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1. Inleiding
Medio juli 2021 was sprake van een uitzonderlijk hoogwater op de Maas, waarbij de
hoogste afvoer sinds het begin van de metingen in 1911 is opgetreden. De hoogwatergolf
ontstond uit extreme regenval in de Ardennen op 13 juli en bewoog in enkele dagen door
de Maas naar het noorden. Op 15 juli bereikte het eerste water het traject binnen de
gemeente Horst aan de Maas. In de 2 dagen daarna, tot aan het passeren van de piek in de
nacht van 17 op 18 juli, overstroomden steeds grotere delen van de weerden. In de omgeving van Grubbenvorst en Lottum was de situatie voor de meeste bewoners bekend van
eerdere hoogwaters, maar nabij Ooijen en Meerlo was de situatie anders als gevolg van de
realisatie van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). Het water kwam daar hoog
genoeg om de oude Maasarm weer mee te laten stromen, iets wat na het hoogwater van
1995 niet meer was gebeurd. Dit heeft in het gebied tussen Ooijen, Meerlo en Blitterswijck
geleid tot het overstromen van een groot areaal. Voor veel bewoners in dat gebied kwam
de overstroming als een verrassing en diverse bewoners hebben tijdens en na de
overstroming bij de gemeente ook aangegeven dat volgens hun de situatie anders was dan
in het kader van GOW met hen was gecommuniceerd. De gemeente is daarom een
evaluatie gestart naar de feitelijke situatie en heeft aan Agtersloot Hydraulisch Advies en
bureau Stroming gevraagd om een hydrologische analyse te verzorgen. Daarnaast is er door
de gemeente zelf een tweede evaluatie uitgevoerd van de wijze waarop zij bewoners voor
en tijdens de hoogwatersituatie heeft geïnformeerd en van hulp heeft voorzien.
Vraagstelling
De vraag van de gemeente spitst zich toe op hoe het gebied Ooijen-Wanssum heeft
gefunctioneerd en of dit overeenkomt met wat verwacht had mogen worden op grond van
eerdere informatie. Mocht de situatie anders zijn dan verwacht, is dan aan te geven wat
hiervan de oorzaak is. Naast een goede duiding van hoe het hoogwater verlopen is, wil de
gemeente hiermee ook voldoende informatie verkrijgen om bij een eventuele volgende
gebeurtenis goed voorbereid te zijn.
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Aanpak
De studie naar de hoogwatersituatie is uitgevoerd door het waterstandsverloop en de doorstroming van de Oude Maasarm te reconstrueren. Hiervoor zijn gegevens van Rijkswaterstaat en Waterschap gebruikt, aangevuld met waarnemingen uit het veld (o.a. via foto’s en
filmbeelden). Ook zijn 3 avonden georganiseerd door de gemeente, waar bewoners van het
gebied hun ervaringen konden delen, waarna deze informatie is gebruikt in het onderzoek.
Voor een goede beschrijving van de wijze waarop het Maaswater door het gebied van
Ooijen-Wanssum is gestroomd, is het van belang dat het rivierkundig model zowel actueel
als gedetailleerd is. Qua actualiteit voldoet het vigerende actuele model van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, J21_5-v1 (Van der Veen e.a., 2021). Het model heeft in de basis een
resolutie van circa 40 x 10 meter (voor zomerbed) tot 100 x 40 meter (voor het winterbed).
Deze resolutie volstaat voor globale simulaties maar dit is te grof voor bijvoorbeeld het
stroombeeld in het gebied van Ooijen-Wanssum. Daarom is ook gebruik gemaakt van een
model met een twee keer hogere resolutie. Hiermee wordt zeker het stroombeeld door de
geulen beter beschreven.
Ontwikkeling van de hoogwaterbescherming Maas
Op het gebied van hoogwaterbescherming is er de laatste 25 jaar veel gebeurd in het
Maasdal en dat heeft gevolgen gehad voor de waterstanden en of gebieden al dan niet
overstromen tijdens hoogwater. Voorafgaand aan de hoogwaters van 1993 en 1995 waren
de meeste dorpen en steden in het Maasdal niet of nauwelijks beschermd tegen hoge
waterstanden. Van een doorgaande bedijking was op de linker Maasoever pas sprake
stroomafwaarts vanaf Boxmeer en op de rechter oever vanaf Mook. Vanouds waren de
dorpen in het onbedijkte deel van de Maas gevestigd op de hogere delen in de Maasvallei.
Daardoor waren ze hoogwatervrij voor de meeste hoogwaters en mocht het onverhoopt
misgaan dan ging het om enkele decimeters water op het perceel of nog zeldzamer in huis.
Vooral in de vorige eeuw zijn veel nieuwe woningen gebouwd in het Maasdal en deze lagen
vaak wat lager dan de historische huizen. Toen de overstromingen van 1993 en 1995
kwamen, waren dat de eerste zo hoge hoogwatergolven sinds 1926 en vanwege het veel
grotere aantal woningen en bedrijven in het Maasdal was de omvang van de overlast ineens
zeer groot. Naar aanleiding van deze twee hoogwaters en de grote overlast werd vervolgens
besloten de bescherming van het Maasdal tegen overstromingen ter hand te nemen. Dit
heeft geleid tot een groot aantal maatregelen waarmee de hoogwaterbescherming van de
woonkernen gaandeweg is verbeterd. Het reactiveren van de Oude Maasarm en de aanleg
van hoogwatergeulen in de weerden bij Ooijen en bij Wansssum in het kader van de
Gebiedsontwikkeling zijn voorbeelden van deze maatregelen. Zie verder bijlage 1 voor de
tijdlijn van de hoogwaterbescherming van het Maasdal.
Leeswijzer
De rapportage begint in hoofdstuk 2 met de belangrijkste bevindingen ten aanzien van het
functioneren van de Oude Maasarm en hierin worden ook conclusies getrokken over of het
verloop anders is dan verwacht had mogen worden. In de hoofdstukken daarna wordt
dieper in gegaan op het verloop van de hoogwatergolf (hoofdstuk 3) en de ervaringen van
de bewoners in de oude Maasarm (hoofdstuk 4) en in de weerden van de Maas zelf
(hoofdstuk 5). De conclusies uit hoofdstuk 2 worden in deze drie hoofdstukken ook verder
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toegelicht. De mogelijke vervolgstappen bij de omgang met toekomstige grote hoogwaters
wordt in hoofdstuk 6 beschreven.
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2. Vergelijking van opgetreden en verwachte situatie in de Oude Maasarm
In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven waarin de Oude Maasarm zich onderscheidt van de
andere gebieden binnen het overstromingsgebied van de Maas in de gemeente Horst aan
de Maas (par. 2.1). Vervolgens wordt aan de hand van eerdere en huidige
waterstandsberekeningen geanalyseerd hoe de Oude Maasarm tijdens het hoogwater heeft
gefunctioneerd (par.2.2) worden de verschillen besproken en zoveel mogelijk verklaard
(par. 2.3). Apart wordt stilgestaan bij een vergelijking met eerdere hoogwaters omdat veel
bewoners hier vragen over hadden (par. 2.4). In de laatste paragraaf (par. 2.5) van dit
hoofdstuk wordt nog nader stilgestaan bij enkele specifieke vragen die door de bewoners
werden ingebracht.

2.1 Aanleiding voor de vragen van de gemeente
Het hoogwater van juli 2021 was zeer uitzonderlijk: de Maasafvoer was bij het meetpunt in
Maastricht hoger dan ooit eerder gemeten en daarbij trad het op in de zomer, wat gewoonlijk het laagwaterseizoen is. Sinds 1995 was de waterstand niet meer zo hoog geweest en tal
van hoogwaterbeschermingsmaatregelen die sindsdien zijn uitgevoerd, werden voor het
eerst geconfronteerd met een hoogwater met een omvang dicht bij de maatgevende afvoer
waarvoor ze zijn aangelegd. Ook de dorpen binnen de gemeente Horst aan de Maas werden
met het hoogwater geconfronteerd en dit leidde op veel plaatsen tot overlast. In de
gesprekken die zijn gevoerd met bewoners die met het hoge water geconfronteerd zijn
geweest (zie hoofdstuk 4 en 5 voor een uitgebreid verslag) komt een duidelijke tweedeling
naar voren:
A. bewoners van het Maasdal tussen Grubbenvorst en Ooijen die buitendijks wonen. In de
meeste gevallen waren zij bekend met het feit dat een hoogwater hun huis kon
bereiken en in een aantal gevallen hadden zij zelf vooraf maatregelen getroffen om de
overlast te beperken;
B. bewoners van de Oude Maasarm tussen Ooijen en Meerlo/Blitterswijck. Voor deze
bewoners kwam de hoge waterstand vaak als een verrassing en een deel van hen
meende ook dat zij dankzij de gebiedsontwikkeling bij een hoogwater van deze omvang
juist gevrijwaard zouden zijn van hoogwater en overlast.
Dit verschil in perceptie is waarschijnlijk terug te voeren op de tijd sinds 1995 waarin de
Oude Maasarm aan de stroomopwaartse zijde van een tijdelijke kade was voorzien,
waardoor men ca 25 jaar lang een zekere mate van hoogwaterbescherming heeft genoten.
In het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is deze kade verwijderd om de
doorstroming van het Maaswater te verbeteren. De dorpen in het gebied werden voorzien
van dijken met een beschermingsniveau van 1:2501. Aanwezige bewoning binnen het
herstelde overstromingsgebied van de Oude Maasarm kreeg niet dit hogere
beschermingsniveau, maar behield in ieder geval het beschermingsniveau van 1:50 dat de
na 1995 aangelegde, tijdelijke kaden boden (zie ook de meer uitbreide beschrijving in de
tijdlijn; in bijlage 1 bij het jaar 2012).
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Een beschermingsniveau van 1:250 (1 op 250) wil zeggen dat een waterstand die eens in de 250 jaar optreedt
zonder problemen moet kunnen worden gekeerd. 1:50 wil dan zeggen eens in de 50 jaar en deze waterstand is
daarom lager dan de waterstand die bij 1:250 hoort.
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Indien de verwachting was dat door de Gebiedsontwikkeling een verslechtering van het
veiligheidsniveau2 zou optreden (dwz met een frequentie hoger dan 1 op 50), dan werd
voor de betreffende woningen en bedrijven een maatwerkoplossing bedacht. Binnen de
Oude Maasarm zijn er daarom ook twee groepen bewoners te onderscheiden:
B1.
bewoners in de Oude Maasarm die relatief laag wonen en daarom beschermd zijn
door een maatwerkkade, met een kruinhoogte van ten minste een 1:50 waterstand.
B2.
bewoners in de Oude Maasarm waarvan de woning al boven het niveau van een
1:50 waterstand ligt en waar geen maatwerkkade nodig was.
Uit de gesprekken komt naar voren dat de meeste bewoners van de Oude Maasarm het
idee hebben dat zij er op achteruit zijn gegaan door het verwijderen van de tijdelijke kade
aan de stroomopwaartse zijde van het gebied. Dit speelt vooral bij de bewoners die geen
maatwerkkade hebben gekregen, maar ook bij bewoners die wel zo’n kade gekregen
hebben, leefden er vragen of de waterstanden niet hoger waren dan verwacht.
De vraag van de gemeente, of de Gebiedsontwikkeling naar verwachting heeft gewerkt, is
dan ook terug te voeren op de vragen van de bewoners van de Oude Maasarm die het idee
hebben dat ze er in meer of mindere mate op achteruit zijn gegaan. In dit hoofdstuk ligt de
nadruk op het beantwoorden van deze vragen. Voor de andere bewoners van de gemeente,
die in de uiterwaarden van de Maas zelf wonen, is het functioneren van de Oude Maasarm
geen issue. Hun vragen zijn ook opgetekend (zie hoofdstuk 5) en waar mogelijk beantwoord, maar hiervoor was geen uitgebreid onderzoek nodig.

