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Werkgroep 

• Opgericht eind 2016 

• Bestaat uit meerdere disciplines 

• Regelmatig overleg 

• Hulp bij subsidie aanvraag 

• Hulp bij interpreteren randvoorwaarden 
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Randvoorwaarden (1) 
Provinciaal Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-19  
Budget €12 mio waarvan €3.3 mio voor Actieplan Waterrecreatie 
Noord+Midden Limburg. 

Doelstelling: 

• -Werken met partners aan toekomstbestendige  werkgelegenheid 
in Limburg 

• -Stimuleren en investeren in ondernemerschap dat nieuwe 
kansen en nieuwe investeringen uitlokt 

• -Selectief in prioriteiten projecten met hefboomeffecten welke 
meer kwaliteit toevoegt en meer bestedingen en bezoekers 
realiseert. 
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Randvoorwaarden (2) 
Investeringslijnen: 

• -Basis op orde, gericht op procesbegeleiding voor 
kwaliteitsverbetering 

• -Versterken van ondernemerschap in een gemeenschappelijke 
aanpak met overheid, onderwijs en bedrijfsleven met als doel 
meer vitaliteit in de sector 

• -Versterken Limburgse kracht en infrastructuur  door 
grensoverschrijdende verbindingen, cross-overs met sport, 
cultuur, stedelijke ontwikkeling, natuur en landschap, erfgoed 
en monumenten. 

• -Versterken van één Limburg door innovatie in toeristische 
marketing&promotie, versterking van streekproducten en 
evenementen 
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Randvoorwaarden (3) 
Programmalijnen Actieplannen Waterrecreatie: 

• -Nieuwe doelgroep & verjonging van publiek 

• -Bereikbare en bruikbare oevers/bestemmingen 

• -Integratie met “droge” recreatiesector 

• -Betaalbaarheid en realiseerbaarheid 
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Randvoorwaarden (4) 
Middelen: 

Projecten kunnen een meerwaarde krijgen wanneer zij voldoen 
aan één of meerdere van de volgende voorwaarden: 

•  Innovatief karakter hebben hier een voorbeeldwerking 
 hebben 

•  Onderscheiden zijn, niet meer van hetzelfde 

•  Een bijdrage leveren aan de economische impact en 
 werkgelegenheid in de sector 

•  Een bijdrage leveren aan de merkbeleving van Limburg 

•  Meerdere doelen en meerdere stakeholders dienen 
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Overzichtskaart Maas 
• Focus op zone 2 
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Voorbeeld loswal 
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Foto huidige situatie 



Voorbeeld loswal 
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Satelliet aanzicht huidige situatie 

Kleine nagenoeg  
onbruikbare haven 

Plateau waar niets mee kan! 

Groot leeg vlak met maar 4-5 bankjes! 

Parkeerplaats 
(vakantiehuis) P
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Weinig groen, nergens bescherming tegen weer en wind 

Saai/sober 



Voorbeeld idee loswal 
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Satelliet aanzicht idee  

Grote trappen om te zitten 
Vingersteigers  (sloep) 
(alleen voor meer plekken) 

3x Vergroten bestaande haven 

Trailerhelling (sloep) 
Parallel langs talud omhoog 

Zwemtrap 

Meer zitbanken 

Picknicktafels 

Demontabele kiosk/hut/schot/scherm als beschutting tegen wind 
toegankelijk voor ouderen/rolstoel 

Zwemgedeelte/Waterpolo 

Vishoek 



Voorbeeld idee loswal 
Schets 



Motivatie  

• Niet in stroomgebied Maas (vergunningen)  

• Solide basis ligt er al/hergebruiken wat voorhanden is 

• Bestrijkt meerdere doelgroepen door verschillende activiteiten 

• Realisatie in 2 fases mogelijk  (1e fase al dit jaar?) 

• Spin off in seizoen naar 3e fase mogelijk: 
– Terras met kleine horeca in/om kiosk 

– Sloep, kano of supboard verhuur 

• Onderhoudsvrij en robuust (dan geen vingersteigers) 

• Toegankelijk voor echt iedereen, zowel het dorp als toerist 

• Realiseerbaar vanaf harde kade (geen ponton nodig) 

• Maaszijde nog steeds vrij voor “Cruise” schepen 
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Beweegredenen 



Andere ideeën… 
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Hoe verder..  

• Apr-17 Presentatie  ideeën aanwonende Maas 

• Mei-17 Presentatie ideeën bewoners tijdens “Belaef Kessel” 

• Jun-17  Uitwerken gekozen ideeën tot concepten 

• Aug-17 Offerte traject concepten (werkgroep) 

• Sep-17 Indienen concepten bij Provincie voor subsidieaanvraag 

• Xxx-17  Toekennen subsidie  

• Xxx-17  Vergunning traject 

• Xxx-18  Start realisatie   
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Stappenplan 


