Factsheet

Hoogwaterbescherming

Verbetering van de
hoogwaterbescherming
door ruimte voor de rivier en
versterking van de dijken

De veiligheid van de bewoners in het Maasdal moest na de
overstromingen van 1993 en 1995 verbeterd worden. Hoog
waterbescherming is één van de doelstellingen in het programma
Maaswerken. Rijkswaterstaat investeert hiervoor in het ver
sterken van kaden en dijken, het verdiepen en verbreden van de
rivierbedding, de aanleg van hoogwatergeulen en het verlagen
van uiterwaarden. De doelstelling van hoogwaterbescherming is
er op gericht dat de bewoners zijn beschermd met een kans dat
eens in de 250 jaar het water over de dijken komt. Die kans is er
ieder jaar weer. Op dat moment gaat er meer dan 3275 m³ per
seconde (afvoer) door de Maas (ter hoogte van St. Pieter bij
Maastricht).

•

•

Samen werken aan hoogwaterbescherming

•

Rijkswaterstaat, maar ook lokale overheden en bedrijven, werken
aan de veiligheid van de Maasdalbewoners. Ook het waterschap,
gemeenten en de provincies nemen allerlei maatregelen. Natuurlijk
moeten de maatregelen van al deze partijen elkaar versterken.
Daarom zijn plannen goed op elkaar afgestemd en is er regelmatig
overleg als we in hetzelfde gebied aan het werk zijn.

•

Het plan en de uitvoering
• Aanleggen en versterken van waterkeringen in dichtbevolkte
gebieden. Er is gestart met de aanleg van 40 kilometer kaden in
de dichtbevolkte gebieden: Roermond, Venlo, Gennep en Mook
en Middelaar. In 2007 was dat grotendeels klaar. In de meer
landelijke gebieden worden dijken aangelegd of opgehoogd. Dat
gebeurt door het Waterschap Limburg. In 2020 zijn deze dijken in
het Maaswerkenprogramma klaar. Het waterschap werkt daarna
in het hoogwaterbeschermingsprogramma door aan het
versterken van de dijken.
• Verdiepen en verbreden van de rivierbedding. Ruimte geven
aan de rivier kan door de rivier te verdiepen en te verbreden. Een
aantal meter van de rivierbedding wordt uitgegraven waardoor de
waterstand bij hoogwater aanzienlijk daalt. De rivierbedding is op
drie trajecten ca. 3 meter diep en 80 meter breed uitgegraven,
waardoor de waterstand bij hoogwater aanzienlijk daalt.
Verdieping vond plaats op de trajecten Grave-Ravenstein, Gennep
– Grave en Venlo – Arcen. Tussen Swalmen en Beesel is de rivier
aan de oostzijde met 30 meter verbreed. In de Grensmaas is de
Rijkswaterstaat

capaciteit van de rivier vergroot door delen van de stroomgeul te
verbreden. Bijvoorbeeld bij Borgharen is de stroomgeul van 60
meter naar 300 meter verbreed.
Aanleggen van hoogwatergeulen. Hoogwatergeulen worden in
de uiterwaard aangelegd, parallel aan de Maas. Ze vormen een
soort zijrivier die alleen bij hoogwater met de rivier mee stroomt.
Er zijn drie hoogwatergeulen bij Lomm en Well-Aijen (één
noordelijk en één zuidelijk gelegen) aangelegd.
Verlagen van de uiterwaarden. Rondom de Grensmaas worden
de uiterwaarden verlaagd. Dat zijn de overloopgebieden tussen de
rivier en de dijk/kade. Het verlagen van de uiterwaarden zorgt niet
alleen voor een veiliger gebied, maar maakt het natuurlandschap
ook afwisselender.
Aanleggen retentiegebied. Een retentiegebied is een gebied
waarin bij extreem hoogwater overtollig water kan stromen. Het
gebied bestaat uit twee bekkens: het noordelijk bekken in Horn
en Haelen (ongeveer 240 hectare) en het zuidelijk bekken in Heel
en Beegden (ongeveer 290 hectare).De werkzaamheden aan het
retentiegebied zijn in 2015 afgerond.
Dijkversterking: waar de verruiming niet de gewenste veiligheid
kan halen worden dijken en kaden (keringen) aangelegd of
versterkt. Dit gebeurt grotendeels door het Waterschap Limburg.
Deze prioritaire dijkversterkingen zijn in 2020 klaar.

Wanneer spreken we van hoogwater?
Gemiddeld voert de Maas in het hoogwaterseizoen (tussen 1 oktober
en 1 april) 340 m³ per seconde af. Dat is normaal. Eens in de 3 jaar
loopt het op tot 1.800 m3 per seconde, maar onder zeer extreme
weersomstandigheden kan de Maas meer dan 3.000 m³ per seconde
te verwerken krijgen. Deze extreme omstandigheden komen
gemiddeld eens in de 250 jaar voor.

Het werk aan de Maas is nooit af
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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