2.2 Modelberekeningen tijdens de planvorming vergeleken met de huidige situatie
Om na te gaan in hoeverre de Gebiedsontwikkeling naar verwachting heeft gewerkt richten
we ons eerst op de planvormingsfase van het project. In die periode is het ontwerp voor de
gebiedsontwikkeling stap voor stap tot stand gekomen. Hierbij zijn rivierkundige berekeningen uitgevoerd om na te gaan wat de effecten van het ontwerp zijn. Bij die berekeningen
ging het enerzijds om het behalen van de taakstelling, die aan het project was meegegeven,
en anderzijds om de waterstandseffecten in het gebied zelf. Het Projectbureau heeft daarbij
gebruik gemaakt van het toen geldende rivierkundige model dat door Rijkswaterstaat wordt
beschikbaar gesteld. Om de verwachtingen waar indertijd van uit gegaan te kunnen vergelijken met wat daadwerkelijk is gebeurd, is het recente hoogwater met dit eerdere model
waar het Projectbureau meer rekende, ook door ons doorgerekend. Van de situatie zoals
die uit deze modelsom naar voren komt is een verhanglijn3 opgesteld.
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Het gaat hierbij om het beschermingsniveau van woningen en hoofdgebouwen van bedrijven. Dit is vastgelegd in
zgn de Beschermingsaanpak van GOW die een bijlage vormt van het Provinciaal Inpassingsplan.
3
Een verhanglijn is een lijn waarmee de waterstanden over het lengteprofiel van een riviertraject, in dit geval de
Oude Maasarm, worden weergegeven. Op de horizontale as staat (in kilometers of meters) de lengte van het
traject weergegeven, op de verticale as de waterhoogte in m +NAP. Ter verduidelijking zijn ook enkele
plaatsnamen in deze figuren aangegeven.
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De volgende figuren tonen de hoogste waterstanden tijdens het passeren van de piek in
twee situaties: voor aanleg van Ooijen-Wanssum (blauwe lijn) en na realisatie van OoijenWanssum (gele lijn). Het gaat hier om de waterstanden in zowel de Maas (figuur 1) als in
het gebied Ooijen-Wanssum (figuur 2). Ter vergelijking zijn ook de waterstanden (groene
lijn) opgenomen die met het 2021 model (het actuele model) zijn berekend. Alle resultaten
zijn berekend met een verfijnd rekenmodel (het 20m-rekenrooster). Hierdoor zijn de
resultaten onderling goed vergelijkbaar.

Figuur 1 Verhanglijnen Maas, Lomm - Well, berekening met 20m-modellen van
Projectbureau en 2021
Het effect van Ooijen-Wanssum op de waterstanden in de Maas bovenstrooms van het
projectgebied tijdens het recente hoogwater is zichtbaar als het verschil tussen de blauwe
en gele lijn. Ter hoogte van Arcen is dit berekende effect iets meer dan 30 cm, en dat komt
overeen met de voorspelling die is gedaan voor het functioneren van Ooijen-Wanssum. Wat
opvalt is dat er in het traject sprake is van een verschil tussen de feitelijke situatie (groene
lijn) en verwachte situatie (gele lijn) die het Projectbureau eerder berekende. In de feitelijke
situatie is de waterstand over het hele traject hoger, met de grootste afwijking nabij Well.
Ter hoogte van het projectgebied waren de waterstanden ca 10 tot 12 cm hoger dan
verwacht op basis van de modellen van waar het Projectbureau mee heeft gewerkt. Ter
hoogte van de uitstroom bij Blitterswijck en Wanssum ging het om bijna 15 cm hogere
standen, bij de instroom van de Oude Maasarm om ca 5 cm hogere waterstanden in het
actuele model ten opzichte van het Projectbureau.
De waterstanden in het gebied van Ooijen-Wanssum worden getoond in
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Figuur 2. Als het project niet was uitgevoerd laat de blauwe lijn zien dat in de Maas de
waterstanden ruim 30 cm hoger zouden zijn geweest. In dit referentiemodel van het
Projectbureau is de veronderstelling dat de oorspronkelijke kering niet zou zijn overstroomd
en dat het gebied, zolang de kade er lag, dus in het geheel niet meegestroomd zou hebben.
Het gebied Ooijen-Wanssum blijft droog en daarom laat de blauwe lijn (referentiesituatie)
in de Oude Maasarm geen waterstand zien.

Figuur 2 Verhanglijnen Ooijen-Wanssum, berekening van het recente hoogwater met 20mmodellen van Projectbureau (gele lijn) en een model van het recente 2021-hoogwater
(groene lijn). De rode driehoeken geven de hoogte van enkele waterstandsmetingen aan en
de locatie waar is gemeten.
Door de uitvoering van het project is de kade verwijderd, is de Oude Maasarm beter
doorstroombaar gemaakt en zijn hoogwatergeulen aangelegd in de Maasweerden. De
verhanglijn zoals die door het projectbureau voor de Oude Maasarm is berekend (gele lijn)
laat bij de instroom een lagere waterstand zien en, omdat er nu wel water door de Oude
Maasarm stroomt, is deze lijn over het hele traject te vervolgen. Wat opvalt is dat in het
hele traject het model van het Projectbureau een circa 10 – 12 cm lagere waterstand laat
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zien dan het actuele model (het verschil tussen de gele lijn en de groene lijn) en 15 tot 20
cm lager dan plaatsen waar de waterstand in het veld van is bepaald. Dit verschil wordt
voor een groot deel veroorzaakt door het verschil in waterstanden aan de benedenstroomse zijde van het gebied, dus ter hoogte van de haven Wanssum en Well, waar de
waterstanden in de Maas tot bijna 20 cm hoger waren (zie figuur 1). In het gebied zelf is de
overeenkomst tussen de verhanglijn van het Projectbureau (oranje) en de actuele
verhanglijn (groen) goed. Het gebied heeft dus goed doorgestroomd en gefunctioneerd
zoals verwacht mocht worden. Halverwege is de splitsing van de Maasarm zichtbaar. Hier
takt de arm richting Blitterswijck af van de hoofdstroom richting Wanssum. De beide armen
onderscheiden zich door een ander hoogteverloop van de waterstanden. De aftakking naar
Blitterswijck loopt sneller af en is korter en houdt daarom eerder op dan de arm naar
Wanssum.
2.3 Vergelijking verwachte waterstanden in de Oude Maasarm met opgetreden situatie
In paragraaf 2.2 is toegelicht dat de Oude Maasarm in grote lijnen gefunctioneerd heeft
zoals het was bedoeld. Het moment van instromen, de wijze waarop het water door het
gebied is gestroomd en de hoeveelheden water komen overeen met wat verwacht had
kunnen worden. Alleen waren de opgetreden waterstanden hoger dan tijdens de
planvorming had kunnen worden verwacht. ‘Had kunnen worden’, want de opgetreden golf
in 2021 is ten tijde van de planvorming niet doorgerekend. Ten behoeve van de vergunningverlening door RWS is vooral naar de situatie bij een maatgevende afvoer gekeken. Dit is
voor GOW een afvoer die eens in de 250 jaar optreedt en deze ligt nog ca 10 tot 15% hoger
dan de afvoer die nu is opgetreden. Bij een maatgevende situatie ligt de focus op de
bedijkte gebieden, die dan nog (juist) droog moeten blijven en op de effecten in de Maas
zelf, waar de waterstanden moeten voldoen aan de taakstelling die aan het project OoijenWanssum is meegegeven. De contouren van het overstroomde gebied buiten de bedijkte
gebieden en welke woningen en bedrijven dan wel of niet geraakt worden speelt bij een
dergelijke doorrekening van de maatgevende situatie niet mee. Het gaat immers om het
winterbed en daarvan is bekend dat het zo nu en dan kan (en moet) overstromen. De grens
van dit winterbed is door RWS gedefinieerd en de hele Oude Maasarm tot aan een
afvoerlijn van 3.800 m3/s valt daarbinnen. Dat gebied is veel groter dan de grens van de
overstroming in 2021.
Naast de situatie tijdens een maatgevend hoogwater was voor het project GOW ook de
situatie bij een 1 op 50 hoogwatersituatie van belang. Dit is de informele norm die de DGRkaden langs de Maas hadden. In de bestuursovereenkomst voor GOW is vastgelegd dat als
gevolg van het verwijderen van deze kaden het veiligheidsniveau voor woningen en
hoofdgebouwen van bedrijven, die buiten de nieuwe dijkringen zouden komen te liggen,
niet kleiner mocht worden dan 1:50 (dwz dat ze al eerder zouden overstromen). Het
projectbureau heeft hiertoe de drempelhoogtes van de betreffende woningen ingemeten.
In de zogenaamde beschermingsaanpak (bijlage 47 bij het PIP) is vastgelegd voor welke
woningen bij Meerlo en bij Megelsum dit speelt. Hier is een maatwerkkade aangelegd die
de bescherming tegen hoogwater in ieder geval tot boven de 1 op 50 jaar situatie zou
optrekken.
Het hoogwater zoals dat nu is opgetreden had een herhalingstijd van circa 1 op 75 jaar en
was dus hoger dan de 1:50 grens tot waar het project GOW de verplichting had om de
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hoogwaterbescherming te blijven garanderen. Dat er nu woningen in de Oude Maasarm
met wateroverlast te maken hebben gekregen kan dus niet geweten worden aan een
verkeerde inschatting ten tijde van de planvorming. Alleen als woningen en
hoofdgebouwen van bedrijven al bij een hoogwater met een 1 op 50 frequentie waren
overstroomd was dat het geval geweest.
Het feit dat de waterstand hoger was maakt het echter mogelijk een ruwe inschatting te
maken hoe de situatie bij een 1;50 golf zou zijn geweest. Het verschil tussen een 1 op 75 en
een 1 op 50 waterstand bedraagt ter hoogte van de instroom ongeveer 10 cm. Dit is door
RWS bepaald in eerdere modelberekeningen aan de hand van ontwerp hoogwatergolven,
dus geconstrueerde hoogwaters. Het opgetreden hoogwater week daarvan af en daarom is
niet precies te zeggen hoeveel lager de waterstand zou zijn geweest als dit hoogwater
precies een 1 op 50 frequentie had gehad. Ook is niet precies te zeggen hoe groot het
verschil in de Oude Maasarm dan zou zijn geweest, omdat het verloop van de waterstanden
daar anders is dan in de Maas zelf. Als we toch met een aantal slagen om de arm een
inschatting maken, dan is de verwachting dat het waterstandsverschil in de Oude Maasarm
zelf waarschijnlijk tijdens dit hoogwater tot maximaal 10 tot 15 cm hoger zou zijn geweest
dan als het een 1:50 hoogwater was geweest. Daarbovenop is er het feit dat de
waterstanden in het gebied bij het recente hoogwater circa 10 – 12 cm hoger uitvielen dan
waar in eerdere modelberekeningen van was uitgegaan (zie figuur 2). Samen levert dit een
verschil op van ca 25 cm. Dit is dan het verschil in waterstanden tussen het recente
hoogwater en de stand die uit de berekening volgt van een 1 op 50 hoogwater met het
model dat tijdens de planvormingsfase is gebruikt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ca 25 cm van de hogere waterstanden in het gebied
niet het gevolg is van een niet goed functioneren van de Gebiedsontwikkeling, maar een
combinatie van het feit dat het om een 1 op 75 hoogwater ging en een hoger dan
verwachte waterstand in de Maas.
Men kan zich afvragen wat de situatie was geweest als het hoogwater in juli wel een
herhalingstijd van 1 op 50 had gehad. De waterstanden waren dan lager geweest dan nu
opgetreden, maar hoger dan waar het projectbureau van was uitgegaan, omdat in de Maas
een hogere stand is opgetreden dan eerder voorzien. Een ruwe schatting laat zien dat het
om ongeveer 10 tot 15 cm lagere waterstanden gaat dan nu opgetreden. Uit de
drempelhoogtes van de woningen en de hoofdgebouwen van bedrijven, die in het kader
van de gebiedsontwikkeling zijn opgemeten, blijkt dat deze overal hoger zijn dan de
waterstanden die in zo’n situatie optreden. Dus ook als uitgegaan wordt van de kennis van
nu, waarbij de waterstanden in de Maas hoger zijn, dan zijn de drempelhoogtes hoger dan
de waterstanden bij een 1 op 50 hoogwater. In het kader van onze studie is overigens niet
geverifieerd of de drempelhoogtes ook daadwerkelijk hoog genoeg zijn.

