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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 
 
 
 

deel C, bijlage C1 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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1 Bijlage C1 Beschrijving dijkvakken per dijkring / gemeente 
 
Tijdens een Maashoogwater is het beheersgebied van het waterschap onderverdeeld in twee regio’s. 
In dit hoofdstuk volgt per regio en per gemeente een beschrijving van de daar gelegen dijkvakken met 
de daarin gelegen kunstwerken. Ook de kunstwerken, die van belang zijn bij de hoogwaterbestrijding 
buiten de dijkvakken, worden hierin aangegeven. De dijkvakken en kunstwerken zijn in beheer van 
waterschap Peel en Maasvallei. De kunstwerken van derden (gemeente, Rijkswaterstaat, etc) die van 
belang zijn bij een Maashoogwater worden hier tevens genoemd. Derden zijn zelf verantwoordelijk 
voor de werkzaamheden die uit de aanwezigheid voortvloeien, zoals onderhoud en bediening. 
 
De volgende kunstwerken (met korte beschrijving) zijn van belang: 

- afsluitmiddelen: terugslagkleppen, spindelschuiven of andere soorten kleppen in beheer van 
het waterschap voor de afsluiting van watergangen; 

- uitpompvoorziening: plaats waar volgens het pompenplan van het waterschap tijdens 
Maashoogwater een door het waterschap vastgesteld maximaal waterpeil zal worden 
gehandhaafd; 

- coupure: een opening in de dijk die tijdens Maashoogwater gesloten wordt door middel van 
een demontabele waterkering; 

- demontabele wand: een muur of groene dijk die door middel van een demontabele 
waterkering op deltahoogte wordt gebracht; 

- kunstwerken van derden: kunstwerken van gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, etc die van 
belang zijn bij de bestrijding van een Maashoogwater. De instanties moeten zelf de 
werkzaamheden uitvoeren ten aanzien van deze kunstwerken. De uitvoering hiervan wordt 
bewaakt door het waterschap middels afvinklijsten. 

 
De in de beschrijving genoemde kilometerraai betreft de kilometer van de Maas. Bij alle dijktracés 
staan de kilometers vermeld. Tevens zijn de dijktracés verdeeld in dijkringen. Voor een goede 
plaatsbepaling zijn op de dijktracés voorzien van dijkpalen met een uniek nummer met een onderlinge 
afstand van circa 100 meter. De in dit bestrijdingsplan gebruikte codering van kunstwerken is als volgt 
opgebouwd: de eerste 3 letters staan voor de kern van de gemeente daarna volgt het dijkvaknummer, 
aansluitend het volgnummer van het kunstwerk en als laatste een letter welke het type kunstwerk 
aangeeft.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de gebruikte kunstwerkletters: 
K of nummering b.v. 54-1 = dijkvak; 
S = sluitbaar kunstwerk (afsluiter van watergang / riolering / rioolgemaal enz); 
LP = locatie pomp; 
C = coupure; 
W = wand (demontabele wand); 
O = ophoging; 
A = aandachtspunt; 
D = kunstwerk van derden met volgnummer.  
 
Per gemeente is aangegeven welke dijkring(en) in deze gemeente zijn gelegen. Per dijkring is globaal 
aangegeven welke voorzieningen aanwezig zijn en welke acties uitgevoerd moeten worden. Voor een 
volledig overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 11. 
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Dijkringen 
Het beheersgebied van het waterschap is ingedeeld in twee regio’s, namelijk regio Zuid en Noord. 
Binnen deze regio’s zijn diverse dijkringen gelegen. De dijkringen liggen in diverse gemeentes. 
Hieronder is een overzicht van de gebiedsindeling aangegeven. In de volgende paragrafen is per 
dijkring een aantal kenmerken opgenomen. 
 
