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Kort overzicht van de inhoud van deze nieuwsbrief:
 Naaktrecreatie bij de Oolderplas
 Burgerparticipatie in ruimtelijke ordening en gemeenteregie;
Een oordeel hierover naar aanleiding van onze bevindingen; hoe nu verder.
 Kadeverlaging liever zonder dan met een nieuwe invaart.
 U kunt reageren of vragen stellen. Literatuur.

Naaktrecreatie bij de Oolderplas
Vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw vindt naaktrecreatie plaats bij de toentertijd zo
geheten Driehoek ten westen van de Oolderplas. Het terrein is sinds die tijd behoorlijk
veranderd. Er is grind uitgehaald en daarna is het heringericht. Dit gebeurde allemaal volgens
de provinciale ontgrindings- en herinrichtingsplannen. Het terrein bleef volgens het
bestemmingsplan bestemd voor agrarische doeleinden.
Dat veranderde pas voor een deel van het terrein nadat het in 1993 in bezit was gekomen
van Aqua Terra. In de jaren daarna zijn met name het dagstrand bij Ool aan de Oolderplas en
het naaktstrand rondom het Noordelijke plasje van de Isabellagriend ingericht. In deze
negentiger jaren is contact ontstaan tussen de naturisten en de directie van Aqua Terra en
daaruit voortvloeiend zijn voor het naturistische gedeelte een aantal aanbevelingen
uitgevoerd, zoals afbakening en aanduiding van het gedeelte voor naaktrecreatie, een toilet,
een zandstrand voor kinderen enzovoort.
Ook met de gemeente is men in oktober 1994 gekomen tot de aanwijzing van de Driehoek
als locatie voor naturisme in een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als
zijnde geschikt conform artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht. Het raadsvoorstel dat
leidde tot deze aanwijzing zegt verder dat: "Daarmee wordt voorkomen dat een conflictsituatie ontstaat met de nabije stranden, waar in badkleding wordt gerecreëerd."
Bij Aqua Terra moest er entree worden betaald per persoon en voor het parkeren. Dit laatste
kon met de auto op het terrein aan de zuid-oostkant van het Noordelijke plasje Isabellagriend.
Naturisten die er rond 2000 kwamen - op zonnige dagen meer als 500 - beschikten er over
een zandstrand, jeux de boules baan, volleybalveld, toilet, vuilnisbakken en er werd gemaaid.
Naturisten hebben er ook wel eens een springplank en een vlot gehad en surfplanken. In die
jaren hield een groep naturisten zich ook bezig met het maken van sculpturen. Elk jaar wat
anders en dat ondervond de nodige waardering.
De Stichting Naturisme Isabellagriend is 28 september 2001 opgericht omdat individueel door
bezoekers geuite zorgen over het voortbestaan van het naaktstrand bij de overname van het
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terrein van Aqua Terra door de Stichting het Limburgs Landschap niet werden gehoord. De
statutaire doelstelling van de stichting luidt: het in stand houden en bevorderen van naturisme
bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond, en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Ook de Stichting Naturisme Isabellagriend kreeg
aanvankelijk alleen maar te horen dat naturisten er weg moesten. Pas in april 2003 werd
tussen de Stichting het Limburgs Landschap, de Provincie Limburg en de Gemeente
Roermond een overeenkomst gesloten die de voortzetting van de naaktrecreatie op het
terrein waarborgde. Vrij spoedig daarna zijn ook precieze afspraken over de afgrenzing (die
nog altijd gelden), de bebording en het gebruik gemaakt.
Naaktrecreatie is een extensieve vorm van recreatie en gaat gezien de mentaliteit van de
beoefenaars goed samen met de natuur; uniek en het is dus een aanvulling voor het
toeristisch aanbod voor Limburg, de Euregio en Nederland. Het naaktstrand rondom het
noordelijke plasje Isabellagriend is het enige naturistenterrein beneden de grote rivieren dat
over land en over water bereikbaar is; het is een officieel voor naaktrecreatie aangewezen
terrein in een natuurgebied waar men met een rondwandeling van een half uur en een paar
meter zwemmen ook echt van die natuur kan genieten. Verder zijn er inmiddels drie
struinpaden die bijzondere facetten van de riviernatuur laten zien. Het is openbaar en gratis
toegankelijk tussen zonsop- en ondergang. Ontdek, beleef, geniet, blootgewoon, natuurlijk.