2.4 Vergelijking van de huidige verhanglijn in de Oude Maasarm met eerdere hoogwaters
Veel bewoners van het gebied vergeleken de situatie met de hoogwaters van 1993 en 1995.
De Maas voerde tijdens die hoogwaters ter plekke van het projectgebied ongeveer evenveel
water af (zie figuur 7) en het ligt voor de hand om aan te nemen dat de situatie dan ook
vergelijkbaar zou zijn. In de afgelopen 25 jaar is er echter veel veranderd. Behalve de
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reactivering van de Oude Maasarm zijn er ook hoogwatergeulen aangelegd in de weerden
van de Maas bij Ooijen en Wanssum, die voor een lagere waterstand zorgen ter plaatse van
de instroom. Maar ook zijn er eerder al kades aangelegd rondom de woonkernen in het
Maasdal en is het landgebruik mogelijk verandert, wat tot hogere waterstanden heeft
geleid. Een vergelijking van beide situaties is daarom niet echt goed mogelijk en de
resultaten moeten ook in dat licht geïnterpreteerd worden.
In figuur 3 is (nu als groene lijn) wederom de verhanglijn van de waterstand in de Oude
Maasarm weergegeven ten tijde van het recente hoogwater met daarnaast de waterstand
ten tijde van het hoogwater van 1993 (rode lijn) en 1995 (paarse lijn). Anders dan in de
vorige figuren gaat het hier om resultaten berekend met het standaardmodel van RWS met
grove cellen (het 40m-rekenrooster). Hierdoor zijn de resultaten onderling goed
vergelijkbaar, maar er zijn wel kleine afwijkingen tov de resultaten met het 20mrekenrooster.

Figuur 3 Verhanglijnen Ooijen-Wanssum, berekening met 40m-modellen 4van 1993, 1995 en
2021. De rode driehoeken geven de hoogte van enkele waterstandsmetingen aan en de
locatie waar is gemeten.
De verhanglijnen lopen niet gelijkmatig af, maar er zijn gedeelten die meer of minder snel
aflopen. Waar de geometrie van de Oude Maasarm kleiner is, of meer begroeiing aanwezig
is, wordt het water enigszins tegengehouden en neemt het verhang af, om na zo’n
versmalling weer toe te nemen. Met name wegen die wat verhoogd liggen zorgen bij de nu
opgetreden waterstanden voor veel opstuwing en, voorbij de weg, voor een groot verval,
met name als ze maar net overstromen.
Bij vergelijking van de verhanglijn van het recente hoogwater met die van 1993 en 1995
vallen een aantal zaken op:
Situatie bij de instroom

4

De waterstanden van het hoogwater van 2021 (j21_v7-HW202107) berekend met het 20m-rekenrooster, zoals
weergegeven in figuur 1 en 2) wijken iets af van de resultaten met het 40m-rekenrooster.
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Bij de instroom bevindt zich in de verhanglijnen van 1993 en 1995 een duidelijk knik die
ontbreekt in de verhanglijn van 2021. In 2021 stroomt het water gelijkmatig met een vrij
groot verhang de Maasarm in. De weerstand is er gering, om pas verderop in de arm
wat vlakker te gaan lopen. In 1993 en 1995 was de waterstand in de eerste 1500 m van
de Oude Maasarm ca 10 cm hoger dan in 2021, om na 1500 m plotseling sterk te dalen
en in het traject daarna ca 20 cm lager te zijn dan in 2021. Dit opvallende verloop wordt
veroorzaakt door de verhoogde ligging van de weg tussen Ooijen en Broekhuizervorst,
die in 1993 en 1995 maar net boven het waterpeil uitstak. Het water bovenstrooms van
de weg werd daardoor opgestuwd en er werd bij die specifieke situatie relatief veel
water tegengehouden. Ondanks dat de Maasafvoer in de 3 jaren vergelijkbaar was,
stroomde er in 1993 en 1995 daarom minder water de Oude Maasarm in en dat zorgde
in het vervolg van de Maasarm voor lagere waterstanden. In 1993 was de waterhoogte
bij de weg nog net wat kleiner dan in 1995 en dit verklaart de nog ca 10 cm lagere
waterstand in de Oude Maas in dat jaar in vergelijking met 1995.
Het weghalen van de verhoogde weg tussen Ooijen en Broekhuizen in het kader van
GOW zorgde voor het verminderen van de opstuwing bovenstrooms, maar er stroomde
ook meer water de Maasarm in, wat leidde tot hogere waterstanden in vrijwel de hele
Oude Maasarm in vergelijking tot 1993 en 1995. Dit betekent echter niet dat de
Gebiedsontwikkeling niet goed gefunctioneerd zou hebben. Het verbeteren van de
doorstroming was naast de andere maatregelen namelijk een van de doelstellingen van
het project. Mits dit niet tot een verslechtering van het veiligheidsniveau voor woningen
en hoofdgebouwen zou leiden tot een frequentie minder dan 1 op 50 jaar, maar
daaraan is voldaan zoals in paragraaf 2.3 is beschreven.
De verhoging als gevolg van de onbelemmerde instroom bij het hoogwater van 2021
was van tevoren wel te voorzien geweest, maar is, omdat een dergelijke afvoer nooit is
doorgerekend, niet in beeld geweest bij het Projectbureau. De sprong die bij deze
afvoer optreedt, is namelijk bij de hogere afvoeren (bv 1 op 250), waar het
Projectbureau mee gerekend heeft, niet meer zo groot. De belemmerende werking van
de verhoogde weg neemt dan namelijk ook snel af (het water kan er makkelijker
overheen stromen) en het plotselinge verval in de waterstanden neemt dan ook af.

Situatie bij Meerlo
- Ter hoogte van Meerlo laat de verhanglijn (zie
-
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Figuur 2 en figuur 3) in alle situaties een relatief groot verval zien over korte afstand. Er
is in dit traject vrij veel begroeiing en er liggen enkele wegen dwars op de Maasarm die
hoger zijn dan het omliggende maaiveld. De doorgaande geul (klimaatbuffer) die in de
rest van de Oude Maasarm is gegraven, ontbreekt hier en daarom verschilt de situatie in
2021 weinig met die van de andere jaren.
Stroomopwaarts van het Karrewiel is het verhang relatief klein, veroorzaakt door de
bestaande hoogtes die het water tegen komt in de bocht nabij Meerlo. Ter hoogte van
het dorp ligt een circa 50 cm hoge rug waar het fietspad op ligt. Dit is geen hoge
drempel, maar bij de nu opgetreden waterstand zorgde deze toch voor een verkleining
van het doorstroomprofiel met circa 35%. Ook de ruwere vegetatie (veel bos en ruig
grasland) en het ontbreken van een nevengeul zoals verder stroomopwaarts, dragen bij
aan de tragere doorstroming en het geringere verhang in dit traject.
In het traject vanaf de camping tot aan Meerlo is het verhang weer vrij groot; het water
ondervindt hier bij deze waterstanden wat minder weerstand. Recent is een van de
percelen in de Maasarm van een lage wal voorzien, die het doorstroomprofiel enigszins
zal hebben beperkt, maar het effect hiervan lijkt vrij klein.
De weg die stroomafwaarts van Meerlo de Maasarm passeert is in het kader van het
project niet verlaagd en ligt circa 1 m hoger dan het maaiveld. Het doorstroomprofiel bij
de nu opgetreden afvoer is daarom nog steeds beperkt en bovenstrooms van de weg
waren de waterstanden daarom circa 20 cm hoger dan benedenstrooms..
Deze reducties in het doorstroomprofiel en daardoor wisselingen in de verhanglijn nabij
Meerlo hebben niet geleid tot grote problemen. Enkele kavels in Meerlo langs het
Moleneind hebben te maken gehad met water dicht bij de woning. Het gaat om
woningen waar de beschermingsaanpak niet op van toepassing is en zoals alle huizen in
het winterbed is een kans op overstromen bij hoge Maasafvoeren.
Woningen langs de Pluisbergweg zijn in het kader de beschermingsaanpak van GOW
achter een kade gelegd. Ondanks de hogere waterstanden, behorend bij het 1 op 75
hoogwater, is de kade niet overstroomd; het water bleef er ca 20-25 cm onder de kruin.
Ook de maatwerkkade bij Megelsum was hoog genoeg en ondanks de wat geringere
doorstroming in dit traject en de hogere waterstanden behorend bij het 1 op 75
hoogwater bleef het water hier nog circa 30 cm onder de kruin. De maatwerkkades
hebben dus gefunctioneerd zoals de bedoeling was en waren hoog genoeg om een 1 op
50 hoogwater te kunnen keren.
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De sterke wisselingen in de verhanglijn die lokaal in dit deel van de Oude Maasarm zijn
opgetreden zijn kenmerkend voor een situatie met een begroeide ondergrond waarbij
de waterdiepte niet groter is dan circa 1 tot 1,5 m. Hogere elementen in het dal en ook
de vegetatie belemmeren de doorstroming dan extra sterk. Het is een situatie die bij
iedere afvoer anders zal zijn en naarmate er meer water door de Maasarm stroomt,
bijvoorbeeld bij een maatgevende situatie, is de waterdiepte groter en neemt het
opstuwende effect van de wegen die het dal kruisen af. De verhanglijn zal dan meer
geleidelijk verlopen. Naar verwachting zal de plaats waar het Moleneind het dal
oversteekt ook bij hogere, maatgevende afvoeren voor opstuwing blijven zorgen. De
reductie van het doorstroomprofiel blijft hier groot. De overstromingsfrequentie van
woningen en bedrijven zal hierbij echter niet toenemen tot een niveau dat groter is dan
vastgelegd in de beschermingsaanpak. De huidige afvoer was namelijk al groter dan het
niveau tot waarop de bescherming van deze woningen was gegarandeerd.

