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(06) 52 79 42 94 

Email 

mvopzeeland@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 24 december 2021 heeft u namens de CDA fractie technische 

vragen over de Bakenbomen binnen het project Meanderende Maas gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop. 

 

1. Heeft het herstel van de bakenbomen binnen het project Meanderende 
Maas aandacht, bijvoorbeeld als koppelkans? 
Antwoord: Ja, de partijen binnen het project Meanderende Maas hechten 

belang aan het herstel van de bakenbomen als koppelkans. In de 

Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas, die door de Brabantse en 

Gelderse Staten is vastgesteld in juli 2020, zijn de bakenbomen ook 

opgenomen. Daarna is het vertaald in een Bakenbomen Plan Meanderende 

Maas (april 2021). Binnen het project zijn de bakenbomen aangemerkt als 

een kenmerkende structuur in het gebied en zal een nieuwe generatie bomen 

aangeplant worden.  

 

Overigens is voor het gehele deel van de Bedijkte Maas (van Sambeek tot 

Geertruidenberg) in het Bestuurlijk Overleg Bedijkte Maas aangegeven dat 

men het belangrijk vindt dat de structuur van de bakenbomen behouden 

wordt. Partners in dit overleg zijn de provincie Noord-Brabant, Limburg, 

Gelderland, ministerie en Rijkswaterstaat, de waterschappen en de gemeenten 

langs de Maas. Op dit moment wordt daarom onder regie van de provincie 

Noord-Brabant een strategie voor behoud, herstel en ontwikkeling van de 

Bakenbomenstructuur voor de gehele bedijkte Maas verder uitgewerkt. Deze 

strategie zal in de loop van het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn.  
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Met vriendelijke groet, 

 

W.T. van den Bosch - van Opzeeland 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


