
© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 21 oktober 2014

Nog veel werk aan Mooder Maas
WATERVEILIGHEID

Nog veel werk aan Mooder Maas

door Kim Noach

B
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Van 1994 tot 2025
wordt 1,4 miljard
euro uitgegeven om
Limburg droog te
houden. Dat is zeker
niet genoeg om de
Maasvallei de komen-
de decennia te be-
schermen tegen
hoogwater. En dat
water komt. Zonder
Deltaprogramma
stijgt het Maaswater
tot 2100 - afhankelijk
van de locatie - met
30 tot 90 centimeter.

uur en Milieu

B egrijp hem niet ver-
keerd, het gaat zeker de
goede kant op met de
hoogwaterbescherming
van Limburg tegen

Mooder Maas. En ja, gedeputeerde
Patrick van der Broeck (Ruimte en
Infra) is enthousiast over het op
Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe
Deltaprogramma dat ons land tot
2050 moet beschermen tegen over-
stromingen.
Maar...? Het is potjandorie tijd en
vanzelfsprekend, zo meent Van der
Broeck, dat het Rijk vaart zet ach-
ter de plannen om de Limburgse
Maasvallei droog te houden de ko-
mende decennia. Sinds de overstro-
mingen in de jaren negentig (’93 en
’95) en 2011 is al ontzettend veel
werk verzet met bijvoorbeeld
Grensmaas, Zandmaas en talrijke
dijkverbeteringen, zoals de recent
afgeronde werkzaamheden bij
Maastricht.
Maar...! Anno 2014 voldoet circa
70 procent van de Limburgse Maas-
vallei nog niet aan de veiligheids-
norm dat de kans op overstromin-
gen teruggebracht moet zijn tot
één keer in de 250 jaar. Die norm
wordt met de huidige planning pas
in 2024 gehaald. En met het veran-
derende klimaat - met kans op he-
vige regenval en een stijgende zee-
spiegel die het waterniveau van de
Maas opstuwen - is de urgentie
hoog. Kijk maar naar de rap stijgen-
de waterafvoer. Nu is dat - bij Eijs-
den - nog 3275 kuub per seconde.
Uitgaande van de overstromings-
kans van 1:250. Voor 2050 wordt ge-
rekend met een afvoer van 3615 ku-
bieke meter per seconde, en in
2100 stijgt dat tot maar liefst tot
3950 kuub per seconde. Uit cijfers
van de provincie blijkt dat tussen
de 50.000 en 60.000 Limburgers
wonen op locaties in de Maasvallei
die kunnen overstromen. Er is,
kortom, nog veel werk nodig om
de veiligheid van de inwoners te

garanderen, vertelt een gepassio-
neerde Van der Broeck.
In totaal wordt tussen 1994 en 2025
1,4 miljard euro uitgegeven in onze
provincie aan hoogwaterbestrij-
ding, meldt Lilian van den Aarsen,
directeur Deltaprogramma Rivie-
ren. Voor de Maasvallei in Limburg
geldt: rivierverruiming waar kan,

dijken waar het moet. Rivierverrui-
ming heeft de voorkeur in Lim-
burg, omdat die hogere waterstan-
den voorkomt en overstromings-
risico’s vermindert voor binnen-
en buitendijkse gebieden.
Het geld dat hiervoor nodig is, is
nog niet opgenomen in die 1,4 mil-
jard euro. „Peanuts op nationale