Situatie bij de uitstroom van Blitterswijck
- Stroomafwaarts in de Maas is het verschil tussen de gemeten waterstanden en de
waarde in de betrekkingslijnen nog groter (tot ca 25 cm bij Well). Dit heeft ook in de
Oude Maasarm gevolgen gehad, omdat ook bij Blitterswijck de waterstanden daardoor
hoger waren en het verhang over het traject vanaf de instroom tot aan Blitterswijck
minder groot was. De verwachting is echter dat dit alleen merkbaar zal zijn geweest in
het traject tussen Roekenbos en Blitterswijck en hier liggen geen buitendijkse woningen
die daar extra hinder van hebben ondervonden.
- Stroomopwaarts van Roekenbos werd het verhang in de Oude Maasarm bij de nu
opgetreden afvoeren meer bepaald door de doorstroomcapaciteit van de Maasarm zelf
en minder door de waterstand aan het benedenstroomse punt.

2.5 Reflectie op de belangrijkste vragen van de bewoners van de Oude Maasarm
In deze paragraaf worden de belangrijkste vragen die de bewoners van de Oude Maasarm
hadden kort samengevat, gebruik makend van de analyses in de paragrafen hierboven. In
hoofdstuk 4 worden nog uitgebieder stil gestaan bij de ervaringen van de bewoners.
-

-

Voor alle bewoners in het winterbed van de Maas was het hoogwater van 2021 een zeer
enerverende tijd, die veel spanning en ook stress heeft opgeleverd. Voorafgaand aan de
hoogste stand bleef men lang in onzekerheid wat hen precies te wachten stond omdat
de hoogwaterberichtgeving niet altijd duidelijk was. Mede als gevolg van de vele media
die over het hoogwater berichten gingen er ook veel verschillende berichten de ronde.
Men wist daarom niet waar men op af kon gaan. Achteraf gezien waren de
hoogwaterberichten van RWS de beste bron. Zij gaven al ruim (tot 2 dagen) voordat de
piek bij Horst aan kwam een vrij goede verwachting af. Tijdens de gesprekken bleek
echter niemand van deze berichten op de hoogte te zijn.
Voor veel bewoners van de Oude Maasarm was de situatie nog weer anders omdat zij in
de veronderstelling leefden dat het hoogwater niet zo hoog zou komen. De meeste
mensen die wij spraken gaven aan dat zij verwachtten dat waterstanden tot 25 cm lager
zouden blijven dan in 1993, dat was immers de doelstelling van het project. Uiteindelijk
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bleken de waterstanden, met name in de instroom van de Maasarm, tot ca 20 cm hoger
te zijn geweest dan in 1993. Dat de waterstanden nu hoger zijn dan bij eerdere
hoogwaters is niet het gevolg van fouten die gemaakt zijn door het project GOW. De
doelstelling van het project was om een betere doorstroming van het Maasdal te
realiseren zonder dat het veiligheidsniveau voor bestaande woningen en
hoofdgebouwen van bedrijven, die niet achter een kade zouden komen te liggen, er bij
een 1 op 50 hoogwatersituatie slechter op zou worden. Die 1 op 50 situatie was het
niveau tot waarop de tijdelijke DGR-kade die na 1995 was aangelegd waterveiligheid
moest bieden en de bewoners achter deze kade hadden sinds 1995 met dit niveau
geleefd en als gevolg van de Gebiedsontwikkeling mocht het nieuwe niveau daar niet
onder komen. De afvoer tijdens het hoogwater van 2021 had een herhalingstijd van
circa 1 op 75 jaar en was dus hoger dan het niveau zoals dat in de beschermingsaanpak
was vastgelegd. Dit zorgde volgens een ruwe inschatting voor ca 10 tot 15 cm hogere
waterstanden in de Maasarm dan bij een 1 op 50 jaar hoogwater.
Dat de waterstand bij de instroom nu hoger was dan in 1993 en 1995 had te maken met
enerzijds een hogere stand in de Maas zelf dan in het verleden en anderzijds een betere
doorstroming van de Maasarm. De eerste oorzaak was eerder niet voorzien, de tweede
een logisch gevolg was van de verruimingsopgave van het project. Dat de bewoners de
situatie steeds vergeleken met de situatie in 1993 ligt voor de hand omdat dit voor hen
belangrijke referentie is. De circa 30 cm waterstandsdaling die voor het project geldt, is
echter wat anders. Dit is de taakstelling die het project heeft meegekregen en het gaat
daarbij om een daling in de Maas net stroomopwaarts van het project ten opzichte van
een referentiesituatie waarbij de Oude Maasarm zou zijn afgesloten met een dijk die
een beschermingsniveau van 1 op 250 zou hebben. Voorafgaand aan de
projectovereenkomst voor GOW is verkend of een dergelijke dijk een optie zou zijn,
maar dat bleek tot zo veel hogere waterstanden stroomopwaarts te leiden dat daarvan
af is gezien en vervolgens is in 2012 besloten voor het reactiveren van de Oude
Maasarm.
Ook de bewoners die niet direct met wateroverlast te maken kregen, met name bij
Meerlo en Megelsum, waren in de veronderstelling dat het waterpeil lager zou blijven
dan in 1993 en 1995. De hogere stand waar zij nu mee te maken kregen wijten zij onder
andere aan de opstuwende werking die de verhoogde ligging van het Moleneind in het
dal veroorzaakt. Er is inderdaad sprake van opstuwing, maar deze is niet zodanig dat
woningen nu met meer wateroverlast te maken hebben gekregen dan te verwachten
was geweest als gevolg van het project. De woningen waar de beschermingsaanpak op
van toepassing is, liggen achter een maatwerkkade die een beschermingsniveau moest
garanderen van minimaal 1 op 50. Deze kade is niet overstroomd, dus aan deze
voorwaarde is voldaan. De bewoners vroegen zich af waarom de kade niet hoger was,
maar feitelijk was hij al hoger dan de doelstelling waarvoor het project gesteld stond.
Het ging nu immers om een hoogwater met een herhalingstijd van 1 op 75 jaar en
ondanks dat is de kade niet overstroomd.
Bij Meerlo staan aan de rand van het dorp enkele woningen die geen maatwerkkade
hebben en waar mogelijk wel enige wateroverlast is opgetreden. Dit zijn echter
woningen die buiten het gebied liggen waar de beschermingsaanpak op van toepassing
was omdat ze na 1995 ook niet de bescherming hebben genoten van de tijdelijke
waterkering. Het gaat daarom om woningen in het winterbed die bij hoogwater met
overlast te maken kunnen krijgen.
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De conclusies ten aanzien van het functioneren van de Oude Maasarm zijn dat:
− de waterstanden bij een 1:50 hoogwater, zelfs als rekening wordt gehouden met
een 10 – 15 cm hogere waterstand in de Maas, niet zodanig hoog zijn geweest dat
daardoor niet aan het eerder afgesproken veiligheidsniveau is voldaan.
− op de manier van beschermen, vastgelegd in de Beschermingsaanpak aanpak, niet
veel valt aan te merken.
− als extra check nog een controle van de drempelhoogtes nodig is in gebieden waar
in het kader van de beschermingsaanpak geen maatwerkkade is aangelegd
− met de kennis van nu een 1: 50 hoogwater ook een spannende situatie oplevert met
overlast voor veel bewoners; bewoners kunnen binnen bepaalde grenzen (zie ook
H6) hier zelf ook iets aan doen. De gemeente kan hierbij adviseren.
− nader onderzoek nodig is naar de oorzaken van de hogere standen in de Maas
− de gemeente zich kan inspannen om er op aan te dringen dat
verruimingsmaatregelen die nog in de planning zijn voor het Maasdal versneld
worden uitgevoerd. Zo zal de realisatie van Maaspark Well de waterstanden ter
hoogte van de instroom van de Oude Maasarm bij een vergelijkbare afvoer als in
2021 met circa 20 cm verlagen. Ook andere projecten, verder stroomafwaarts, zoals
de verruiming van de brug bij Oeffelt en de nevengeul van Sambeek zullen voor een
waterstandsdaling zorgen (zie ook H6).
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3. Beschrijving van ontstaan en verloop van de hoogwatergolf
De hoogwatergolf in de Maas volgde op een uitzonderlijke hoeveelheid neerslag die in
enkele dagen tijd in Zuid-Limburg en de aangrenzende Ardennen viel. Hieronder wordt
eerst van dag tot dag een korte samenvatting gegeven van het verloop van de
neerslagevent en de overstromingen die dit veroorzaakte. Daarna volgt een analyse van de
hoogwatergolf in vergelijking met de golven van 1993 en 1995..
De situatie van dag tot dag
10 juli.
Voorafgaand aan deze datum gaven verschillende weermodellen al aan dat er kans was dat
er in een groot gebied rondom de Noordelijke Ardennen zeer veel regen kon gaan vallen.
Deze verwachting houdt stand en vanaf 10 juli (zie Figuur 4 met de verwachting van 11 juli
00 uur) is duidelijk dat er iets bijzonder kan gaan gebeuren. De impact ervan op de
waterstanden is dan nog niet duidelijk. Zomerhoogwaters komen in de Maas vrijwel nooit
voor en de gevolgen van deze neerslaghoeveelheden zijn op voorhand niet in te schatten.