De Stichting Naturisme Isabellagriend is ook opgericht om kwalitatief goede naaktrecreatie bij
de Oolderplas te borgen. Het bestuur verzorgt vanaf de oprichting op vrijwillige basis in de
vorm van burgerparticipatie het naturistische beheer op het terrein. De Stichting is
aangesloten bij de landelijke belangenorganisatie en het kenniscentrum voor naaktrecreatie
de Naturisten Federatie Nederland (NFN), die haar adviseert en zonodig ondersteunt.
Wat hoort allemaal bij kwalitatief goede naaktrecreatie?
Het bestuur houdt bijvoorbeeld het terrein schoon - het is er schoner dan welk park in
Roermond ook - en er worden paden gemaaid. Nieuwe bezoekers worden voorgelicht over
de huisregels – de afgelopen jaren gemiddeld meer dan 100 flyers p.j. - en ook over de
aanwezige natuur vindt op het terrein veel voorlichting plaats: over bevers, broedende
zwanen, bloemen en planten. De website is voorzien van prachtige natuurfoto’s en video’s.
De website geeft ook informatie over alle facetten van een bezoek aan het terrein (fora op
internet zijn eenzijdig en niet door het bestuur geautoriseerd).
Er is op vele fronten voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Klachten die bij het
bestuur op tafel worden gelegd worden zo veel mogelijk aangepakt. De kwaliteitsverbetering
ging in de loop der jaren soms gepaard met vallen en weer opstaan. Tijdens de normale
bezoekersuren kan men momenteel echter goed en veilig op het terrein vertoeven; er komen
de laatste tijd ook steeds meer jonge mensen. De stichting krijgt voor het merendeel ook
lovende reacties.
Gaandeweg heeft zich ondertussen ook een andere ontwikkeling voorgedaan. Het werk van
het bestuur is vrijwilligerswerk, een vorm van burgerparticipatie. Naast zorg voor het terrein
en een goed verblijf aldaar is er ook de zorg rond de planningsontwikkelingen via Masterplan
en Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen bijgekomen. Het bestuur van de Stichting
Naturisme Isabellagriend kon hierover pas voor het eerst op 30 oktober 2012 officieel haar
zegje doen, hetgeen eigenlijk veel te laat was, maar gebruikers van gebieden kent men in de
planning blijkbaar niet. Toen hebben we meteen als eerste punt naar voren gebracht liever
een uitstroomdrempel – nu noemen we dat kadeverlaging – dan een nieuwe invaart te
wensen. In latere inspraakrondes is dit door het bestuur steeds herhaald.
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Voor het overige juicht het bestuur de voornemens om nieuwe kwaliteitsimpulsen aan het
gebied te geven toe. Naast varen, zeilen, windsurfen en naaktrecreatie kunnen er wat het
bestuur betreft andere attracties bij de Oolderplas komen.
De naturisten hebben op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Roermond en
de overeenkomst van april 2003 over “Waarborging voortzetting naaktrecreatie”, het recht
van het terrein gebruik te maken. Ze huren echter niets en een stichting is niet direct zoals
een vereniging een vertegenwoordigend orgaan. Anders gezegd naturisten hebben geen
rechten of belangen in bestemmingsplanprocedure en in daaraan voorafgaande
ontwikkelingen. Via burgerparticipatie-ontwikkelingen en besluitvorming van gemeenteraad in
februari 2014 is de Stichting Naturisme Isabellagriend echter intermediair en belangenbehartiger geworden van de naturisten en zo is zij als partner aangewezen in het
bestemmingsplan. Daarbij is door de gemeenteraad ook de uitspraak gedaan dat het
project/bestemmingsplan Oolderplas zou moeten starten met goed overleg aan de voorkant
van alle belanghebbenden van onderop. Aan deze uitspraken heeft het bestuur stevig haar
bijdrage geleverd en dit was voor haar en de naturisten een stap voorwaarts. Alleen het moet
ook nog waargemaakt worden, maar daarover verderop meer.
Het bestuur is vanaf die tijd aan de slag gegaan om de naturisten beter te betrekken bij de
plannenmakerij. De Stichting heeft nieuwsbrieven uitgebracht en daarvoor met flyers op het
terrein bezoekers geworven als abonnee. Hen is gevraagd actief mee te doen met het project
en het bestemmingsplan. De eerste nieuwsbrief kwam in april 2014 uit en inmiddels zijn er al
6 uitgebracht. Deze nieuwsbrieven hebben zo de bedoeling de naturisten bij te staan in het
realiseren van hun wensen in het bestemmingsplan en project Oolderplas. Zij worden daarin
op raadslidniveau geïnformeerd. Het aantal abonnees is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 170.
Zij worden bediend middels 114 mailadressen. Het bestuur merkt steeds meer dat dit proces
ook leidt tot grotere betrokkenheid bij niet alleen de materie, maar ook tot grotere
betrokkenheid op elkaar op het terrein. Er wordt op het terrein veel gesproken over de
ontwikkelingen en alles wordt ook gerelateerd aan het gegeven dat het daar voor iedereen
goed toeven moet zijn. Het bestuur merkt dat de binding toeneemt en daarmee de ondersteuning van haar beleid op het terrein en de sociale controle. Het bestuur denkt dat op dit
gebied verdere stappen kunnen worden gezet en dat het toezicht nog verbeterd kan worden.
Wellicht is het goed hier ook eens kort in uren uit te drukken welke directe inzet het bestuur
het afgelopen jaar 2015 in verband met het voorgaande heeft gepleegd. Op het terrein zijn 95
uur besteed aan het opruimen van hoogwaterafval en zwerfvuil. Aan terreinonderhoud zoals
toegankelijk houden van struinpaden en maaien, groenalg verwijderen, gaten opvullen
enzovoort is 55 uur besteed. Aan uitoefening van concreet toezicht tijdens rondlopen is
inclusief het plaatsen van informatieborden 50 uur besteed. Aan het verstrekken van
informatie over huisregels en nieuwsbrieven en het innen van donaties ongeveer 60 uur. Als
het gaat om de voorwaarde scheppende zaken dan is 30 uur aan de website besteed en aan
correspondentie 60 uur. Het maken van het jaarverslag kostte 20 uur. Het samenstellen van
5 nieuwsbrieven in 2015 kostte inclusief de Duitse vertaling meer als 100 uur. Vergaderen
kostte inclusief de bezoeken eraan 75 uur. Aan het voorbereiden daarvan incl. bestudering,
bijhouden van en reageren op informatie is meer als 375 uur besteed. Het totaal komt dus
boven de 1200 uur uit. Burgerparticipatie heeft leuke kanten, maar kost de nodige uren.
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Terug naar de ontwikkelingen in het project Oolderplas. Van het begin af aan zijn de initiatiefnemers en direct daarbij betrokkenen zoals Provincie, Rijkswaterstaat en Gemeente aan de
slag gegaan met mogelijke realisatie van een nieuwe invaart. De Stichting mocht hier niet
over meepraten en het bestuur is dat in de loop der tijd steeds vreemder gaan vinden. Te
meer daar zij als enige partner in de inspraak naar voren had gebracht geen nieuwe invaart
maar alleen een uitstroomdrempel/kadeverlaging te wensen. Op 25 augustus van 2015
mocht het bestuur voor het eerst in een afzonderlijke vergadering zonder de andere partners
haar wensen voor de invulling van het gebied op tafel leggen. Daarbij kon de verdere
procedure niet duidelijk gemaakt worden en bleek niet of nauwelijks gesproken te mogen
worden over geen invaart. Zo zijn er in de hele gang van zaken bij de Oolderplas voor de
naturisten en de Stichting Naturisme Isabellagriend vanaf dat moment twee problemen gaan
spelen. Voor een nieuwe invaart zijn in de beschikbare informatie alleen contra-argumenten
te vinden en het bestuur van de Stichting Naturisme mag deze argumenten niet met alle
belanghebbenden bespreken om te bezien of we gelijk of ongelijk hebben, zodat we op die
basis een keuze zouden kunnen maken rond de invaart en samen verder zouden kunnen.
Deze hele problematiek heeft volgens het bestuur alleen maar te maken met gemeentelijke
regie die niet goed is en wordt uitgevoerd. Naturisten en de Stichting worden niet echt als
partner gezien en behandeld, zoals eertijds via de gemeenteraad was afgesproken. En allang
beschikbare informatie is niet benut. Hier gaan we bij het volgende item verder op in.

