Factsheet

Vlaamse locaties

Samen werken aan de
Gemeenschappelijke Maas

Een deel van de grens tussen Nederland en België wordt
gevormd door de Maas. Dit is ongeveer 49 kilometer rivier
tussen Maastricht en Maaseik. De Vlamingen noemen de
Grensmaas niet voor niets de Gemeenschappelijke Maas.
Nederland en Vlaanderen hebben gezamenlijke belangen over
bestemming, inrichting en beheer van de Grensmaas. Denk aan
rivierbeheer, natuurontwikkeling, grindwinning, bescherming
tegen wateroverlast, grondwaterbeheer en drinkwatervoor
ziening, maar ook aan recreatie en toerisme. Door aan beide
zijden van de rivier maatregelen te nemen, zorgen we voor meer
evenwicht in de Grensmaasvallei. Meer ruimte aan beide zijden
van de rivier verbetert de hoogwaterveiligheid aan zowel de
Vlaamse als de Nederlands kant van de Maas. Waterstanden
trekken zich immers niets van grenzen aan, maar stellen beide
oevers op de proef.

Het werk in Vlaanderen
Op zes plaatsen in Vlaanderen is met een financiële bijdrage van de
Nederlandse overheid gewerkt aan hoogwaterbescherming. Deze
locaties worden ook wel de Boertien-locaties genoemd naar de
Commissie Boertien. Deze commissie adviseerde in 1994 dat drie
locaties aan Vlaamse zijde verruimd moesten worden om aan
Nederlandse zijde het gewenste hoogwaterbeschermingsniveau te
realiseren.

Feiten en cijfers
• De landsgrens in de Maas heet de Thalweg
• De locatie van de Thalweg is vastgelegd in een Traktaat uit 1843
• In Vlaanderen noemen ze de Grensmaas de Gemeenschappelijke
Maas
• 3 mei 2005 tekenden Nederland en Vlaanderen de ‘VlaamsNederlandse verklaring met betrekking tot het uitvoeren van
werken aan de Gemeenschappelijke Maas’
• Nederland heeft ongeveer 8 miljoen euro bijgedragen aan de
werkzaamheden in Vlaanderen.

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.

Op deze Vlaamse locaties is de stroomgeul van de Maas verbreed en
zijn de uiterwaarden verlaagd. Ook zijn de grindbanken verlaagd en
de zomerdijken verlegd. In 2009 begon het werk bij Kotem. Eind
2010 volgden Herbricht en Hochter Bampd. In september 2013 zijn
deze drie locaties opgeleverd. Toen besloten Nederland en
Vlaanderen om ook de flessenhalzen bij Meeswijk-MolenveldGroeskens, Booijen-Veurzen en Geistingen aan te pakken. Flessen
halzen zijn smalle doorgangen met hoge stroomsnelheden van de
Maas. Door deze te verbreden, wordt ook hier de doorstroming
verbeterd. Eind 2018 zijn deze werkzaamheden waaraan Nederland
bijdraagt in België afgerond.

Wat is het effect van de Vlaamse locaties?
Het effect van de uitgevoerde maatregelen is dat de waterstand bij
de zes locaties is gedaald en dit heeft ook stroomopwaarts een
positief effect. Daarmee is ook het risico voor inwoners aan de
Vlaamse en Nederlandse zijde afgenomen. Een geïntegreerde
aanpak en de gezamenlijke inrichting van het Grensmaasgebied
leidden bovendien tot het Rivierpark Maasvallei, een bijzonder en
groot recreatiegebied dat zowel in Nederland als in België ligt.
Speerpunten bij de ontwikkeling van dit gebied zijn toeristische
aantrekkingskracht en een goede infrastructuur.

Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie
In de vergadering van 31 maart 2005 zijn de afspraken inzake het
samenwerken aan de Gemeenschappelijke Maas vastgelegd. Ook
Vlaanderen is nog lang niet klaar met de hoogwaterbescherming en
zal in de komende jaren nog volop bezig zijn met werken aan de Maas.
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