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Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Maasdriel, 

 

 

Alem,  4 mei 2022. 

 

 

Onderwerp: Bijstelling onderzoeksopdracht Marensche Waarden. 

 

 

Geachte fractievoorzitters, 

 

Ontzanding Marensche Waarden 

Graag vragen wij uw aandacht voor de dreigende ontzanding van de Marensche Waarden  

in Alem. Zoals u weet vindt er op dit moment binnen het ‘Pilot IRM eiland van Alem’ 

onderzoek plaats naar de mogelijkheden van ontzanding, in combinatie met onderzoek 

naar een integrale gebiedsontwikkeling en recreatieve verbeteringen in het kader van 

‘Masterplan Maas’.  

De gemeente Maasdriel en delfstofwinner Dekker Groep trekken hierbij samen op. Alleen 

al dát feit verontrust ons zeer, want hoe objectief kan de gemeente oordelen over een 

eventuele vergunningaanvraag voor ontzanding als beide partijen hierin belangen 

hebben? Daarbij komt dat in de jaren ’60-’70 het voorste gedeelte van de Marensche 

Waarden al is afgegraven, hiermee heeft dorp Alem al ruim voldoende bijgedragen aan 

de behoefte van zand en klei.  

 

Alle instanties die de inhoud van deze brief ondersteunen zijn géén tegenstander van 

gebiedsontwikkeling rondom de Maas in onze gemeente, echter wél als dat gepaard gaat 

met ontzanding en afbreuk doet aan de bestaande natuurwaarden. Wij vinden daarom 

dat de onderzoeksopdracht dient te worden bijgesteld. Ook aan de Klankbordgroep wordt 

dit standpunt kenbaar gemaakt.  

 

De belangrijkste overwegingen zijn: 

 

1. Gevaren en overlast voor inwoners 

-Er zal jarenlange overlast zijn (waarschijnlijk 10 tot 15 jaar), de ontzanding vindt 

namelijk vrij dicht bij het dorp plaats. Die overlast, en de hieronder genoemde gevaren, 

gelden waarschijnlijk ook voor de panden die aan de Rossumse kant van de Maas liggen. 

-Hoe zit het met de veiligheid? Veel huizen in Alem kampen nu al met scheuren in de 

muren als gevolg van te laag grondwaterpeil. Wat zijn de gevolgen voor onze huizen als 

er diep gegraven wordt in de uiterwaarden? 

-Wie zal de eventuele schade vergoeden? Om nog maar niet te spreken van 

waardevermindering van de huizen. De schade afwikkeling als gevolg van de 

aardbevingen in Oost Groningen geeft ons wat dat betreft weinig vertrouwen.     

- Als een groot gedeelte van de Marensche Waarden wordt weggezogen, zal het huidige 

karakteristieke en mooie Alemse landschap o.i. in meerdere opzichten, o.a. qua vorm, 

aanblik, Maas-herkenning en cultureel erfgoed, negatief veranderen. 
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2. Agrarische grond gaat verloren 

In de Marensche Waard liggen landbouwgronden, die belangrijk zijn voor agrariërs. Het 

areaal aan landbouwgronden wordt steeds minder door woningbouw, aanleg 

industrieterreinen, etc. Deze uiterwaarden worden grotendeels extensief beheerd en 

vormen geen bedreiging voor de stikstofproblematiek. 

 

3. Flora en fauna 

De Marensche Waarden zijn voor de natuur zeer waardevol. Tal van (weide)vogels en 

zoogdieren hebben er hun biotoop en er is een rijke stroomdalflora aanwezig. Vele 

uiterwaarden in het rivierengebieden en in de gemeente Maasdriel zijn al deels of geheel 

ontzand en veranderd in grote waterpartijen. Denk aan de Zandmeren en de Hedelse 

Bovenwaard en het slechts op enkele kilometers verwijderde complex van de Lithse Ham. 

Ook in het nabij gelegen Dreumel zijn onlangs grote ontzandingen uitgevoerd. 

 

Verzoek 

De gemeenteraad van Maasdriel is de bestuurlijk opdrachtgever/ initiatiefnemer van het 

onderzoek. Wij verzoeken u vanwege alle bovenstaande bezwaren om het onderzoek 

naar ontzanding uit de opdracht te verwijderen en uitsluitend onderzoek te doen naar 

gebiedsontwikkeling zónder ontzanding.  

 

Door u wordt thans overlegd over een bestuursakkoord, wij vragen van u dat u onze 

vraag ter harte neemt en dit in het bestuursakkoord op zult nemen. 

 

In de Algemene Vergadering van de dorpsraad Alem op 21 maart 2022 waren ruim 180, 

veelal verontruste inwoners aanwezig. Hier bleek dat nagenoeg alle aanwezigen tégen 

ontzanding zijn. 

 

De inhoud van deze brief wordt op dit moment door 9 van de 16 instanties die 

deelnemen aan de ‘Klankbordgroep onderzoek gebiedsontwikkeling Alem en Sint Andries’ 

ondersteund.  

 

Een ruime meerderheid van de klankbordgroep is dus tegen de ontzanding. Uitbreiding 

van dit aantal is na bespreking in de voltallige Klankbordgroep niet uitgesloten. 

 

Het lijkt ons dat dit signaal niet genegeerd kan worden door de Maasdrielse politiek. 

 

 

Graag vernemen wij of en hoe u onze vraag wilt ondersteunen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gerard van Mook 

Voorzitter Dorpsraad Alem 
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De inhoud van deze brief wordt ondersteund door de volgende instanties: 

 

Antoon van den Heuvel,   Thomas van Wamel, 

Voorzitter Dorpsraad Rossum    Voorzitter Dorpsraad Heerewaarden 

 

 

Antoon van Oers,    Tonny van Lent 

Voorzitter HSV De Alver    Voorzitter V.V. Alem  

 

 

Luc van Heumen    Willy van Lent 

Voorzitter ZLTO afd. Maasdriel  Voorzitter Stichting BOOM 

 

 

Jan van Kessel,     Ton van Balken    

Bestuurslid Erfgoedvereniging Alem Bestuurslid Natuurwacht Bommelerwaard 
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