Burgerparticipatie in ruimtelijke ordening en gemeenteregie;
Een oordeel hierover naar aanleiding van onze bevindingen; hoe nu verder.
Volgens de gemeenteraad van 24 februari 2014 zou het project/bestemmingsplan Oolderplas
dienen te starten met goed overleg aan de voorkant met alle belanghebbenden van onderop.
De gemeente voert daarbij de regie.
Niet iedereen kan zich meteen een voorstelling maken van wat deze woorden zouden
moeten inhouden. Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend legt u echter aan de
hand van een autoriteit op dit gebied de heer I. Pröpper graag voor welke mogelijke inhoud zij
eraan verbindt.
De heer I. Pröpper definieerde samen met enkele anderen in “Lokale regie uit macht of
onmacht? - onderzoek naar optimalisering van de gemeentelijke regiefunctie”, Vught april
2004 (*), regie als volgt. “Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel,
met het oog op een bepaald resultaat”.
Pröpper en de zijnen leverden ook een aantal componenten of uitgangspunten, waaraan
afgemeten kan worden in hoeverre sprake is van regievoeren. Elk uitgangspunt voorziet in
criteria en hiervan afgeleide indicatoren om de kwaliteit van regievoering te kunnen
beoordelen. In een tabel ziet dit er als volgt uit:
Uitgangspunt
Overzicht

