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Mooi mooier mooist Sint Agatha 
Herstel en aanpassing van de veerstoep  

Een plan om de openbare ruimte in Sint Agatha beter en mooier te maken.  

 

 
 

Inleiding  

 
De veerstoep in Sint Agatha, één van de vele mooie plekjes in Sint Agatha. 

Een plek met een prachtig uitzicht over de Maas, de weilanden, het eeuwenoude  Klooster van de 

Kruisheren, en op  Limburg aan de overkant. Een pleisterplaats waar mensen naar toekomen, op hun 

wandeling of fietstocht , of om er te vissen, waar kinderen spelen aan de waterkant en ravotten in 

het weiland ernaast met de spannende plek waar half verborgen een bunker  staat.   
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Een plek waar het historische veerpontje 

Zeldenrust een paar keer per jaar (en in 

de toekomst wellicht vaker) wandelaars 

en fietsers overzet naar de andere kant, 

waar Sinterklaas voet aan wal zet. Een 

plek waar het Struinpad vanuit Cuijk op 

uitkomt, en waar het Laarzenpad door de 

Maasheggen start.  

Een plek die de toegang  tot het 

Maasheggen UNESCO gebied vanuit Sint 

Agatha markeert. 

 

 

Een plek vooral ook waar mensen elkaar ontmoeten. 

Vrijwel elke inwoner van Sint Agatha komt er regelmatig, 

voor een praatje, een ommetje of voor een blik op het 

water van de Maas. 

De veerstoep Sint Agatha is daarom een plek om in ere te 

houden,  een plek die het verdient om mooier gemaakt te 

worden.  

Want: 

Helaas oogt de veerstoep nu rommelig en verwaarloosd, 

het straatmeubilair armoedig, staat het steigertje op 

instorten en is zelfs gevaarlijk, is de relatief grote 

parkeerplaats te uitnodigend als hangplek of als plek om 

vanuit auto’s te dealen, is er geen mogelijkheid om aan te 

meren, is er geen verbindende aansluiting tussen 

wandelroutes, geen  verwijzing naar  het klooster en het  

UNESCO Biosphere  gebied Maasheggen. 

                                                                                                                             huidige situatie 
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gevaarlijke situatie door afkalving van de maasoever.  

 

 

             

Dát kan dus  beter, en daarvoor hebben wij een plan ontwikkeld.  

Een plan dat past in de Structuurvisie Cuijk 2030 en in het Maasheggen UNESCO jaarplan 2021. 

In de Structuurvisie Cuijk 2030 staat dat er behoefte is aan bijzondere voorzieningen voor 

routegebonden recreatie en aan pleisterplaatsen. Bovendien dat er een koppeling gewenst is tussen 

recreatieve voorzieningen en beleefbaar maken van de eigen kwaliteiten:  water, cultuurhistorie en 

landschap.   

 

Voor de veerstoep Sint Agatha betekent dat het beleefbaar maken van:  de Maas, het  haventje  van 

de vroegere veerpont, het Kruisherenklooster en  het Maasheggen-UNESCO-gebied.  

(Het ontwikkelen van de veerstoep Sint Agatha wordt in de Structuurvisie 2030 zelfs bij naam 

genoemd). 

 

In het Jaarplan 2021 van Maasheggen UNESCO staat dat het van belang is om recreatieve 

voorzieningen te ontwikkelen, waaronder “toegangspoorten” van waaruit de gebiedsbeleving kan 

starten en eindigen en waarmee De Maasheggen herkenbaarder en zichtbaarder wordt voor 

bezoekers. Het inrichtingsplan bestaat uit o.a. de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van 

wandelpaden, banken, informatiepanelen en een uitkijktoren. 
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Voor de veerstoep Sint Agatha betekent dat, dat de veerstoep een onderdeel kan vormen van de 

Toegangspoort vanuit Sint Agatha, een verbinding met voetpaden, fietsroutes en waterwegen, 

verbonden door de  uitkijktoren en een wandelpad die door project Maasheggen UNESCO al gepland 

staan tussen klooster en Maas.  

Alle reden dus voor opwaardering van de veerstoep Sint Agatha! 

