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We werken hard
aan Maaspark Well
Er wordt hard in en aan Maaspark Well gewerkt. Soms duidelijk zichtbaar,
soms wat meer achter de schermen. De werkzaamheden aan de hoogwatergeul springen uiteraard het meest in het oog. Op dit moment werkt
Kampergeul niet alleen aan het winnen van zand en grint, maar stort het ook
het toekomstige gebied voor de dassen vlakbij Aijen weer vol grond. Daarna
volgt de inrichting van dit gebied voor de dassen met gras, houtsingels en
fruitbomen.
Sinds november zijn er opnieuw archeologen in het gebied aan het werk. Dit
keer op de locatie van de Vergrote Voorhaven ten noorden van de ingang
naar het Leukermeer. De archeologen gaan de komende jaren op negen
locaties in het gebied opgravingen doen. Wat meer achter de schermen
wordt nog steeds gewerkt aan de waterboulevard. Het ontwerpbureau
Maaspark Well heeft drie ontwerpen gemaakt en in het eerste kwartaal van
2017 krijgt dit een vervolg.
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- Maaspark Well op weg naar
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- Archeologen aan het werk
- Vondsten in Bergen te zien
- De favoriete plek van Femke
Peters

Deze nieuwsbrief verschijnt eens
per kwartaal. Bezoek ook onze
website: www.maasparkwell.nl

Archeologen aan het werk

Wij maken Maaspark Well
houden. Als dorpsraad zijn wij van mening
dat we een grotere bijdrage aan het totaal
hadden kunnen leveren als daar ruimte voor
was geweest.”

In elke nieuwsbrief presenteren we iemand
die nauw bij het project Maaspark Well betrokken is. Dit keer het Wells Forum.

Wat is het Wells Forum?

Vanaf november 2016 doet RAAP Archeologisch Advies onderzoek in de Vergrote
Voorhaven Noord bij Well (zie kaart). RAAP doet dit in opdracht van de provincie
Limburg. Het bureau zal tot in 2020 op negen locaties in dit gebied archeologische
vindplaatsen opgraven, uitwerken en rapporteren. In 2017 organiseert het bureau
een open dag waarop bezoekers de archeologen aan het werk kunnen zien.

Wat verwacht het Forum van het plan?

“Het Wells Forum is de dorpsraad van Well.
De negen leden werken aan de leefbaarheid
van het dorp. Dat doen we samen met de
inwoners en met onder meer verenigingen,
stichtingen, de gemeente Bergen, de
provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de
politie.”

“De omgeving zal een enorme verandering ondergaan. De aantrekkingskracht
van het gebied voor toeristen en recreanten betekent een grote economische impuls voor de regio. Wij zullen ons er voor
blijven inzetten dat ons dorp hierin deelt,
zodat Maaspark Well de leefbaarheid van
het dorp Well ten goede komt. Het Wells
Forum verwacht dat alle ondernemers en
inwoners in het gebied de enorme potentie van Maaspark Well zien en dat zij door
goed samen te werken alle kansen ten volle zullen benutten.”

Hoe werkt het Forum aan Maaspark Well?

“Wij participeren in de klankbordgroep
Maaspark Well. Als Forum zien wij het
belang van toerisme en recreatie om
voorzieningen als winkels en horeca in ons
dorp te behouden en te versterken. Bij het
beoordelen van alle plannen die in de directe
omgeving spelen, kijken wij vooral hoe
we deze kunnen verbinden met ons dorp.
Dat blijkt vaak niet mogelijk of heel lastig,
omdat het strak afgebakende deelprojecten
zijn waar de leefbaarheid van Well geen
onderdeel van is. Concrete invloed hebben
we dan ook niet ervaren, op een klein succes
na: de aanleg van struinpaden in de Band is
op het laatste moment, met de hulp van de
gemeente Bergen, toch mogelijk gemaakt,
door Rijkswater
staat aan haar belofte te

Bureau RAAP werkt vanuit vijf locaties in
Nederland en Vlaanderen. Het voert per
jaar zo’n 1000 projecten uit in het kader
van infrastructurele werken, nieuwbouw,
waterbeheer en natuurontwikkeling.