Criteria kwaliteit
Regisseur heeft een
omvattend beeld van de
situatie

Verantwoording
afleggen

Regisseur is in staat om
verantwoording af te leggen
voor het handelen en de
resultaten van het
samenwerkingsverband dat
onder zijn regie valt.
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Indicator
Inzicht in het beleidsonderwerp en relevante
verbindingen met andere beleidsonderwerpen
en relevante ontwikkelingen hierin.
Alle relevante actores en hun onderlinge
relaties in beeld hebben.
Doelen en belangen van relevante actores en
de verschillen en belangen hiertussen
inzichtelijk hebben.
Relevant beleid van de actores en de
voortgang van en resultaten daarvan kennen.
Bevragen van actores hierop.
Handelen vanuit verantwoordelijkheidsbesef
en ambitieniveau.
Zorgen voor voldoende betrokkenheid bij het
geheel.
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Uitzetten en
organiseren van
beleidslijnen

De regisseur zet een
gemeenschappelijke koers uit
waarin doelen, middelen en
tijdschema zijn vastgelegd.

Organiseren van
inzet en
samenwerking

De regisseur motiveert
voldoende actoren om met
elkaar samen te werken en
een bijdrage te leveren.

Email: info@naturisme-isabellagriend.nl
Stimuleren van een gemeenschappelijke
visievorming.
Thematiseren van problemen als gevolg van
strijdige doelen en belangen.
Onder woorden brengen en uitdragen van
beleidslijnen.
Bewaken van de voortgang en deze tijdig
bijsturen waar nodig.
Mobiliseren en enthousiasmeren van actores.
Koppelen van actores aan elkaar.
Toezicht op de inzet en inbreng van actores en
op de resultaten van de samenwerking.
Terugkoppelen van de resultaten naar de
actores.

Mogelijk is deze tabel wat gedateerd (actores = actoren) en is deze inmiddels bij te stellen
naar huidige opvattingen. Hij is echter voor u wel bruikbaar – de hoofdlijn geldt nog altijd - om
te beoordelen wat ons in de procedure van het bestemmingsplan is overkomen en om tot
conclusies te komen die moeten leiden tot verbetering in de toekomst.
Wat heeft de Stichting Naturisme Isabellagriend in het licht van het voorgaande aan
gemeentelijke regie ervaren in het project en bestemmingsplan Oolderplas? Het antwoord
daarop is kort en krachtig: niets van bovenstaande.
Er is voor haar bijvoorbeeld helemaal geen overzicht en samenwerkingsverband ontstaan.
Als Stichting zijn we helemaal niet als partner behandeld. Tot nu toe is apart met ons
vergaderd. We zijn zelfs gehinderd in het werken aan samenwerking. Er zijn ons onterechte
verwijten gemaakt. We hebben verder de nodige moeite en tijd nodig gehad om door te
krijgen dat alle geopperde redenen om aan een nieuwe invaart te werken berustten op
onjuiste voorlichting. Dit geldt al helemaal voor de kwestie waarom buiten ons om.
Bij dit alles moet met name bedacht worden dat het bestuur van de Stichting Naturisme
Isabellagriend bij de inspraak op het Masterplan en de InterGemeentelijke StructuurVisie
(IGSV) Maasplassen als enige partij telkens weer gezegd heeft een uitstroomdrempel /
kadeverlaging te wensen en geen nieuwe invaart. Dit is dus simpelweg genegeerd en niet
betrokken in de gemeentelijke regie. Wat in en door de regie ook genegeerd is, is het
gegeven dat in de MER van de Ontwerp IGSV Maasplassen 2030 argumenten te vinden zijn
tegen het doorstromend maken van de plassen die ook gelden voor zo’n nieuwe tweede
invaart in de Oolderplas (zie volgend item). Op basis van de eind 2013 al beschikbare
informatie had het project daarom met alle belanghebbenden moeten starten met een
analyse van een kadeverlaging zonder nieuwe invaart versus een kadeverlaging met een
nieuwe invaart. Dan waren zeer waarschijnlijk vanzelf ook nog andere argumenten tegen een
nieuwe invaart op de proppen gekomen, want die komen vanzelf boven drijven als je even
over de materie nadenkt. De gemeenteregie had daarin een keuze moeten bewerkstelligen
met alle betrokkenen, zoiets is juist haar taak en had haar inzet moeten zijn.
De tegenargumenten zullen overigens na deze foute start een rol blijven spelen rond de
waterwetvergunning die er moet komen vanwege de maatregelen die aan de noordzijde van
de Ooldergreend moeten worden getroffen. Ze zullen immers een belangrijke rol spelen bij de
beoordeling van zo ‘n vergunning.

