Factsheet

Historie

Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn
allerlei Maasplannen samengevoegd

Voortbouwen op andere plannen
Al jaren vóór Maaswerken lagen er volop plannen om aan de Maas te
werken. Eén van die plannen, gemaakt in begin jaren 90, was Groen
voor grind: grindwinning met aandacht voor de omgeving die
nieuwe natuur langs de Grensmaas moest ontwikkelen. MoMaRo,
wat staat voor modernisering Maasroute, was een ander plan om de
scheepvaartroute over de Maas te verbeteren. De vaarweg moest
veiliger, vlotter en toegankelijker worden voor grotere schepen.

De overstroming van 1993
De Maas is een grillige en snelle rivier. Grillig omdat het stroom
gebied relatief klein is: een flink regenfront heeft al een groot
effect. Grillig ook omdat de ondergrond in de Ardennen snel
verzadigd is. En snel omdat het water in de Maas vanuit de
Ardennen in korte tijd de Grensmaas bereikt. Wat ook niet mee
helpt, is dat we door de jaren heen steeds meer uiterwaarden van de
Maas afpakten voor economische doeleinden, woningbouw en
recreatie. De Maas moest het doen met een smalle stroomgeul en
vrij steile oevers. Dat dit grote gevolgen had, bleek in 1993. De
waterstand in de Grensmaas steeg bij Borgharen rond 20 december
1993 met
2,5 meter binnen 48 uur. Tijdens kerst 1993 is Limburg enkele dagen
een rampgebied. De schade bedroeg minstens 100 miljoen gulden.
Zeker tienduizend woningen en bedrijven hebben waterschade.

De overstroming van 1995
In januari 1995 stijgt de Maas opnieuw naar recordhoogte. Ruim
200.000 inwoners in Limburg, Brabant en Gelderland moeten
geëvacueerd worden. Als het water is gezakt, doemt het besef op dat
de tijd van overleg voorbij is en er écht iets moet gebeuren. Het plan
van de Commissie Boertien naar aanleiding van het hoogwater van
1993 wordt nu snel omarmd: verhoog om te beginnen de kaden en
dijken. De bewoners langs de Limburgse Maas lopen op dat moment
het risico een keer in de 15 tot 20 jaar geconfronteerd te worden met
een overstroming. Dat risico willen alle betrokkenen terugbrengen
naar eens in de 250 jaar. De dijkverhoging in 1995 is de voorbode van
structurele maatregelen om de Maas beter te beteugelen.

Deltaplan Grote Rivieren
In februari 1995 presenteerde het Kabinet Kok het Deltaplan Grote
Rivieren. De belangrijkste voorstellen voor de Maas waren de
grindwinning en natuurontwikkeling in de Grensmaas, de
zomerbedverlaging en zandwinning bij de Zandmaas tussen
Roermond en Mook en de aanleg van 60 kilometer kade. Eerst was
voor Groen voor grind een beperkter draagvlak. Door het project
Maasroute en Groen voor grind te integreren met de hoogwater
doelstelling, kreeg het totale plan veel politieke steun.

het Consortium Grensmaas uiteindelijk toestemming om circa 54
miljoen ton grind te winnen binnen de contouren van het
Grensmaasproject.

Van start met de Maaswerken
In 1997 sloten de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Limburg de bestuurs
overeenkomst Maasproject. Deze overeenkomst markeert de
officiële start van de Maaswerken. De deelnemende partijen
werkten hun plannen hierna verder uit en bereidden de realisatie
voor. In 2005 start het werk in het noordelijke deel van Limburg: het
Zandmaasproject. In 2008 is het zuidelijk deel aan de beurt: het
Grensmaasproject.

Doelstellingen behaald
Eind 2015 is het werk klaar dat nodig was om ruimte te geven aan de
Zandmaas. In dit gebied zijn de hoogwatergeulen zover klaar dat de
benodigde waterstandsdaling is bereikt. Het verdiepen en ver
breden van de Maas is afgerond en het retentiegebied is aangelegd.
De dijkversterking loopt nog door tot 2020.
Eind 2017 is de hoogwaterbescherming in het Grensmaasgebied
gehaald. Tot 2024 wordt nog gewerkt aan grindwinning die ook
een verdere verbetering van de hoogwaterbescherming realiseert.
Eind 2018 is de basis voor zo’n 1.500 hectare natuur gelegd.
De gronden zijn aangekocht en zijn beschikbaar voor verdere
spontane natuurontwikkeling. Dat wil zeggen dat er geen struiken
of bomen worden gepland. Wel stellen we randvoorwaarden aan
de natuurontwikkeling.

Feiten en cijfers
• 1993: In december stijgt het waterniveau van de Maas bij
Borgharen binnen 48 uur met 2,5 meter
• 1993: schade hoogwatergolf: 100 miljoen gulden
• 1995: ruim 200.000 inwoners geëvacueerd
• 1997: officiële start van Maaswerken
• 2005: start uitvoering Zandmaas
• 2008: start uitvoering Grensmaas
• 2015: rivierverruiming Zandmaas gereed
• 2017: hoogwaterbeschermingsdoel Grensmaas gehaald
• 2018: natuurdoelstelling gehaald in hele Maaswerkengebied
• 2020: einde dijkversterkingen van het Maaswerkenprogramma
• 2024: einde realisatie project Grensmaas.

Het werk aan de Maas is nooit af
Grind uit de Grensmaas
In de bestuursovereenkomst van 18 april 1997 maakten Rijk en
provincie afspraken over de gezamenlijke voorbereiding en
uitvoering van de Maasprojecten. Een van de afspraken ging over
grondstoffen. In plaats van maximaal 35 miljoen ton grind, kreeg

Rijkswaterstaat

In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden de komende
jaren dijken versterkt. Zeker met de toekomstige klimaatverander
ingen zijn in het Deltaprogramma opnieuw plannen in de maak om
tegen de hevige regens en periodes van droogte bestand te zijn.
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