Figuur 4 Verwachting van 11 juli met de neerslagprognose voor de week van 12 tot 17 juli.
13 juli.
Vanaf ongeveer 12 uur begint het te regenen in de Ardennen. De regen houdt, met slechts
korte droge tussenpozen, aan tot en met 15 juli. Op 13/7 valt er ca 2 tot 4 cm, op 14/7 ca 8
tot 12 cm en op 15/7 2 tot 4 cm. In Zuid-Limburg viel lokaal tot 15 cm neerslag in 48 uur, in
de Noordelijke Ardennen lokaal tot ca 18 cm.
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14 juli.
De regenval op 13/7 zorgt al in de nacht van 13 op 14 juli voor een eerste sterke stijging van
beken in de Ardennen. Bij Maastricht zet de stijging ook vanaf middernacht in, bij Venlo
rond het middaguur. Met name op 14/7 overdag is de neerslagintensiteit hoog en de
stijging van de beken in de Ardennen zet de hele dag door. In het begin van de avond neemt
de regenval even af en stokt ook de stijging van de beken in de Ardennen gedurende korte
tijd. Bij Maastricht houdt de stijging even in bij een afvoer van ca 1.600 m3/s. RWS geeft die
avond een eerste hoogwaterbericht uit met een maximale afvoer van 2.575 m3/s voor de
volgende avond.
15 juli.
In de avond en nacht van 14 op 15 juli keert de regenzone weer terug en begint het
opnieuw intensief te regenen in de Ardennen. De beken die nog nauwelijks gezakt zijn,
beginnen opnieuw te stijgen. Ook bij Maastricht hervat de stijging in de Maas vanaf
ongeveer middernacht. In de loop van de ochtend schuift de regenzone op naar de
westelijke Ardennen en wordt het min of meer droog in de noordelijke Ardennen. De beken
aldaar (Vesdre en Ambleve) bereiken al voor het middaguur hun hoogste stand en dalen
daarna snel. Ondertussen neemt de afvoer vanuit de westelijke Ardennen (Lesse en
Sambre) nog sterk toe omdat het daar de hele dag nog blijft regenen. RWS geeft op 15/7
driemaal een hoogwaterbericht uit: om 7 uur met een verwachte piekafvoer van 3.025
m3/s, om 12 uur met 3.350 m3/s en om 17 uur met 3.300 m3/s. Terwijl de afvoer vanuit de
westelijke Ardennen nog de hele nacht verder stijgt, is de afvoer uit de Noordelijke
Ardennen inmiddels zo snel gaan dalen dat net voor middernacht het evenwicht wordt
bereikt. Bij Maastricht wordt om ca 23 uur de hoogste afvoer bereikt van 3.310 m3/s (Rura,
2022). Bij Venlo is de Maas inmiddels aan het stijgen en rond middernacht wordt daar een
afvoer van 1.500 m3/s bereikt.
16 juli.
Bij Maastricht is de afvoer weer gaan dalen, maar lang blijft onduidelijk hoe de hoogwatergolf zich zal ontwikkelen stroomafwaarts van Roermond. Ook de afvoer van de Roer is zeer
hoog en dit kan bovenop de hoge Maasafvoer voor extra waterhoogte zorgen. In de loop
van de dag wordt echter duidelijk dat de Maaspiek ook veel water kwijt raakt in de
Maasplassen en de uiterwaarden die dan volstromen en dat de piek als gevolg van de Roer
niet veel hoger zal worden. Bij Venlo wordt rond het middaguur de 2.000 m3/s
overschreden en rond die tijd gaan bij Grubbenvorst en Lottum de lagere delen van de
weerden overstromen. Op dat moment overstroomt ook de drempel in de Oude Maasarm
bij Ooijen en begint de hoogwatergeul mee te stromen. Aan het eind van de dag is de Maas
bij Maastricht al weer ca 1.000 m3/s lager en is duidelijk dat de piek ook weer snel zal
afnemen.
17 juli.
Bij Venlo is de waterstand de hele nacht nog snel gestegen, maar in de loop van de ochtend
neemt de stijgsnelheid af en in de loop van de middag wordt de hoogste stand bereikt, de
afvoer bedraagt daar dan ongeveer 2.850 m3/s. Bij Grubbenvorst wordt de hoogste stand in
het begin van de avond bereikt, rond 19 uur, bij Broekhuizenvorst rond 21 uur en bij
Wanssum rond 23 uur.
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18 juli.
De waterstanden dalen in het traject binnen de gemeente en aan het eind van de dag zijn
de standen overal weer ca 50 cm gezakt ten opzichte van de piek. Bij Venlo daalt de afvoer
in de loop van de avond weer tot onder de 2.000 m3/s en in de volgende ochtend (19 juli)
vallen de weerden bij Grubbenvorst en Lottum weer langzaam droog. De drempel in de
Oude Maasarm komt ook weer boven water en het water uit de nevengeul trekt zich
daarna ook weer langzaam terug.
Vergelijking hoogwater 2021 met 1993 en 1195
Het hoogwater van juli 2021 kan worden vergeleken met de hoogwaters van 1993 en 1995
door te kijken naar de tijdreeks van de gemeten afvoeren bij St. Pieter. Dit levert het
volgende figuur op.

Figuur 5 Het verloop van de hoogwatergolf bij Maastricht in vergelijking met de golven van
1993 en 1995.
Goed zichtbaar is dat de hoogwatergolf van juli 2021 de hoogste piekafvoer had (3.310
m3/s) maar ook een zeer spitse golf was. Wat verder opvalt is dat de golf vanaf een lage
afvoer (circa 200 m3/s) begint, andere hoogwatergolven beginnen op een veel hoger
afvoerniveau.
Tijdens zijn tocht door de Maas verandert de golf van vorm. Er kan sprake zijn van berging
van water in uiterwaarden en/of grote plassen waardoor de piek inzakt. Anderzijds kan
sprake zijn van een toename van de piek als er bijvoorbeeld veel toestroming is vanuit de
zijrivieren (Geul, Geleenbeek, Roer, Niers). Op basis van metingen is een tijdreeks gemaakt
van de toestroming vanuit de zijrivieren. Door nu de afvoer bij St. Pieter en de toestroming
vanuit de zijrivieren in het rivierkundig model op te nemen kan met een simulatie worden
berekend wanneer welke afvoer (en daarmee de waterstand) op verschillende plekken
aanwezig is. Voor de locaties Venlo en Well geeft dat de volgende figuren voor de
hoogwaters van 1993, 1995 en 2021.
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Figuur 6 Het verloop van de hoogwatergolf bij Venlo in vergelijking met de golven van 1993
en 1995.

Figuur 7 Het verloop van de hoogwatergolf bij Well in vergelijking met de golven van 1993
en 1995.
In de afvoerreeksen is een sterke afname van de piekafvoer zichtbaar. Ten opzichte van
1993 en 1995 was de piekafvoer van 2021 bij St. Pieter circa 300 respectievelijk 500 m3/s
hoger. Bij Venlo is het verschil in piekafvoer minder dan 100 m3/s, en bij Well zijn de
piekafvoeren van de verschillende hoogwaters vrijwel gelijk. Na Well dempt het hoogwater
van 2021 snel uit en uiteindelijk is de piek van 2021 bij Lith 200 m3/s (t.o.v. 1993) tot 350
m3/s (t.o.v. 1995) lager.
Het is moeilijk om een eenduidige uitspraak te doen over de herhalingstijd van dit hoogwater. Normaal gesproken wordt hiervoor gekeken naar de betrekkingslijnen van de Maas
(RWS, 2020). De betrekkingslijnen geven een relatie tussen ‘de’ afvoer bij St. Pieter en ‘de’
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waterstand op een benedenstrooms gelegen locatie. De bovenstaande grafieken laten al
zien dat verschillende afvoergolven (en dus verschillende herhalingstijden) bij St. Pieter toch
kunnen resulteren in een gelijke afvoer bij Well. Daarnaast wordt ook gekeken naar de met
het hydraulisch model berekende waterstand. Die wordt voor een groot deel bepaald door
de afvoer, maar ook door lokale omstandigheden (een aanwezig maisveld, een falende
waterkering etc.) die niet in het hydraulisch model zijn opgenomen. Dus zelfs als de afvoer
bekend is, kan een lokale waterstand afwijken van de waarde uit de betrekkingslijn en dus
resulteren in een andere herhalingstijd. Met betrekking tot de nauwkeurigheid merkt RWSZN zelf het volgende op:
De nauwkeurigheid van de betrekkingslijnen en de bijbehorende tabellen is beperkt. Ze
moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Aandachtspunten zijn
daarbij in volgorde van belang:
· De vorm (spits of stomp) van de afvoergolven bij Borgharen dorp/ Sint Pieter Noord
· De voortgang van werkzaamheden van de Maaswerken
· De looptijd van afvoergolven
· De afvoeren van de zijrivieren en de beken langs de Vlaamse en Nederlandse Maas

Met alle mitsen en maren in gedachten is een tabel gemaakt waarin metingen (van de
waterstanden) en modelresultaten (van de afvoeren) zijn vergeleken met de tabel van de
betrekkingslijn. Dat heeft geresulteerd in de onderstaande tabel. De spitse vorm van het
hoogwater 2021 vertaalt zich een herhalingstijd die steeds lager wordt als de golf verder
benedenstrooms komt.
Locatie
(MSW-punt)
Eijsden
St. Pieter
Borgharen dorp
Maaseik
Roermond
Venlo
Well
Sambeek_boven
Sambeek_beneden
Gennep
Mook

Waterstand
(m+NAP)
50,64
48,10
45,23
30,17
20,68
18,01
15,48
13,77
13,33
12,34
10,78

Meting (maxima)
Herhalingstijd
Moment piek
(1/jaar)
(-)
65 15-07-21 20:50
150 15-07-21 22:10
250 16-07-21 00:20
200 16-07-21 11:10
45 17-07-21 06:10
40 17-07-21 15:40
90 17-07-21 23:20
50 18-07-21 08:50
30 18-07-21 11:30
18 18-07-21 17:30
14 18-07-21 21:00

Model
Afvoer
Herhalingstijd
(m3/s)
(1/jaar)
3.195*
100
3.310
125
3.284
125
3.290
125
3.100
100
2.950
80
2.870
70
2.830
70
2.810
65
2.700
55
2.670
50

*

een deel van de afvoer is Nederland via het sluiscomplex van Ternaaien binnengekomen
en daarom is de afvoer bij Eijsden lager dan de afvoer bij St. Pieter
Op basis van bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat in het gebied tussen Venlo
en Well het hoogwater van 2021 een herhalingstijd had in de orde van eens per 75 jaar.
De hoogste waterstanden in de gemeente Horst aan de Maas zijn opgetreden in de middag
en avond van zaterdag 17 juli. Omdat er geen Maasmeetstations in de gemeente Horst aan
de Maas aanwezig zijn ontbreekt exacte informatie over de maximale waterstanden en de
momenten waarop deze optraden. Daarom wordt teruggevallen op het resultaat van een
berekening van dit hoogwater. Ook voor de stations Venlo en Well is gebruik gemaakt van
berekende resultaten om eenduidigheid in de resultaten te krijgen. Tijdens en na het
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hoogwater is nog wel handmatig gemeten tot waar het water stond. Van deze zogenaamde
‘strootjeslijn’ zijn de beschikbare meetgegevens ook opgenomen in de tabel.
Uit de tabel blijkt dat de piek van de golf met een snelheid van circa 4 km/uur (oftewel 1
m/s) door dit deel van de Maas bewoog. De met het model berekende waterstanden
komen in het algemeen behoorlijk goed overeen met de waterstanden van de strootjeslijn.
Locatie
(kern /rkm)
Venlo / 107
Grubbenvorst / 114
Lottum / 119
Broekhuizen / 122
Broekhuizenvorst / 123
Instroom Maasarm / 124
Ooijen / 125
Blitterswijck / 129
Well / 132
Wanssum / 133

Strootjeslijn
waterstand
18,00
17,30
17,00
16,55
16,40
16,35
16,15
15,80
15,50
15,30

Berekening
waterstand
moment
18,05
17-07-21 15:20
17,40
17-07-21 16:40
16,90
17-07-21 17:50
16,45
17-01-21 18:55
16,35
17-01-21 19:15
16,30
17-01-21 19:25
16,15
17-07-21 19:45
15,75
17-07-21 20:40
15,45
17-07-21 21:25
15,25
17-07-21 22:00
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4. Situatie tijdens de overstroming in de Oude Maasarm
4.1 Overstroomd gebied tijdens de maximale stand
Van het hoogwater van juli 2021 zijn relatief veel gegevens beschikbaar. Naast de in
hoofdstuk 3 genoemde strootjeslijn is ook een zeer gedetailleerde luchtfoto geconstrueerd
die laat zien tot waar het water is komen. In figuur 8 is een kleine versie van deze luchtfoto
opgenomen die het gebied van de Oude Maasarm laat zien. De luchtfoto met het
overstroomde gebied is op het volgende adres te bekijken:
https://storymaps.arcgis.com/stories/7488a4903f47499a9f765a23619eb2f4.