Een doodzonde in het uitoefenen van gemeentelijke regie is het als gemeente innemen of
door anderen laten innemen van een dominante positie en houding. Dat is in het proces tot
op heden gebeurd door de gemeentelijke regie die die rol overliet aan alleen de initiatiefNieuwsbrief Naturisme Isabellagriend
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nemers en de betrokkenen bij een nieuwe invaart en die het bestuur van de Stichting
Naturisten Isabellagriend met hun relevante argumenten voor een kadeverlaging zonder
invaart en de beschikbare relevante informatie links liet liggen en hen zo in de positie van
underdog plaatste van waaruit ze als enige partner weer tegen de anderen moeten
opboksen. De gemeentelijke regie veroorzaakt dit; niet de Stichting Naturisme Isabellagriend.
Er zal verder geanalyseerd moeten worden wat de oorzaken zijn van het tekortschieten van
de gemeentelijke regie en er zullen voorwaarden geschapen moeten worden voor een
adequatere uitoefening daarvan. En uiteraard moeten de ontwikkelingen bij de Oolderplas
ook verder en het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend wil daarin graag met de
andere partners gaan samenwerken. Daarin dienen deze bevindingen over gemeenteregie
van het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend ook verwerkt te worden.
Het perspectief dat het bestuur voor ogen heeft is een kadeverlaging zonder nieuwe invaart,
want deze biedt naast de vermijding van alle te verwachten water-technische problemen rond
een nieuwe invaart nog allerlei andere voordelen, die volgens de Stichting Naturisme
Isabellagriend ook in de afweging over hoe nu verder meegenomen dienen te worden.

De kadeverlaging creëert aan de noordzijde van de Ooldergreend immers ruimtelijk een
gebied dat niet doorsneden wordt met een te overbruggen nieuwe invaart en schept zo dus
planmatig gezien nieuwe en meer ruimtelijke mogelijkheden voor natuur, voor parkeren op
het terrein en voor wandelwegen. Ook de kosten voor compensatie van riviereffecten
vanwege binnendijks bouwen zullen lager zijn; want die zullen bij een kadeverlaging zonder
nieuwe invaart met brug heel wat lager zijn dan bij een kadeverlaging met. Dit alles schept
volgens het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend de mogelijkheid van een
complete heroriëntatie/herstart van het project waarbij het noordelijk gedeelte van de
Ooldergreend voorzien kan worden van nieuwe vaardoelen en van aantrekkelijke oevers.
Deze oevers kunnen daar maar ook elders voorzien worden van meer aanlegsteigers, want
daar is grote behoefte aan. Zelfs andere oevers van de Oolderplas zoals die bij het
naaktstrand kunnen in zo’n heroriëntatie wellicht voorzien worden van meer aanlegsteigers.
Deze wensen van betere parkeervoorzieningen zonder overlast voor Ool en meer
aanlegsteigers treft u niet voor niets aan in het wensenpakket dat de naturisten via de
Stichting Naturisme Isabellagriend met betrekking tot de Oolderplas op tafel hebben gelegd.
Ook de hulpverlening in het hele Oolderplasgebied dient straks gezien de opgedane
ervaringen in 2015 beter georganiseerd te worden en ook daar moet volgens de naturisten
geld voor worden uitgetrokken.
De presentatie van de riviernatuur dient bij een heroriëntatie van het project beter uit de verf
te komen. Dat was immers de oorspronkelijke bedoeling van het project. Namens de
naturisten is dan ook een echt aanlokkende attractie - bijvoorbeeld namaak-beverburcht met
dagdagelijkse actuele bever- en andere beelden van riviernatuur à la de Biesbosch of beter op de punt van de Ooldergreend voorgesteld. Zo’n attractie nodigt ook echt uit om er naar toe
te wandelen. Gedacht kan worden aan een beversporentocht langs een inmiddels daar
aanwezige echte burcht en vele knaagsporen. Een uitkijktoren op de punt van de
Ooldergreend wordt om diverse redenen niet gewenst. Bovendien is bij de Sluis van Heel al
een prachtig zicht op de Maas en het plassengebied en dat zou men met weinig moeite wat
verder kunnen aankleden en dat zal niemand in zijn recreatie storen. Naturisten zijn verder
van mening dat het bezoekers-paviljoen alle activiteiten van het terrein moet presenteren en
dus ook de naaktrecreatie zoals de website van de Stichting nu al veel laat zien wat er zich

