordoen.
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