
Voortgang werkzaamheden Hoogwatergeul Well-Aijen 

en het Dassencompensatiegebied. 

Op 14 maart j.l. is Kampergeul gestart met de werkzaamheden aan de 

Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitende 

Dassencompensatiegebied. De werkzaamheden zijn gestart met de 

aanleg van de noordelijke geluidswal om mogelijke hinder voor de 

bewoners van  Aijen te beperken. De geluidswal is al behoorlijk 

begroeid met gras waardoor hij visueel is opgenomen in het 

landschap. Inmiddels is van het gebied tussen de Maas en de 

Kampweg over ca. 12 ha. de dekgrond tot op het zandpakket 

ontgraven.  

 

Grondwerk Hoogwatergeul Well-Aijen en Dassencompensatiegebied 

 

Aan de Maaszijde is begonnen met het 

graven van het zogenaamde startgat. 

Zodra dit startgat voldoende groot is 

wordt er een invaart gerealiseerd vanaf 

de Maas. Op basis van de huidige 

planning is deze verbinding begin week 

28 gereed en kan er een zandzuiger in 

het startgat gevaren worden.  

De zandzuiger zal het startgat verder op 

diepte brengen en uitbreiden, daarbij 

wordt het vrijkomende zand aan de 

oostzijde van het startgat tijdelijk in 

depot gezet. 

 

 

 

Zandzuiger met op de achtergrond de drijvende 

verwerkingsinstallatie  
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In de loop van juli wordt ook de drijvende 

verwerkingsinstallatie in delen per schip 

aangevoerd. De installatie krijgt een tijdelijke 

ligplaats aan de noord-westzijde van de voorhaven 

en zal daar worden opgebouwd. Begin augustus als  

de opbouwwerkzaamheden gereed zijn, wordt de 

installatie naar het startgat gebracht. Als alles 

volgens planning verloopt zal in augustus worden 

gestart met de winning. De daadwerkelijke 

uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen en 

het Dassencompensatie-gebied is dan een feit. 

Plaats waar de drijvende verwerkingsinstallatie 

wordt opgebouwd in de Voorhaven (paars) 

 

Gevaarlijk terrein, betreden verboden! 

Vanuit veiligheidsoverwegingen is het werkgebied omheind en niet toegankelijk voor onbevoegden. 

Dit betekent dat het gebied vanaf de kruising Kampweg-Sintelenberg tot aan de Maasheese Veerweg 

is afgesloten voor doorgaand (fiets)verkeer. Het werkgebied is voor onbevoegden verboden terrein 

omdat het betreden niet zonder gevaar is.  Omdat er wordt gegraven tot onder het 

grondwaterniveau kan op de grens van zand en water drijfzand ontstaan waardoor een 

levensgevaarlijk situatie ontstaat. Bovendien is er sprake van onderwatertaluds die onderuit kunnen 

zakken. We willen daarom ouders verzoeken hun kinderen te waarschuwen voor deze gevaren en om 

ze weg te houden van de ontgrondingslocatie. 

Archeologisch onderzoek Kronkelwaard 

Momenteel worden in opdracht van de provincie Limburg archeologische werkzaamheden 

uitgevoerd ter plaatse van de Kronkelwaard. Deze archeologische opgraving richt zicht in hoofdzaak 

op de Steentijd. Op 29 juni was er een open dag op de opgravingslocatie en heeft het publiek kennis 

kunnen nemen van de werkwijze van de archeologen en de wetenswaardigheden van de Steentijd. 

De resultaten tot nu toe bevestigen de 

verwachting dat in het gebied tussen Well 

en Aijen de kennisleemte over de 

Midden- en Nieuwe Steentijd voor een 

belangrijk deel kan worden ingevuld. Het 

onderzoek is dan ook van grote waarde 

en wordt door archeologen op nationaal 

en internationaal niveau met 

belangstelling gevolgd.  

Enthousiaste uitleg door archeologen op 

de open dag 

 
 

 



Stand van zaken Maaspark Well – deel  rivierverruiming.  

Eind december 2012 heeft Kampergeul de vergunningsaanvragen en een  Milieueffectrapportage 

(MER) ingediend voor de realisatie van het Maaspark Well - deel Rivierverruiming. Dit plan omvat 

naast de al vergunde onderdelen, de Hoogwatergeul Well-Aijen en het Dassencompensatiegebied, 

tevens het gebied van de Vergrote Voorhaven.  

 

Impressie van Maaspark Well - 

deel Rivierverruiming 

 

Inmiddels is op basis van de 

aanvragen door het bevoegd 

gezag een openbare procedure 

gestart voor zowel het 

ontwerpbestemmingsplan als de 

ontwerpvergunningen. De 

betreffende stukken hebben van 

30 mei tot en met 9 juli ter 

inzage gelegen. Op 13 juni heeft 

er een druk bezochte 

informatiemarkt plaatsgevonden 

waarbij eenieder in de 

gelegenheid is gesteld om kennis 

te nemen van en vragen te 

stellen over de ontwerpbesluiten 

en de onderliggende aanvragen. 

 

 
 

Belangstellenden stellen vragen over de ontwerpbesluiten 

 

 



Zuidgeul 

Via de media is er melding gemaakt van de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

voor de realisatie van een Zuidgeul. Met de investering in een extra hoogwatergeul bij Well-Aijen wil 

minister Schultz de opgelopen vertraging van de noordelijke hoogwatergeul compenseren. 

De geul komt te liggen in het gebied ‘de Baend’ dat al in handen is van het Rijk. Door aanleg van de 

Zuidgeul wordt volgens de minister de geplande waterstandverlaging van 7 centimeter in 2015 toch 

nog gehaald. Deze Zuidgeul zal worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken en 

maakt géén onderdeel uit van de werkzaamheden van Kampergeul BV. 

 

Informatie en vragen  

Indien er vragen zijn die verband houden met de uitvoering dan kan contact worden opgenomen met 

de heer Roel van Ark 0485-512500 van Kampergeul BV. Omtrent de procedurele aspecten kan 

contact worden opgenomen met de heer Raymond Klimsop van de gemeente Bergen (0485-348383) 
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