Figuur 8 Luchtfoto (bron geodata) van het overstroomde gebied in 2021, Oude Maasarm
De kaart is in groot formaat opgenomen in Bijlage 1.
Naast de kaart met de overstroming van 2021 is ook een kaart gemaakt van de overstroming in 1993 (RWS, 1994). Deze kaart is in groot formaat opgenomen in Bijlage 2. In
grote lijnen is het overstroomde gebied in de Oude Maasarm vergelijkbaar met de situatie
in 1993, wat te verwachten is omdat zowel de Maasafvoer als de waterstanden
vergelijkbaar zijn tijdens beide hoogwatergolven. Wanneer nauwkeuriger wordt gekeken
vallen enkele verschillen op:
- Nabij de dorpskernen (Broekhuizenvorst, Ooijen, Blitterswijck en Wanssum is het
overstroomde gebied in 2021 minder groot als gevolg van de dijken die hier zijn
aangelegd.
- Aan de zuidzijde van de Oude Maasarm nabij Legert strekt het overstroomde gebied in
2021 zich verder naar het zuiden uit.
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In het traject tussen Roekenbos en Meerlo is de vorm van het overstroomde gebied
duidelijk anders dan in 1993. De camping was in 1993 wel overstroomd, maar de Oude
Maasarm ernaast slechts gedeeltelijk. We vermoeden dat de situatie in 1993 hier niet
juist op de kaart is aangegeven. Het maaiveld in de Oude Maasarm ligt namelijk ca 2 m
lager dan het terrein van de camping en omdat er geen kaden lagen is het niet mogelijk
dat dit gebied niet zou zijn overstroomd. Ook de Berkenstraat langs het Roekenbos zou
volgens deze kaart overstroomd zijn geweest. De Berkenstraat ligt echter circa 4 m
boven het maaiveld van de Oude Maasarm, wat betekent dat deze droog zal zijn
gebleven. We gaan er daarom vanuit dat de situatie in 1993 met name in dit traject niet
correct is weergegeven en niet 1-op-1 als vergelijkingsmateriaal kan worden gebruikt.

4.2 Wijze van instromen en doorstromen door het gebied.
Het verloop van het instromen en doorstromen van de Oude Maasarm is zichtbaar gemaakt
in een interactieve website (zie: https://media.stroming.nl/horst/). De kaarten tonen in stappen van
4 of 8 uur het gebied waar water stroomt. De kleur van het water geeft de stroomsnelheid
aan en (bij inzoomen) is ook de stroomrichting zichtbaar met pijltjes. Waar eventueel water
blijft staan als de Maas zakt en de Maasarm weer droogvalt, is niet zichtbaar in de kaart; het
gaat hier om stromend water.
4.3 Locaties waar overlast is ervaren, zoals opgetekend uit de gesprekken met bewoners
Voorafgaand aan de analyse van het hoogwater zijn gesprekken gevoerd met bewoners
waarbij de Oude Maasarm was opgedeeld in 4 deelgebieden. In deze paragraaf wordt meer
in detail op de situatie in deze gebieden ingegaan. Opmerkingen van bewoners gemaakt
tijdens de gesprekken zijn hieronder opgetekend, voor zover het de wateroverlast en
aanverwante problemen betrof. Opmerkingen over de bereikbaarheid van de gemeente, de
waterberichtgeving en de hulpverlening zijn door de gemeente zelf in beeld gebracht en
worden hier niet beschreven. Ook de bewoners van de weerden langs de Maas zijn op één
van de avonden uitgenodigd en van hun ervaringen met betrekking tot het hoogwater
wordt hieronder ook kort verslag gedaan.
Omgeving instroom Oude Maasarm, Ooijen en Legert
De luchtfoto in Bijlage 1 is genomen op de ochtend van 19 juli en het overstroomde gebied
is goed zichtbaar. Het water stroomt onder de nieuwe brug door de Oude Maasarm binnen
en naast de hoofdgeul overstromen ook andere laag gelegen gebieden aan weerszijden. Het
gaat hier ook om oude Maasgeulen die samen met de hoofdgeul een netwerk van geulen
vormt. Tussen de geulen bevinden zich de gebieden die iets hoger liggen en hier vinden we
ook de woningen en bedrijven waarvan een deel overlast heeft ondervonden (geel
gemarkeerd). De foto is circa 16 uur na de hoogste stand genomen en de waterstand is
tegen die tijd circa 15 cm gezakt ten opzichte van de piekwaterstand.
In totaal zijn er in dit gebied een 15-tal percelen met woningen die overlast hebben
ondervonden van de hoge waterstand. In een deel van de woningen is het water tot in het
woonhuis gekomen, vaak ging het om één of enkele decimeters. In een ander deel zijn
alleen tuinen met schuren en dergelijke overstroomd. De bewoners die we gesproken
hebben geven een aantal zaken aan:
- Men werd verrast door de hoogte van het water. De verwachting was namelijk dat men
er als gevolg van het reactiveren van de Oude Maasarm op vooruit zou zijn gegaan,
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maar dat bleek niet het geval te zijn. Er is tijdens de projectfase steeds gesproken over
25 of 30 cm waterstandsdaling, maar daar was in het gebied geen sprake van.
In vergelijking met bijvoorbeeld het hoogwater van 1995 waren de waterstanden zelfs
hoger; met geeft aan dat het nu tot wel 50 cm hoger was. Een bewoner heeft het exact
nagemeten en zegt dat bij hem 9 cm hoger was. In een andere woning die in 1993 niet
en in 1995 net niet was overstroomd was het water nu circa 20 cm binnen gekomen. Er
worden ook films en foto’s van de wateroverlast getoond.
Het algemene idee is dat het water veel makkelijker de Oude Maasarm instroomt dan
vroeger en ook dat het er veel lastiger weer uit weg stroomt.
Er is veel schade, een van de bewoners met water in huis heeft het laten taxeren op 25
– 30.000 euro. Men heeft rondgebeld of dit vergoed kan worden.
Verzekering vergoedt niet als het water vanuit de Maas afkomstig is, wel als het ander
water is dat niet met de Maas in verbinding staat. Voor veel mensen betekent dit geen
uitkering. Men vraagt zich af of er geen calamiteitenpotje is wat kan worden
aangesproken.
Bij het kwekersbedrijf van Smits is met man en macht gewerkt om een noodkering te
realiseren om daarmee Maaswater weg te houden van het bedrijfsperceel, dat wil
zeggen de containervelden en vollegrondspercelen.
De bewoners en bedrijven in dit deel van de Oude Maasarm hebben het als een zeer
vervelende situatie ervaren, water in je woonhuis, dat wil je gewoon niet.
De doorstroming van het water in de aangetakte armen is slecht en toen het water ging
zakken bleef hier vaak nog lang water staan. Door het warme weer is dit gaan stinken.
Een van de grotere zijarmen aan de noordzijde, tussen de Ooijenseweg en de Boltweg
heeft geen afwatering en hier bleef het water wekenlang staan. Met rottend gras en
veel stankoverlast tot gevolg.
De weg tussen Ooijen en Blitterswijck is deels overstroomd, waardoor er geen
vluchtroute meer was. Volgens de bewoners had het Projectbureau aangegeven dat dat
niet zou gebeuren.
Bij Legert is het water net niet over de weg gekomen, daardoor ging het daar net goed.
Deze weg ligt op ca 15,80 m+NAP.
Vanuit de gemeente is er vooraf geen contact gezocht met deze bewoners, terwijl dat
op de site van de gemeente wel wordt aangegeven.
De bewoners aan de noordzijde van de instroom stellen voor dat er ook rondom hun
huizen een kade komt die beschermd tegen hoogwaters zoals dit jaar. Deze kade zou
dan aan het begin van de geul moeten komen te liggen; ter hoogte van de
Brouwersveldweg.
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Figuur 9 Luchtfoto (bron geodata) van het gebied waar de Oude Maasarm instroomt met
enkele waterhoogten die uit de foto kunnen worden afgeleid. Geel omcirkeld zijn woon- en
bedrijfslocaties gemarkeerd waar water tot op de kavel is gekomen als gevolg van het
hoogwater. Of hierbij gebouwen zijn overstroomd is niet onderzocht.

Figuur 10 Luchtfoto (bron geodata) van de Oude Maasarm vanaf Roekenbos tot aan
Blitterswijck (rechts boven) en langs Meerlo (linksonder) tot aan Wanssum (linksboven); met
enkele waterhoogten die uit de foto kunnen worden afgeleid. Geel omcirkeld zijn woon- en
bedrijfslocaties gemarkeerd waar water tot op de kavel is gekomen als gevolg van het
hoogwater. Of hierbij gebouwen zijn overstroomd is niet onderzocht.
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Omgeving Meerlo
In totaal zijn er in dit gebied een 7-tal percelen met woningen die overlast hebben
ondervonden van de hoge waterstand. Voor zover bij de gemeente bekend is het
rivierwater in geen van de woningen binnen gekomen, wel in enkele schuren en andere
bijgebouwen. Met name nabij Meerlo zijn er ook enkele kavels waar water tot in de tuin is
gekomen. Deze zijn alleen aangegeven als er gebouwde objecten in het water zijn gekomen.
De bewoners die we gesproken hebben geven een aantal zaken aan:
- Men was bekend met hoogwater vanwege eerdere hoogwatersituaties in 1993 en 1995.
De situatie heeft niet tot grote problemen geleid bij de bewoners die aanwezig waren
bij het gesprek.
- Men had verwacht dat de waterstand als gevolg van de gebiedsontwikkeling nu 25 cm
lager zou blijven dan bijvoorbeeld in 1993 maar dat was niet het geval. De waterstand
was naar inschatting van de bewoners zelfs wat hoger.
- Grootste probleem was de riolering (persleiding) waarvan de pomp uitviel bij de
Pluisbergweg. Rioolwater stroomde daardoor via het maaiveld tot in de woning van
Pluisbergweg 3. Deze woning ligt achter een maatwerkkade maar kreeg, ondanks dat de
maatwerkkade niet is overstroomd, toch te maken met ernstige overlast.
- De maatwerkkade langs de Pluisbergweg was hoog genoeg om deze waterstand te
keren; er was nog ca 25 cm overhoogte. Wel gaf men aan dat de kade aan de oostzijde
in het bos niet ver genoeg doorgetrokken is en daar te laag is (dat wil zeggen nu maar
net hoog genoeg bleek te zijn).
- Een perceel waar voorheen een glastuinbouwbedrijf op stond is recent in het kader van
GOW omdijkt met een circa 75 cm hoge wal. Men vermoedt dat dit mede de oorzaak is
dat het water hier extra hoog is opgestuwd. Nadat het water was gezakt bleef water
staan binnen de wal, waardoor het gras dat er stond ging rotten en het lang een
stinkende boel was.
- De maatwerkkaden zijn zowel bij Meerlo als bij Megelsum maar net hoog genoeg
geweest. Had dat niet hoger gekund, dan was het niet zo spannend bij een dergelijk
hoogwater.
- De weg naar de camping het Karrewiel was ten tijdens de hoogste stand enige tijd
overstroomd, waardoor de camping minder goed bereikbaar was.
- Op enkele plaatsen kwamen putdeksels omhoog. Ook stond een zendmast in het water;
het is de vraag of dat misschien gevaarlijk is.
- Contact krijgen met de gemeente, om duidelijkheid te krijgen over wat hen te wachten
stond, verliep moeizaam.
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5. Situatie tijdens de overstroming in het Maasdal
5.1 Situatie langs de Maas in het traject vanaf Venlo tot aan Well

Figuur 11 toont de luchtfoto voor het overstroomde gebied tussen Venlo en Well. De
luchtfoto met het overstroomde gebied is op het volgende adres te bekijken:
https://storymaps.arcgis.com/stories/7488a4903f47499a9f765a23619eb2f4.
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Figuur 11 Luchtfoto (bron geodata) van het overstroomde gebied in 2021, Venlo - Well
De kaart is in groot formaat opgenomen in Bijlage 1.