Projectteam Vergrote Voorhaven
Voor elk project stelt RAAP een projectteam met specialisten samen. Het veldteam voor de Vergrote Voorhaven Noord
bestaat uit projectleider Gerard Tichelman, veldleider Gudrun Hensen, tekenaar
Jos Hanssen en fysisch geograaf Reinier
Ellenkamp. Dit kernteam is aangevuld met
enkele projectmedewerkers en stagiaires
en eventueel vrijwilligers uit de regio.

Hoe vat het Forum Maaspark Well samen?

“Maaspark Well biedt volop kansen voor
veiligheid en economische ontwikkeling
van de regio. Het zet Well en omgeving nadrukkelijk op de kaart.”

Negen locaties

Hoe is het Wells Forum te bereiken?

“Via info@wellsforum.nl of 0478 50 17 60 /
06 52 73 15 91. Alle leden van het Wells
Forum zijn met hun contactgegevens te
vinden op www.wellaandemaas.nl.”

Maaspark Well op weg naar 2030
In februari 2014 gaven de provincie
Limburg en de gemeente Bergen het
officiële startschot voor het graven van
de aanleg van de Hoogwatergeul WellAijen. En daarmee ook voor de start van
Maaspark Well; een 600 hectare groot
natuur- en recreatiegebied tussen de
Maas en Nationaal Park De Maasduinen.

We zijn nu een kleine drie jaar zichtbaar in
het gebied aan het werk en het is goed om
de planning van destijds tegen het licht te
houden. Want zoals zo vaak bij grote projecten is een planning een mooi handvat,
maar vaak te ambitieus. In onderstaand
tijdpad geven we een bijgewerkt overzicht
van alle werkzaamheden tot 2030.

Het archeologisch onderzoek in het
gebied van de hoogwatergeul ten
noorden van de ingang naar het
Leukermeer is op een klein gebied na
klaar. De resultaten van de verschillende
onderzoeken worden op dit moment
uitgewerkt. In november 2016 is het
archeologisch onderzoek gestart in
het gebied van de Vergrote Voorhaven
(noordelijk deel). Archeologen gaan daar

aan de gang op negen vindplaatsen.
Eerst werken ze op de locaties 3, 5, A
(hier moet nog proefonderzoek gedaan
worden) en 8. In de zomer van 2017
volgen de locaties 1 en 2. De rest volgt in
2018 en 2019. Archeologisch onderzoek
in het gebied ten zuiden van de ingang
naar het Leukermeer is de komende
jaren nog niet aan de orde. Dat zal pas
na 2020 plaatsvinden.
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RAAP deed in 2014 en 2015 vooronderzoek in het gebied. Op basis van de uitkomsten selecteerde het bureau samen
met de provincie Limburg negen archeo
logische vindplaatsen. Die worden nu
nader onderzocht. De onderzoekers leggen het gehele oppervlak van zo’n locatie
(tussen 10.000 en 35.000 m2 groot) bloot
om de archeologische sporen op te kunnen tekenen en vondsten en monsters te
verzamelen.

Put voor put
Zo’n groot gebied kan niet in één keer
helemaal open worden gelegd. Logistiek
is het veel praktischer (en vanwege de

Maas ook veiliger) dit in de vorm van putten te doen. Bij deze methode legt RAAP
steeds een strook van vijftien meter open,
terwijl de stroken aan weerszijden dicht
zijn. Hierop komt de uitgegraven grond
te liggen. Nadat het onderzoek in deze
putten is afgerond, gaat de grond weer
terug en daarna is het de beurt aan de
tussenliggende stroken om te worden
opgegraven.

Kampergeul
Als de archeologen klaar zijn, wordt het
gebied vrijgegeven. Kampergeul kan dan
starten met het graven van de Vergrote
Voorhaven, waarna het gebied niet meer
beschikbaar is voor onderzoek. Het is
voor de archeologen dus nu of nooit.

Vrijwilligers zijn welkom

Wilt u meehelpen met het archeologisch onderzoek in Maaspark Well?
Dat kan. U kunt zich aanmelden bij
Chantal Pols via c.pols@raap.nl.