Nieuwsbrief Naturisme Isabellagriend

Extra-editie 16-11-2015

Pagina | 6

Website: www.naturisme-isabellagriend.nl

Email: info@naturisme-isabellagriend.nl

aan natuur afspeelt in het gebied. Wederzijds win-win.
Als er een heroriëntatie en herstart komt van het project moet volgens de naturisten ook
gedacht worden aan een dagstrand als invulling van een op 7-11-2013 raadsbreed aangenomen motie. Wethouder Raja Fick- Moussaoui ondersteunt deze gedachte blijkens de
uitzending Villa Politica van RTV Roermond van afgelopen dinsdag 10 november 2015.
Wenselijk is zelfs om hier verder over na te denken in de richting van educatieve speelriviernatuur à la Tiengemeten of beter, waardoor er een grotere samenhang met andere
functies ontstaat en de attractie nog kan worden verhoogd. Misschien kan dit gestalte krijgen
in een vorm van burgerparticipatieproject, waarbij het beheer wordt geregeld vanuit de buurt.
Een aantal praktische dingen moeten in de toekomst volgens de naturisten ook beter worden
geregeld, zoals beter afscherming van de verschillende functies die op deelterreinen worden
uitgeoefend ten opzichte van elkaar. Maar ook de afvalverwerking.
Een heel belangrijke zorg die de naturisten nog hebben betreft het dagdagelijkse toezicht op
het hele terrein gedurende alle openstellingsuren. Het naaktrecreatieterrein is gedurende de
gebruikelijke bezoekersuren een veilig en schoon terrein met voldoende toezicht vanuit de
Stichting Naturisme Isabellagriend. De andere handhavers en toezichthouders hebben zich
echter wel teruggetrokken en zouden structureel meer aanwezig moeten zijn. Met name
zullen er wegen gevonden moeten worden om op te treden tegen hardleerse figuren. Verder
geldt dat er met name dus buiten de gebruikelijke bezoekersuren meer toezicht zou moeten
komen. In de inzet van de gemeente om de Maasplassen verder te ontwikkelen zouden op dit
vlak meer structurele maatregelen getroffen moeten worden.