schaal”, meent gedeputeerde Van
der Broek, om geïrriteerd te vervol-
gen: „We wachten nog steeds op
de jaren geleden beloofde 170 mil-
joen euro voor Limburgse kades.”
Dat laatste bestrijdt Waterschap
Roer en Overmaas. „Dat geld is toe-
gezegd, gelabeld en volgt bij uitvoe-
ring”, zegt een woordvoerder.
Het Rijk heeft in totaal 200 miljoen
gereserveerd voor rivierverruiming
in heel Nederland. Hoeveel geld
daarvan in Limburg gespendeerd
wordt en op welke concrete loca-
ties, is nog onbekend.
Er zijn überhaupt weinig concreet
uitgewerkte plannen te vinden in
het nieuwe Deltaprogramma, dat
vooral de grote lijnen schetst.
Concreet wordt het pas de komen-
de twee jaar met hulp van onder
meer Rijkswaterstaat, provincie en
de Limburgse waterschappen.
„Waarbij je moet voorkomen dat je
zaken - die na de overstromingen
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Uit cijfers van de provincie blijkt dat
in 2014 tussen de 50.000 en 60.000
Limburgers wonen op locaties die kun-
nen overstromen. Er is, kortom, nog
genoeg werk nodig aan Mooder Maas.
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in de jaren negentig zijn ingezet -
weer moet afbreken”, benadrukt
Jan Schrijen van Waterschap Roer
en Overmaas. Dat zou pure kapi-
taalvernietiging zijn.
Schrijen en Van den Aarsen bena-
drukken dat elke locatie maatwerk
krijgt, waardoor er op dit moment
geen algemene voorbeelden te ge-
ven zijn van toekomstige, nieuwe
dijkversterkingen of rivierverrui-
ming. Duidelijk is wel dat dankzij
de beoogde rivierverruiming - zo-
als beschreven in het Deltaprogram-
ma - het waterpeil van de Maas
zakt. Daarmee vervalt voor 37 be-
staande dijkringen in Limburg (aan-
eengesloten ringen van waterkerin-
gen) de ‘overstroomeis’. Met ande-
re woorden: alleen de gebieden bij
het Lob van Gennep, Geijsteren,
Thorn-Wessem, Ohé en Laak en
Nattenhoven-Grevenbicht-Rooste-
ren moeten bij hoogwater een deel
van de gebieden buiten de bebouw-
de kom ‘overstroombaar’ blijven.
Aan Van der Broeck en Co. de taak
het abstracte Deltaprogramma con-
creet te maken. Te beginnen daar
waar de urgentie het hoogst is. Zo-
als de gebiedsontwikkeling bij
Ooijen/Wanssum die in 2016 start
en waarbij onder meer een oude
Maasarm wordt ingezet om het wa-
ter ruimte te geven en waarbij dij-
ken en hoogwatergeulen ver-, en
aangelegd worden. Voor alle projec-
ten geldt: „We moeten het goed en
degelijk maken.”

Beelden die bijna iedere Limburger kent: een compleet ondergelopen Itteren bij de watersnoodramp in 1993.  archieffoto Frans Rade
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Voorbeeld van een talud-
verhoging van de berm.

Taludverhoging van de berm
zoals uitgevoerd in Maastricht.
Waarbij de lichtere kleur in de
ophoging de vernieuwde situa-
tie weergeeft.

Voorbeeld van een
taludverflauwing. Waarbij de
lichtere kleur in het talud de ver-
nieuwde situatie weergeeft.

Dijkversterking zoals uitgevoerd
in Maastricht met plaatsing van
damwand.  

illustraties Waterschap Roer en Overmaas

In totaal gaat het waterschap Roer en Overmaas de 
komende jaren ca. 25 km kade aanpakken op diverse locaties.
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Maastricht - Dijkversterking is afgerond
Geulle aan de Maas, Merum, Aasterberg, 
Roermond Alexanderhaven
Brachterbeek
Ohé en Laak, Grevenbicht, Roosteren
Meers, Maasband, Urmond, Eijsden

De dijkversterkingprojecten van Waterschap Peel en 
Maasvallei zijn:
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* Dit is een voorlopige planning. Deze kan wijzigen, o.a. als gevolg van  verschuiving
    in procedures
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Bergen
Gennep
Grubbenvorst
Lottum
Maria Roepaan
Mook, Bergen en Gennep
Neer
Ooijen, Wanssum


