Factsheet

Maasroute

Economie profiteert van
hogere en grotere schepen
op de Maas

Met het project Maasroute wordt van de Maas en haar kanalen
een Europese hoofdvaarweg gemaakt die van internationaal
belang is en voldoet aan moderne eisen.De Maas is een
Europese hoofdvaarweg en een belangrijke schakel tussen
diverse havens en overslagcentra.

Locatie
Het gedeelte van de Maas dat bevaarbaar is voor binnenvaartschepen
met enkele kanalen tussen Nijmegen en Maastricht. De Maasroute
loopt in Nederland van sluis Ternaaien, ten zuiden van Maastricht,
via het Julianakanaal, de Maas, het Lateraalkanaal, weer de Maas, en
tenslotte het Maas-Waalkanaal richting de Waal, en vanaf Heumen in
westelijke richting via de Maas naar ’s-Hertogenbosch.

Het werk
Rijkswaterstaat paste sluizen aan, verhoogde bruggen en verruimde
bochten. Hiermee wordt de Maas bevaarbaar voor langere en diepere
binnenvaartschepen. Het overladen naar kleinere schepen of vervoer
via de weg is dan niet meer nodig en dat scheelt in tijd en geld.

Het doel
Door de Maasroute kunnen schepen via de Maas, en enkele kanalen
tussen Maastricht en Nijmegen, de belangrijkste industriegebieden
in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland bereiken. De “Ruit”
Antwerpen, Rotterdam, Nijmegen, Luik kan bevaren worden door
grotere schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en 3,5 meter
diep. En is het mogelijk hogere schepen met vier lagen containers
toe te laten. Daardoor is het aantrekkelijker om goederen over het
water te vervoeren. Dat is kostenefficiënt, zorgt voor minder
transport over de weg, en daardoor minder files en een beter milieu.
Elk schip bespaart 600 vrachtwagens op de weg.

Het plan en de uitvoering
Om de volledige Maasroute inzetbaar te maken voor grote binnenvaartschepen zijn allerlei aanpassingen nodig geweest. Voor de
hogere en langere schepen zijn inmiddels bruggen verhoogd,
sluizen aangepast en bochten verruimd. Ook is in Heumen
tweerichtingsverkeer mogelijk gemaakt door het aanleggen van een
keersluis. Deze fungeert als hoogwaterkering bij hoge afvoeren.
Er wordt nog gewerkt aan de aanpassingen aan het Julianakanaal.
Momenteel werkt de opdrachtnemer van Rijkswaterstaat aan
verschillende nautische knelpunten zoals het verdiepen van het
kanaal en verbreden van bochten en de aanleg van passeervakken.

De deelprojecten van Maasroute (van zuid naar noord)
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Nieuwbouw keersluis Limmel
Verbreding Julianakanaal
Aanpassen sluizencomplex Born
Peilopzet Julianakanaal Born-Maasbracht
Aanpassen sluizencomplex Maasbracht
Bediencentrale Maasbracht
Aanpassen sluizencomplex bij Heel
Verruimen bocht Neer
Aanpassen sluizencomplex Belfeld
Verruimen bocht Steijl
Verwijderen ondiepten Venlo
Aanpassen sluizencomplex Sambeek
Nieuwbouw keersluis Heumen
Verhogen bruggen bij Weurt

Europa
Het project Maasroute wordt mede gefinancierd door het Trans
European Netwerk (TEN-T), een uitvoeringsagentschap van de
Europese Unie.

Historie
Sinds de jaren 90 werkt Rijkswaterstaat aan plannen om de Maasroute
te moderniseren. In de jaren ’90 zijn de bruggen Echt en Roosteren
verhoogd om vierlaags containervaart mogelijk te maken en is ook al
aan diverse sluiscomplexen gewerkt. De overstromingen van ‘93 en
‘95 versnelden het proces om de plannen in uitvoering te brengen. De
Maas ging op de schop in het kader van hoogwaterbescherming
waarbij de modernisering van de scheepsvaartroute meteen in de
plannen is geïntegreerd. Zodoende kon men de jarenlange werkzaamheden aan de Maas ook logistiek op elkaar afstemmen.
Rijkswaterstaat
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