Kadeverlaging liever zonder dan met nieuwe invaart
Graag doet het bestuur van de Stichting Naturisme hier uit de doeken waarom zij altijd al een
uitstroomdrempel heeft gewenst en geen invaart. Zij baseerde deze wens aanvankelijk vooral
op haar boerenverstand-denken over communicerende vaten. Als je een snellere
doorstroming door verschillende vaten wilt bewerkstelligen moet de drempel stroomafwaarts
telkens lager komen te liggen. Hoe lager je die legt hoe sneller het water doorstroomt en hoe
breder je die drempel maakt hoe meer water er doorstroomt. Bij dit denken stond verder
voortdurend voor ogen geen eiland te laten maken van het gedeelte waar het naaktstrand
zich op de Ooldergreend bevindt.
Maar dit denken is ondertussen aangevuld met meer gegevens en ervaringen.
In de MilieuEffectRapportage van het Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 staat op pagina 44 namelijk dat het doorstromend maken van alle plassen niet
haalbaar wordt geacht vanwege o.a. de volgende argumenten:
 Doordat plassen massaal gaan mee stromen ontstaan erosie en sedimentatie van een
omvang die leidt tot een oncontroleerbaar riviersysteem.
 De waterpeilen in de plassen zullen gaan veranderen. Dit houdt ook in dat veel - op
de huidige peilen ingestelde - voorzieningen aangepast dienen te worden.
Volgens ons bestuur geldt dit ook voor de Oolderplas waarin men naast de bestaande invaart
aan de westzijde een invaart aan de noordzijde wil creëren. De plas gaat dan bij laagwater
mee- en doorstromen.
Eigen ervaringsdeskundigheid bij de voorzitter van het bestuur (hij heeft in zijn vroegere werk
bij Solvay metingen in de Oolderplas verricht) leerde ons dat de Oolderplas door zijn diepte
een zogenaamde kwelplas is. Het water komt daarin omhoog en stroomt via de huidige
invaart vooral uit de Maas in. Een nieuwe invaart aan de noordzijde van de Ooldergreend
met behoud van de bestaande invaart zorgt ervoor dat de stroming in de Oolderplas zich bij
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laag water gaat wijzigen. Hoe deze wijziging eruit gaat zien, hangt af van hoe de nieuwe
invaart precies gestalte wordt gegeven. Naast de hiervoor genoemde twee punten moet dan
echter ook aandacht worden geschonken aan minstens de volgende effecten:
 Verdroging van het achterland van de Oolderplas en grondwaterdaling.
 Voldoet de isolatie van de stortlocatie Nijskens Nack op Heresteerten (Isabellagreend)
dan nog; er komt mogelijk gif de Oolderplas in dat nu nog wordt tegengehouden.
 Instroming van Maaswater bij laagwater via de bestaande invaart. De kwaliteit van het
Maaswater is de laatste tijd behoorlijk in het geding (21 lozingen van giftige stoffen op
jaarbasis) en dit stroomt dan het Zuidelijke plasje bij het naaktstrand en de Oolderplas
in. Naast de jaarlijks terugkerende blauwalgenproblematiek die wat minder lijkt te
worden, maar die dit jaar ondanks koude-periode bijzonder lang aanhield, krijgen we
dan met nog andere giftige stoffen (recent: pyrazool, methanol, stikstof) te maken.
Het bestuur van de stichting heeft in de planningsstukken die vooraf gingen aan de bestemmingsplanprocedure slechts 1 mening gevonden pro een nieuwe invaart en dat is de mening
dat het vaargebied daardoor aantrekkelijker wordt. Argumenten voor deze mening heeft zij
niet kunnen vinden. Het is een mening die uit een bezoek aan de Friese meren is komen
aanwaaien, maar daar stroomt geen regenrivier zoals de Maas door, zoals bij ons in Limburg.
Zoals al eerder vermeld zullen deze argumenten hun rol blijven spelen als er wel een nieuwe
invaart aan de noordzijde komt en een waterwetvergunning op die basis wordt ingevuld.
Voor alle duidelijkheid tot slot, als de initiatiefnemers en betrokkenen bij een eventuele
invaart argumenten hebben die een kadeverlaging met een eventuele nieuwe invaart
een beter alternatief maken dan een zonder, dan zal het bestuur van de Stichting
Naturisme Isabellagriend die met de naturisten als eerste en van harte ondersteunen.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend merkt hiernaast om eventuele
criticasters voor te zijn, nog op, dat volgens haar een kadeverlaging zonder invaart als
maatregel voor de oplossing van de hoogwaterproblematiek even robuust is als een
kadeverlaging met invaart. Op beide varianten kan volgens het bestuur van de
Stichting Naturisme Isabellagriend het compenseren van riviereffecten vanwege
binnendijks bouwen conform de ‘Beleidslijn grote rivieren’ van toepassing zijn.
Het voert wat te ver om dit hier verder uit te leggen en te beargumenteren; de editie wordt
dan pagina’s langer. Als u er meer van wilt weten, neem dan contact op met het bestuur.

U kunt reageren of vragen stellen.
Mogelijk wilt u reageren of heeft u nog vragen bij het een of ander. Leg het voor in een emailbericht via: info@naturisme-isabellagriend.nl. Op anonieme reacties zal niet worden
gereageerd.
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