5.2 Locaties waar overlast is ervaren, opgetekend uit de gesprekken met bewoners
Voor de bewoners van het Maasdal zelf is de situatie als gevolg van het openen van de
Oude Maasarm niet direct veranderd. Er zijn hier een 15-tal woningen waar overlast is
opgetreden, waarvan bij circa 10 het water het huis heeft bereikt. Een deel van hen heeft
het water met zandzakken en schotten voor de deuren buiten kunnen houden, bij een deel
is het water binnen gekomen. Percelen waar sprake is geweest van wateroverlast zijn
aangegeven in Figuur 12. Naast de percelen in de figuur zijn er nog een tiental waar het
water de tuin heeft bereikt, maar niet de gebouwde objecten. De volgende ervaringen van
een aantal bewoners zijn opgetekend:
- De woning aan de Veerweg in Grubbenvorst stond ruim in het water (circa 1 m). De
bewoner is echter bekend met het water en heeft het eerder meegemaakt.
- Voor de meeste bewoners geldt dat ze goed bekend zijn met het feit dat hun woning in
het water kan komen te staan. Men houdt de waterhoogten dan ook goed in de gaten;
in eerste instantie die van Maastricht, later die van Venlo en weet wat een bepaalde
stand voor hun betekent. Nu was het lastig dat er steeds nieuwe standen werden
gecommuniceerd en men niet meer wist waar men op kon vertrouwen. Op een bepaald
moment (middag 15/7) werd zelfs een afvoer van 3.700 m3/s gecommuniceerd, of dat
het bij Roermond vanaf een bepaald moment, toen de piek achteraf gezien al bijna
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bereikt was, nog een meter zou stijgen. Dit zorgt voor erg veel onzekerheid en stress bij
deze bewoners.
De afspraak met de bewoners tijdens een eerdere informatie-avond is dat de gemeente
hen informeert vanaf een Maasafvoer van 1.250 m3/s. Dat is in 2011 wel gebeurd, maar
nu niet.
Bij het Gebroken Slot is het water vanuit het noorden de oude beekloop opgestroomd.
Een nooddijkje om de oude watermolen voor overstromen te behoeden, heeft het niet
gehouden.
Het valt de bewoners op dat er nabij het veer van Grubbenvorst veel zand op de
uiterwaarden is afgezet. Men vraagt zich af of dit mogelijk vanuit de CVI afkomstig is,
dat het maaswater het daar opgepakt heeft. Men herinnert zich van eerdere
hoogwaters niet dat het zoveel was en toen was de CVI er nog niet.
Bij de Rozenhof in Lottum (binnendijks) was de afwatering van de sloot niet op orde. Er
was wel een tractor ter plaatse die had moeten pompen, maar om de een of andere
reden is dat niet gebeurd.
De dijk in Grubbenvorst ligt op ca 18,65 m+NAP en de waterhoogte in 2021 liep op tot
ca 17,35 m+NAP. De dijk was dus ruim hoog genoeg. Deze dijk is aangelegd om een
waterstand te keren die eens in de 250 jaar optreedt. Dit hoogwater had een
herhalingstijd van circa 1 op 75.
Waar de Veerweg de dijk oversteekt ontbreekt een duiker onder de weg door. Omdat
het perceel ten zuiden van de weg helt naar het noorden, bleef er nu nog lang water
staan nadat de Maas weer was gezakt. Dit leidde tot rottend gras en gewas en ook
stankoverlast.
Bij de Opperdonkseweg heeft men het hoge water goed doorstaan door zelf
voorzieningen te treffen. Het waterpeil was hier volgens de bewoners circa 15 tot 20 cm
lager dan in 1995.
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Omgeving Grubbenvorst-Lottum-Broekhuizen

Figuur 12 Luchtfoto
(bron geodata) van de
Maas in het traject
binnen de gemeente
Horst aan de Maas.
Linksonder ligt
Grubbenvorst, in het
midden links Lottum en
linksboven Broekhuizen.
Geel omcirkeld zijn de
woon- en bedrijfslocaties waar water tot
op de kavel is gekomen
als gevolg van het
hoogwater. Of hierbij
gebouwen zijn
overstroomd is niet
onderzocht.
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5.3 Verhanglijn van de situatie in de Maas
In

Figuur 13 zijn verhanglijnen voor de verschillende hoogwaters in de Maas opgenomen zoals
deze zijn bepaald met het rekenmodel. In het rekenmodel is de geometrische situatie
opgenomen van respectievelijk 1993, 1995 en 2021, en de hoogwaters van eveneens 1993,
1995 en 2021. De oranje (1993), paarse (1995) en groene (2021) lijnen tonen de (berekende) maximale hoogwaters in de as van de Maas. Van het hoogwater in 2021 zijn ook de
maximale standen in de meetstations Venlo en Well opgenomen als ‘*’. Goed zichtbaar is
dat het hoogwater van 2021 bij Venlo ruim lager ligt dan de hoogwaters van 1993 en 1995,
die daar nog vrijwel dezelfde waterstanden gaven. Bij Arcen beginnen 1993 en 1995 uit
elkaar te lopen, waarbij 1993 steeds lager wordt dan 1995. Voor het hoogwater van 2021
geldt dat dit tussen Arcen en Well hoger wordt dan 1993, en bij Well hoger dan in 1995.

Figuur 13 Verhanglijnen Maas, Venlo - Sambeek, berekening met 40m-modellen van 1993,
1995 en 2021
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Figuur 14 Verhanglijnen Maas, Lomm - Well, berekening met 40m-modellen van 1993, 1995
en 2021
Daarna dalen de waterstanden in 2021 om (in figuur 13) vrijwel gelijk aan die van 1993 te
worden. Benedenstrooms van Sambeek ligt 2021 overal ruimschoots onder 1993 en 1995.
Meer in detail laat

