Factsheet

Zandmaas

Ruimte voor een veiligere
en natuurlijkere Maas

De Maas tussen Linne (bij Maasbracht) en Ravenstein – een
traject van 115 kilometer – noemen we de Zandmaas. De naam
Zandmaas komt door de zanderige ondergrond. Door de lage
stroomsnelheid in dit deel van de Maas, bezinkt hier volop zand
en slib. De Zandmaas is goed bevaarbaar voor scheepvaart.
Ook in dit deel van de Maas hebben we de rivier verruimd en dijken
versterkt. Omdat we de rivier hebben verdiept, hoogwatergeulen
hebben gegraven en een retentiebied hebben aangelegd, heeft de
Maas hier nu meer ruimte om water te bergen en af te voeren.
Hierdoor daalden de waterstanden. Eind 2015 is dat werk afgerond.
Waar geen ruimte over is voor de rivier, worden de kaden en dijken
versterkt en verhoogd. Vanwege de hoge prioriteit startten we met de
aanleg van kaden in de stedelijke gebieden. Daarmee ontstond
meteen een betere bescherming voor het grootste deel van de
Maasdalbewoners. Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor de
versterking van de overige dijken. Die werkzaamheden zijn naar
verwachting in 2020 klaar. Een prachtige bijkomstigheid van het werk
aan de Zandmaas is dat er ruim 427 hectare nieuwe natuur ontstaat.

Het plan en de uitvoering
De plannen voor de Zandmaas zijn ondergebracht in het Tracé
besluit Zandmaas/Maasroute en het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg. Hierin zijn de ruimtelijke procedures en wettelijke
voorwaarden voor het project vastgelegd. In maart 2002 waren de
plannen definitief. De voorbereiding op de uitvoering van de
Zandmaasprojecten ging van start. In 2005 ging de eerste schop de
grond in voor het werk aan de Zandmaas.

Maatregelen
• Aanleggen en versterken van kaden (waterkeringen)
We hebben 40 kilometer waterkering aangelegd en aangepast in
de stedelijke gebieden rondom Roermond, Venlo, Gennep en
Mook en Middelaar. In 2007 zijn de meeste trajecten opgeleverd.
• Dijkversterking
In de meer landelijk gelegen gebieden worden dijken aangelegd
en versterkt. Het Waterschap Limburg is daar momenteel mee
bezig. Dit is de zogenaamde geprioriteerde dijkversterking.
• 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 uitge
graven, waardoor de waterstand bij hoogwater aanzienlijk daalt.
In Swalmen-Beesel is de rivier verbreed. Verdieping vond plaats op
de drie trajecten Grave-Ravenstein, Gennep- Grave en Venlo-Arcen.
• Aanleggen van hoogwatergeulen
Hoogwatergeulen liggen parallel aan de Maas. Ze vormen een soort
inham die bij hoogwater met de rivier mee stroomt. Zo wordt het
Maaswater versneld afgevoerd. Deze maatregel zorgt voor een daling
van de waterstand bij hoogwater die tientallen kilometers stroom
opwaarts nog te merken is. In Lomm is een hoogwatergeul
aangelegd en in Well en Aijen zijn twee geulen aangelegd die in
elkaars verlengde liggen. Deze maken deel uit van het toekomstige
Maaspark Well. De rivierverruiming voor Maaswerken is
Rijkswaterstaat

gerealiseerd. De gebiedsontwikkelingen rond Lomm en Maaspark
Well zijn veelomvattender. Die zijn nog niet gereed.
• Aanleggen van een retentiegebied
In de gemeenten Maasgouw en Leudal is een retentiegebied
aangelegd met twee bekkens. In een bekken kan bij hoogwater
overtollig water uit de Maas en het Lateraalkanaal stromen.
Hierdoor daalt het waterpeil stroomafwaarts met gemiddeld tien
centimeter. Bij Horn ligt het noordelijk bekken en in bij Heel het
zuidelijk bekken.

Natuur
De winning van zand langs de Maas biedt goede mogelijkheden om
de hoogwaterbescherming te combineren met ontwikkeling van de
bestaande en nieuwe natuur.
De aanleg van de hoogwatergeulen zijn ideaal voor vis en op de
oevers kunnen nieuwe ooibossen en moerasvegetaties ontstaan.
Doordat er geultjes en kwelmoerasjes ontstaan als gevolg van de
stijging van grondwaterstanden op sommige plaatsen, kan er een
nieuw leefgebied ontstaan voor vogels en vele amfibieën. Vooral bij
de Heukelomse Beek (bij Bergen) is grond aangekocht zodat er een
natuurgebied kan ontwikkelen. Ook is grond aangekocht om
verbindingen te kunnen maken tussen losstaande natuurgebieden;
de zogenaamde oeverstroken. Deze oeverstroken vangen ook de
schade op die aan de oevers is ontstaan door het uitvoeren van het
baggerwerk. In totaal is er 427 ha nieuwe natuur mogelijk gemaakt
door Maaswerken.

Delfstoffenwinning
Tijdens het realiseren van de hoogwaterbescherming in het
Zandmaasgebied is op verschillende trajecten zand gewonnen.
Door deze te verkopen is een groot deel van de kosten opgevangen.

Feiten en cijfers
• Projectbudget: 405 miljoen euro: 204 miljoen euro voor
rivierverruiming en ongeveer 190 miljoen euro voor kaden en
dijkversterkingen.
• Natuur: 427 hectare
• 20 miljoen m3 zand verplaatst
• 13 miljoen m3 zand is verkocht als grondstof en bouwstof
• De hoogwatergeulen in Well en Aijen maken onderdeel uit van

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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