Ons plan voor herstel en opwaardering van de veerstoep Sint Agatha: 

Wij willen van de Veerstoep een mooie ontmoetingsplek maken, waar je kunt genieten van de rust 

én van de dynamiek van de Maas, waar een natuurlijk haventje wordt gecreëerd om de verbinding 

met de Maas nog sterker te maken, en waar de omgeving van de veerstoep op natuurlijke wijze 

verzorgd en aangekleed is, passend bij en aansluitend aan het Maasheggen cultuurlandschap. 

Hoe willen wij dat aanpakken: 

            
          
Naast het huidige pad naar de veerstoep loopt een overloopgeul die zich bij hoogwater vult. Deze al 
bestaande geul willen wij uitdiepen en geschikt maken om er een insteekhaventje voor enkele 
passanten van te maken. Met aan de westzijde een damwand met een drijvende steiger, aan de 
oostzijde een natuurlijke oever, en eventueel aan de Maaskant een drijvende steiger aan palen, 
waaraan ook het pontje Zeldenrust kan aanleggen. 
Dit natuurlijk met in achtneming van de regels van Rijkswaterstaat voor onbelemmerde doorvaart op 
de Maas. 
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       Schets van het haventje voor passanten 

 

 

                

  
 

Voorbeelden vergelijkbare insteekhaventjes aan de Maas 
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Van de omgeving van het haventje (veerstoep en weiland aan westkant) willen we een 

ontmoetingsplek maken, passend binnen het  cultuurlandschap Maasheggen,  met aanplant van 

nieuwe meidoorn- en sleedoornhagen en (zo mogelijk/deels) met gebruikmaking van het door 

Maasheggen-UNESCO ontworpen buitenmeubilair (bankjes  en picknicktafels).  

We willen de veerstoep fysiek verbinden met de toegangspoort Maasheggen UNESCO door een 

verbinding te creëren naar de geplande uitkijktoren en wandelpaden. 

 

                                                      
  Buitenmeubilair Maasheggen UNESCO         Uitkijktoren Maasheggen UNESCO 

 

Een deel van het weiland ten westen van de veerstoep willen we ontwikkelen  tot een natuurlijke 

speelplaats voor kinderen door het plaatsen van grote rioolbuizen,  een in de bodem verankerde 

grote “omgevallen” boom en ronde zwerfkeien en door het beter toegankelijk maken van de bunker. 

 

De weilanden grenzend aan de veerstoep zijn op dit moment in eigendom van Staatsbosbeheer, 

maar naar wij hebben begrepen van de contactpersoon van Staatsbosbeheer is het de bedoeling 

deze terreinen op korte termijn te ruilen met de gemeente.   

 

       
             Voorbeelden natuurlijk spelen 

 

Wij denken dat de historische Veerstoep Sint Agatha op die manier een extra pareltje aan de Maas 

gaat worden! 
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Algemene (niet volledige) beschrijving van werkzaamheden 

 Opruimingswerkzaamheden en verwijderen niet passende beplanting en materieel 

 Grondwerk 

 Aanleggen damwand, stortsteen en kantopsluitingen 

 Aanleggen drijvende steigers (eventueel met ankerpalen) 

 Terreininrichting met buitenmeubilair, aangevuld met het meubilair  van Maasheggen 

UNESCO 

 Herinrichting parkeerplaats voor alleen fietsen en parkeren voor gehandicapten  

(parkeerplaats bij klooster wordt algemene parkeerplaats voor toegang Maasheggen 

UNESCO gebied) 

 Planten van Maasheggen (meidoorn, sleedoorn) 

 Struinpad aanleggen richting uitkijktoren 

 Inrichten natuurspeelterrein 

 Ter beschikking stellen personeel en materieel 

 

Partijen die –naast de gemeente Cuijk- betrokken dienen te worden bij ontwikkeling en 

uitvoering: 

-De bewoners van Sint Agatha: 

 De dorpsvereniging is indiener van dit projectplan, dat is opgesteld door  inwoners van Sint 

Agatha die hiervoor een werkgroep hebben gevormd. 

Het projectplan voor Sint Agatha, gebaseerd op ideeën die in Sint Agatha leven en kenbaar zijn 

gemaakt,  sluit goed aan bij en valt zelfs deels samen met de plannen van het Maasheggen-UNESCO 

project.  De werkgroep zal verslag (blijven) doen aan dorpsvereniging en inwoners via dorpskrant en 

website.  