Figuur 14 het traject tussen Lomm en Well zien. Ter hoogte van de instroming van OoijenWanssum (bij kilometer 124) is sprake van waterstanden die circa 15 tot 20 cm lager waren
dan in 1993 en 1995. De weg van Broekhuizenvorst naar Ooijen was in 1993 en 1995 nog als
obstakel aanwezig en belemmerde voor een deel de instroming van het gebied OoijenWanssum. In 2021 is deze weg vervangen door een brug en stroomt het gebied, ondanks de
lagere waterstanden, toch op een vergelijkbare wijze mee als in 1993 en 1995.
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6. Voorstellen voor extra maatregelen om overlast in het vervolg te voorkomen
Het hoogwater van 2021 was een van de allerhoogste hoogwaters uit de tijd sinds dat er
metingen worden verricht aan de afvoeren en waterstanden. De golf had een herhalingstijd
van ongeveer 1 op 75 jaar en heeft bij veel bewoners van het Maasdal voor (soms veel)
overlast gezorgd. Uit de analyse blijkt dat de Oude Maasarm in grote lijnen gefunctioneerd
heeft zoals de bedoeling was. Wel waren de waterstanden er hoger dan vooraf verwacht,
omdat de waterstanden in de Maas nu ca 10 -12 cm hoger dan waar in de modeluitkomsten
eerder vanuit werd gegaan. Het is (nog) niet duidelijk waar dit precies mee te maken heeft.
Uit de analyse in deze studie blijkt dat, ook als deze hogere standen in beschouwing worden
genomen, dit voor de bestaande woningen in de Oude Maasarm niet tot een verslechtering
van het beschermingsniveau hebben geleid zoals dat in de beschermingsaanpak is
vastgelegd. Daarvoor gold de eis dat tot een hoogwater met een frequentie van 1 op 50 het
beschermingsniveau niet mocht verslechteren en volgens de analyse is aan die eis voldaan.
Dat neemt niet weg dat voor veel bewoners van het Maasdal die buitendijks wonen de
situatie erg spannend was en tot soms forse schade heeft geleid. Bij een deel van de
bewoners roept dat de vraag op of hier iets tegen gedaan kan worden en in de gesprekken
ers zijn verschillende voorstellen gedaan voor aanpassing van het gebied, zodat de
problemen die het water veroorzaken bij een dergelijk hoogwater niet zo groot meer
hoeven te zijn. Hierbij werden aanpassingen genoemd die uiteenlopen in schaal. Hieronder
worden deze ingrepen in het kort beschouwd en wordt aangegeven wat een dergelijke
maatregel met zich mee brengt.
Grootschalige ingrepen:
- Bewoners aan de noordzijde van de instroom van de Oude Maasarm stellen voor een
kade aan te leggen die de nevengeul afdamt die tussen hun huizen door stroomt. Deze
kade zou dan van hoge grond tot hoge grond moeten lopen aan het begin van de
nevengeul. Om een waterstand als die van 2021 te kunnen keren zou deze kade dan
circa 1,5 meter hoog moeten zijn en circa 1 km lang. Ook aan de stroomafwaartse zijde
van de nevengeul zullen (lagere) kaden nodig zijn, omdat het terrein daar maar weinig
hoger is dan het huidige hoogwaterniveau.
- Bewoners bij Meerloo en Megelsum vroegen zich af of de kaden bij hen niet hoger
konden zijn, omdat het nu maar net goed was gegaan.
Dergelijke grotere ingrepen zijn niet zondermeer mogelijk, omdat het om gebieden gaat die
in het winterbed liggen en ze invloed hebben op de doorstroom- en/of bergingscapaciteit
van de Maas. Mocht overgegaan worden tot een plan om deze kaden aan te leggen dan
moet men rekening houden met:
o Een vergunningaanvraag bij RWS omdat het om een ingreep in het winterbed gaat.
RWS zal deze aanvraag in behandeling nemen, maar omdat verwacht mag worden
dat deze kade invloed heeft op de werking van het winterbed en hiervoor een zero
tolerance beleid bestaat, is de kans dat deze vergund wordt klein. Daarbij moet het
verloren volume in het winterbed worden gecompenseerd, en daarvoor zijn in het
gebied Ooijen-Wanssum weinig terreinen meer beschikbaar.
o Naast de vergunning zal men ook vast moeten leggen wie de kosten voor
planvorming, overige vergunningen en aanleg voor zijn rekening neemt.
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o Ook zal de grond verworven moeten worden of toestemming verkregen moeten
worden van de eigenaren.
o Het beheer van de kade en de kosten daarvan moeten geregeld worden.
Bij deze overwegingen is ervan uit gegaan dat het een lokale maatwerkkade wordt. Mocht
het wenselijk zijn dat het een formele dijk wordt, die bijvoorbeeld aangesloten wordt op de
bestaande dijkring rondom Ooijen, dan is het nodig dat ook het waterschap betrokken
wordt in het proces. Voor een dergelijke dijk gelden de ontwerpuitgangspunten
vergelijkbaar met de andere dijken in het Maasdal. Het proces om een dergelijke dijk te
realiseren zal nog ingewikkelder zijn en navenant de kosten ook veel hoger. Een nieuwe
dijk(ring) pas niet bij het beleid ‘ruimte voor de Maas’ en het risico bestaat dat er een
precedentwerking komt. Waarom de bewoners bij de instroomzijde een dijk(ring), en de
andere bewoners ‘slechts’ een maatwerkkade?
Vrijgestelde ingrepen:
Bewoners staat het vrij om tot op zekere hoogte zelf hun huis te beschermen tegen
hoogwater. Het gaat dan om maatregelen op het eigen terrein die maximaal 5 meter buiten
de bebouwingscontour van de woning reiken. Ook binnen het winterbed hoeft hiervoor
geen vergunning aangevraagd te worden. Wel is er een meldingsplicht.
Voor de bedrijven in het projectgebied van GOW bestaat er een speciale regeling dat zij
gebruik mogen maken van zogenaamde ontwikkelruimte. Bij het tot stand komen van het
project is 2 cm extra waterstandsdaling ingecalculeerd waar bij toekomstige aanpassingen
of uitbreidingen van het bedrijf gebruik van gemaakt kan worden. In eerst instantie was het
bedoeld om bedrijfsuitbreidingen mogelijk te maken, maar wellicht kan het ook voor
hoogwaterbeschermingsmaatregelen ingezet worden. In dat geval zou dit door de
tuinbouwbedrijven of andere agrarische bedrijven benut kunnen worden om hun terrein
beter tegen hoogwater te beschermen. Wat dit precies inhoudt zal nader onderzocht
moeten worden. Ook moet nagegaan worden of dit dan geheel zonder
waterstandscompensatie uitgevoerd kan worden.
Kleinschalige ingrepen:
- Afwatering perceel ten zuiden van de Veerweg in Grubbenvorst. Ook hier blijft het
water lang staan en is een duiker onder de weg nodig om de afwatering naar het
noorden te realiseren.
- Afwatering nevengeul tussen de Ooijenseweg en de Boltweg. Door een duiker aan te
leggen in de Molenweg (aan de stroomopwaartse zijde) of onder de Boltweg
(stroomafwaartse zijde) kan ervoor gezorgd worden dat het water hier na een
hoogwater sneller weg kan stromen.
- Afwatering omkaad perceel nabij Meerlo. Ook hier is het water lang blijven staan en is
een duiker in de wal nodig om de afwatering te verbeteren.
- Riolering Pluisbergweg. Voorkomen moet worden dat als de pomp weer uit mocht
vallen het rioolwater naar het maaiveld stroomt.
Overige ingrepen die invloed hebben op de waterstanden in de Oude Maasarm
In het Maasdal vinden momenteel rivierverruimende projecten plaats, of zijn in
voorbereiding, die invloed zullen hebben op de waterstanden bij hoogwater. Het gaat
daarbij om:
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o Project Well-Aijen. In deze gebiedsontwikkeling wordt met zandwinning extra
ruimte toegevoegd aan het rivierbed. Dit levert op termijn een waterstandsdaling op
van ruim 20 cm ter hoogte van Well. Bij de instroom van de Oude Maasarm heeft dit
ook effect en de waterstanden zullen er circa 15 cm lager zijn. Dit is dan onder
maatgevende omstandigheden (dus bij hogere afvoeren). Ter indicatie verwachten
we bij een hoogwater zoals in 2021 dat dit project voor een waterstandsdaling van
circa 20 cm zorgt.
o Dijkversteking Well. Deze dijkversterking wordt naar verwachting gecombineerd
met het gedeeltelijk heropenen van het winterbed tussen oud en nieuw Well. Dit
zorgt daarmee ook voor een waterstandsdaling van orde 10 cm, die nabij de
instroom van de Oude Maasarm nog circa 5 cm zal bedragen en tijdens een
hoogwater zoals in 2021 van circa 10 cm.
o Verbreden landhoofd brug Oeffelt. Een project op grote afstand dat ook nog een
doorwerkt tot bij de instroom van de Oude Maasarm. Het effect bedraagt ongeveer
5 cm en bij een hoogwater als dat van juli zal dat nog ca 8 cm zijn.
Al met al is het de verwachting dat de waterstanden onder maatgevende
omstandigheden ter hoogte van de Oude Maasarm als gevolg van rivierverruiming
stroomafwaarts nog met circa 30 cm zullen dalen. Bij een hoogwater als recent is
opgetreden zal dat zelfs bijna 40 cm zijn. De kans op overstromen wordt daardoor
kleiner.
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Bijlage 1
Tijdlijn Hoogwaterbescherming Maasdal
Vanouds was het Maasdal in Limburg grotendeels onbedijkt. Pas na de hoogwaters van 1993 en
1995 is de hoogwaterbescherming ter hand genomen en tot op de dag van vandaag wordt hier
aan gewerkt. In de onderstaande tijdlijn worden de verschillende stappen, vanaf de eerste
planvorming direct na 1995 tot aan de vaststelling van de regeling primaire keringen in 2017.
− 1995 – 1997. Vooruitlopend op de start van de planvorming voor de hoogwaterbescherming werden al direct na het hoogwater van 1995 kaden aangelegd (de zogenaamde DGRkaden). Deze hadden geen officiële norm waar ze aan moesten voldoen en kregen een
hoogte waarmee waterstanden vergelijkbaar met 1993 en 1995 gekeerd moesten kunnen
worden. Ze kregen een tijdelijke status in de verwachting dat ze overbodig zouden worden
wanneer andere maatregelen waren doorgevoerd. Voor deze kaden werd geen wettelijke
norm vastgelegd, ruwweg komt de hoogte overeen met een waterstand die eens in de 50
jaar optreedt. Ook bleef het gebied achter de kaden formeel winterbed en bij een afvoer
hoger dan eens in de 50 jaar (bijvoorbeeld eens in de 60 of 75 jaar) zouden deze kaden ook
moeten overstromen. De gedachte hierbij was dat de ruimte die het winterbed kon bieden
niet blijvend verloren mocht gaan, althans niet totdat de andere maatregelen waren
ontworpen en gerealiseerd. In het kader van dit programma werd er in de Oude Maasarm
zowel bij Ooijen als bij Blitterswijck een DGR-kade aangelegd.
− 2002. Vaststelling Tracébesluit Zandmaas. Voor de Zandmaas, waar de noordelijke
Maasvallei deel van uitmaakt, wordt een pakket maatregelen voorgesteld bestaande uit
rivierverruiming en kade-aanleg. Samen moeten deze een beschermingsniveau bieden tot
een waterstand die eens in de 250 jaar optreedt (dat wil zeggen dat eens in 250 jaar de
waterveiligheid van de kering mag falen). Dit was een projectdoelstelling, geen wettelijke
norm. Ook na aanleg van deze kaden blijft gelden dat het gebied dat beschermd wordt
formeel winterbed blijft. Na de vaststelling wordt tot aan 2010 een deel van de keringen
(ondermeer Roermond en Venlo) volgens deze norm aangelegd zodat ca 70% van de
bewoners van het Maasdal beschermd is.
− 2005. Nieuwe wet op de waterkering vastgesteld en hiermee krijgen de Limburgse kaden
definitief de 1 op 250 norm. Vanaf dat moment is sprake van dijken en een juridisch kader
waaraan de veiligheid van dijken moet voldoen. Rijkswaterstaat en de waterschappen
krijgen tot 2015 de tijd om de nog resterende gebieden aan deze norm te laten voldoen en
het zogenaamde programma Sluitstuk Kaden wordt opgezet om alle gebieden die hoogwaterbescherming behoeven aan deze norm te laten voldoen. Tegelijkertijd start de uitwerking van diverse rivierverruimingsprojecten. In dit deel van de Maas gaat het om de zomerbedverdieping tussen Velden en Sambeek en de hoogwatergeulen van Lomm en Well-Aijen.
− 2012. Rond deze tijd wordt duidelijk dat niet overal tijdig aan de nieuwe norm zal worden
voldaan. Er worden prioritaire dijken geselecteerd die in ieder geval voor 2020 klaar moeten
zijn (hier horen onder andere Lottum en Grubbenvorst bij) en dijken die na 2020 versterkt
zullen worden (onder andere Velden, Arcen en Well). Deze laatste dijken worden overgeheveld naar het HWBP, die de versterking in zijn programma vanaf 2020 mee zal nemen.
− 2012. De hoogwaterbescherming van de dorpen gelegen aan de Oude Maasarm (Broekhuizenvorst, Ooijen, Blitterswijck en Wanssum) volgt vanaf 2012 een eigen traject, vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Planuitwerking Ooijen-Wanssum (2012). Er wordt een

37

gebiedsontwikkeling gestart waarin een afweging wordt gemaakt tussen het bieden van
ruimte aan de Maas enerzijds en de bescherming van woningen, bedrijven en gronden
anderzijds. Dit was nodig omdat het simpelweg ophogen van de bestaande DGR-kade tot
een 1 op 250 niveau voor een te grote opstuwing van de waterstanden zou zorgen stroomopwaarts van de Oude Maasarm. Op locaties waar mogelijkheden waren om meer ruimte
voor de Maas te creëren zijn de tracés van de DGR-kaden daarom heroverwogen. Er worden
nieuwe waterkeringen gerealiseerd (zogenaamde dijkringen rond de kernen) die het
merendeel van de percelen en gebouwen beschermen tot een 1 op 250 niveau. De Oude
Maasarm kan dan weer volledig mee stromen. Voor eigenaren en bewoners die als gevolg
van het verwijderen van de tijdelijke DGR-kaden te maken krijgen met een grotere kans op
wateroverlast zijn aan de hand het ‘afwegingskader beschermingsaanpak’ aanvullende
voorzieningen getroffen. Dit betekent dat deze woningen minimaal het eerdere beschermingsniveau van de DGR-kaden (circa 1:50) zullen behouden.
− 2017. Vaststelling regeling veiligheid primaire keringen en nieuw toetsingskader (nb. voor
GOW is deze stap in de hoogwaterbescherming van bedijkte gebieden nog niet aan de orde,
maar voor het algehele overzicht is het wel belangrijk omdat vanwege deze nieuwe veiligheidsregeling uit 2017 ook in het gebied van de GOW op termijn nog aanvullende maatregelen nodig zullen zijn). In 2017 is een nieuwe wet op de waterveiligheid vastgesteld,
waarmee ook een nieuwe systematiek is geïntroduceerd om de veiligheidsnormen voor
waterkeringen mee te bepalen. Niet langer is de kans dat een hoogwater de dijkhoogte
overschrijdt bepalend, maar de kans dat bewoners van een bedijkt gebied door een
overstroming om het leven komen. De norm wordt uitgedrukt in zogenaamde signaalwaarden. dat is de minimale norm waar een dijk aan het eind van de levensduur (meestal
over 50 jaar) nog aan moet voldoen. De nieuwe normering neemt ook klimaatverandering
mee en de normen worden daarom gebaseerd op waterstanden die over 50 jaar worden
verwacht. Voor het Maasdal betekent dit dat alle bedijkte gebieden (waaronder GOW) op
termijn (maar in ieder geval voor 2050) nog een extra versterkingsopgave te wachten staat.
De volgorde waarin de dijken vóór 2050 worden aangepakt wordt bepaald door de mate
waarin ze niet voldoen aan de nieuwe norm. De trajecten die in 2020 nog steeds niet meer
dan door een DGR-kade werden beschermd (bv Arcen en Velden), worden daarom nu met
voorrang opgepakt
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Bijlage 2
Overstroomd gebied hoogwater juli 2021
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Bijlage 2
Overstroomd gebied hoogwater december 1993
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