Open dag
In de nazomer van 2017 organiseert
RAAP waarschijnlijk een open dag in het
gebied van de Vergrote Voorhaven. Het
bureau presenteert dan de eerste resultaten en bezoekers kunnen zien hoe de
archeologen werken.
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Archeologisch onderzoek
Ontwerpen en aanleggen Waterboulevard
7 cm waterverlaging:
gehaald

2014

2015

26 cm waterverlaging:
doelstelling

Start uitbreiding recreatiepark ’t Leukermeer
Herinrichten Leukermeer

2016

Graven en inrichten
zuidelijke hoogwatergeul
Start herinrichten zwemplas Seurenheide
Aanleg Dassencompensatiegebied

2017

Start inrichten Parkbos De Vissert

2018

2019

2020

2021

2022

Start werkzaamheden De Kamp, Elsteren, ’t Leuken
Start aanpassingen Vossenheuvel
Afgraven vergrote voorhaven en inrichten omgeving
Afgraven hoogwatergeul en inrichten omgeving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vondsten in Bergen te zien
In 2011 vonden archeologen verschillende urnen met daarin de ge
cremeerde resten van vroegere bewoners van Maaspark Well. De
vondst was extra bijzonder, omdat een van de urnen was afgedekt met
een schaal. Ze komen uit de periode tussen 600 en 100 jaar voor Chr.

Puzzelen

De vondsten werden in een emmer bij atelier Restaura in Haelen aan
geleverd. Nadat röntgenfoto’s aantoonden dat er geen grafgiften in
zaten, kon het leeghalen van de urnen en de restauratie beginnen. Als
eerste werd de grond en klei aan de buitenkant verwijderd, waarna
de inhoud van de potten eruit gespateld werd. Losse delen puzzelde
restaurateur Har Heijmans aan elkaar en ontbrekende delen vulde hij
aan, totdat de urnen en de schaal weer min of meer compleet waren.
De wanden impregneerde Heijmans met speciale lijm om ze weer vol
doende stevigheid te geven.

Vanaf 4 januari te zien

Op 4 januari 2017 overhandigt gedeputeerde Teunissen van de
provincie Limburg de gerestaureerde objecten aan de gemeente
Bergen. Wij krijgen ze te leen. De urnen en schaal kunt u bekijken in
het gemeentehuis.
Lees meer op maasparkwell.nl/TerugindeTijd/Bijzondere Vondsten

De favoriete plek van ...
Femke Peters loopt enkele keren per week een ‘rondje Reinders–
meer’. Ze pacht samen met haar partner Danny Laurier restaurant
Dit is ‘t op het terrein van jachthaven ’t Leuken.

Het Reindersmeer

Het stel wooont een kleine 200 meter van het restaurant vandaan.
Vanuit haar huis loopt Femke soms alleen en soms met de hond en
haar twee kinderen Lev en Luus een vaste route: eerst langs het
Leukermeer en de sluis en dan verder door richting het Reindersmeer.
“Natuurlijk is het Leukermeer ook mooi, maar ik vind het bij het
Reindersmeer net wat rustiger. Daar kan ik mijn hoofd leeg maken;
het is een heerlijke plek om even bij te komen van de hectiek van ons
horecabedrijf. Een enkele keer ga ik heel vroeg en dan kun je zomaar
een ree tegenkomen.”

Prachtig gebied

De geboren Wellse herinnert zich dat ze vroeger in de zomer op het
Leukermeer ging waterfietsen of zwemmen bij het dagstrand. “Nooit
gedacht dat ik later in dit prachtige gebied zou wonen en werken.”

Colofon
De nieuwsbrief Maaspark Well is een uitgave van de gemeente Bergen (L)
Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen
T: 0485 34 83 83
E: maasparkwell@bergen.nl
Wilt u de nieuwsbrief Maaspark Well op papier of als E-bulletin ont
vangen? Stuur een mail naar bovenstaand mailadres of meldt u aan
via de website www.maasparkwell.nl

In Well, op de locatie van de vergrote voorhaven, worden bomen en
struiken gekapt. Dit in het kader van Programma Stroomlijn. Door be
groeiing weg te halen op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst
stroomt, neemt de kans op overstromingen af.
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