 

-Staatsbosbeheer:  

De werkgroep heeft contact gehad  met de  boswachter voor dit gebied, mevrouw Janneke 

de Groot. Zij stond positief ten aanzien van ons plan en maakte ons erop opmerkzaam dat de 

weilanden grenzend aan de veerstoep waarschijnlijk binnenkort in eigendom zouden komen van de 

gemeente. 

 

-Project Maasheggen UNESCO:   

De projectleider van het project Maasheggen UNESCO, mevrouw Lisa Olsthoorn, heeft voor 

de werkgroep een presentatie verzorgd van de actuele stand van zaken van het project Maasheggen 

UNESCO, dat als doel heeft het hele Maasheggengebied zo in te richten dat het natuurlijk, duurzaam 

en aantrekkelijk is. Sint Agatha speelt in dit verhaal de rol van toegangspoort waarin veel energie en 

geld zal worden gestoken.  In het gebied tussen het klooster en de veerstoep staat een uitkijktoren 

en een wandelpad gepland. Op die manier is de veerstoep Sint Agatha direct betrokken bij de 

Maasheggen 
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-Rijkswaterstaat  

De werkgroep heeft gesproken met meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat. 

Met mevrouw Daniëlle Cornelissen, relatiemanager, is afgesproken dat  zodra de plannen in een 

verder gevorderde stadium zijn, er een concepttekening ligt en er meer duidelijkheid is over de 

uitvoering, we dit voor kunnen leggen aan een intaker van RWS voor toetsing van haalbaarheid.  

In 2015 heeft RWS de oevers aan weerszijde van de veerstoep ontsteend, waarbij over een afstand 

van 100m de oeververdediging is blijven liggen. Ook is toen de monding van de beek, de  Virdsche 

Graaf, hersteld. 

 

-Overige partijen, zoals Waterschap Aa en Maas, grondeigenaren. 

 

Voorwaarden voor gelden reserve leefbaarheid:  

Ons plan voldoet ons inziens helemaal aan de gestelde voorwaarden voor de gelden reserve 

leefbaarheid: 

 Het betreft realisatie van fysieke voorzieningen in het dorp, namelijk het opknappen van de 

veerstoep, als pleisterplaats aan de Maas en als onderdeel  van de toegangspoort naar het 

Maasheggen Unesco gebied in Sint Agatha 

 Het plan sluit aan bij structuurvisie van de gemeente Cuijk, waarbij de Veerstoep Sint Agatha 

als recreatieve voorziening  zelfs bij naam wordt genoemd om de relatie met de Maas te 

herstellen en versterken, mede als bijdrage voor de leefbaarheid en sociale cohesie   

 Dit initiatief is ingediend door meerdere mensen (geïnitieerd door de Dorpsvereniging Sint 

Agatha) en is tot stand gekomen na overleg met Staatsbosbeheer, Maasheggen UNESCO en 

Rijkswaterstaat 

 Het initiatief heeft draagvlak in Sint Agatha, omdat na een  oproep  van de Dorpsvereniging 

om ideeën aan te dragen, de aangeleverde ideeën voor het overgrote deel  betrekking 

hadden op het opknappen en aanpassen van de veerstoep. Over de uitwerking van de 

plannen is er regelmatig terugkoppeling  naar de inwoners via website en dorpskrant. 

 Inzet vrijwilligers in uitvoeringsfase: de dorpsvereniging zal de inwoners van Sint Agatha 

zeker weten te enthousiasmeren om daar waar mogelijk de handen mee uit de mouwen te 

steken. Ook is de Dorpsvereniging zo nodig bereid mee te denken over aanvullende 

financieringsmogelijkheden. 

 

Om e.e.a. nader uit te werken hebben wij in de planfase voorafgaande aan de presentatie 

op 5 juli nog wel medewerking en ondersteuning nodig van de gemeente Cuijk. 

Te weten: 

 Wij vragen graag de hulp van de landschapsarchitect van de gemeente om het plan 

te concretiseren. 

 Hetzelfde geldt voor de inrichting van het natuurlijk speelterrein. 

 Een begroting maken voor een project als dit is problematisch. De werkgroep 

vraagt  ook  hiervoor ondersteuning, voorafgaand aan de presentatie van begin juli. 

Overigens is de werkgroep ook bereid mee te denken over eventuele benodigde 

verdere fondsenwerving. 