Overzichtstekening dijkringen. 
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Overzicht dijkringen op numerieke volgorde:  
- 54 Dijkring Ottersum (1/50 en 1/250) 
- 55 Dijkring Gennep (1/250) 
- 56 Afferden (1/50 
- 57 Nieuw Bergen (1/50) 
- 58 Waterschap Aa en Maas(1/50) 
- 59 Bergen (1/50) 
- 60 Well (1/50) 
- 61 Wanssum West (1/50) 
- 62 Wanssum Oost (1/50) 
- 62A Wellerlooi (1/50) 
- 63, 64 en 65A Blitterswijck en Broekhuizen(vorst) (1/50) 
- 65 Arcen (1/50) 
- 66 Lottum (1/50) 
- 67 Grubbenvorst (1/50) 
- 68 Venlo – Velden Zuid (1/250) 
- 68 Venlo – Velden Noord (1/50) 
- 69 Blerick (1/50 en 1/250) 
- 70 Baarlo (1/50) 
- 71 Belfeld (1/50) 
- 72 Kessel (1/50) 
- 73 Beesel (1/50) 
- 74 Neer (1/50) 
- 74A Swalmen (1/50) 
- 75 Buggenum (1/50) 
- 76 en 77 Waterschap Roer en Overmaas (1/50) 
- 78 Heel (1/50) 
- 79 Thorn (1/50) 

 
Regio Zuid  
Regio Zuid bevat de navolgende gemeenten met de daarbij behorende kernen en de daarin liggende 
dijkringen: 
 
Linkeroever Rechteroever 

Gemeente Maasgouw 
- Dijkring 79 Thorn – Wessem 
- Dijkring 78 Heel 

Gemeente Leudal 

- Dijkring 75 Buggenum 
- Dijkring 74 Roggel 

Gemeente Peel en Maas 

- Dijkring 72 Kessel 
- Dijkring 70 Baarlo 

Gemeente Venlo 
- Dijkring 69 Blerick 
- Dijkring 70 Hout-Blerick 

Gemeente Roermond 
- Dijkring 74A Swalmen 

Gemeente Beesel 

- Dijkring 73 Beesel 

Gemeente Venlo 
- Dijkring 71 Belfeld 
- Dijkring 68 Venlo - Velden (inclusief 

Steijl en Tegelen) 
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Regio Noord 
De regio Noord bevat de navolgende gemeenten met de daarbij behorende kernen en de daarin 
liggende dijkringen: 
 

Linkeroever Rechteroever 

Gemeente Horst aan de Maas 
- Dijkring 67 Grubbenvorst 
- Dijkring 66 Lottum 
- Dijkring 65A Broekhuizen 
- Dijkring 63-64 Blitterswijck (gedeeltelijk) / 

Broekhuizenvorst 

Gemeente Venray 

- Dijkring 62 Wanssum Oost 
- Dijkring 61 Wanssum West (inclusief 

Geysteren) 
- Dijkring 63 Blitterswijck (gedeeltelijk) 

 

Gemeente Venlo 
- Dijkring 68 Venlo - Velden 
- Dijkring 65 Arcen 

Gemeente Bergen 

- Dijkring 62A Wellerlooi 
- Dijkring 60 Well 
- Dijkring 59 Bergen (inclusief Aijen) 
- Dijkring 57 Nieuwe Bergen 
- Dijkring 56 Afferden 

Gemeente Gennep 
- Dijkring 55 Heijen - Gennep 
- Dijkring 54 Ottersum – Mook 
- Gemeente Mook-Middelaar 
- Dijkring 54 Ottersum – Mook 

 
Overzicht dijkringen op numerieke volgorde 
 

1.1 Dijkring 54 (Ottersum regio Noord rechteroever) 

Dijkring 54 is gelegen in de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar (kernen Ven-Zelderheide, 
Ottersum, Milsbeek. Middelaar en Mook). Deze dijkring bestaat uit vijf dijktracés. 

1. Tracé 1 (54-1) bevindt zich ter hoogte van Ven-Zelderheide en begint nabij dijkpaal 54.030 en 
loopt parallel aan de Kleefseweg tot voorbij dijkpaal 54.032.  

2. Tracé 2 (54-2) begint voor “Maria Roepaan” nabij dijkpaal 54.049 en eindigt op de kruising 
van de Rijksweg N271 en de Bloemenstraat nabij dijkpaal 54.091. 

3. Tracé 3 (54-3) begint aan de Bloemenstraat nabij de voormalige steenfabriek bij dijkpaal 
54.103 en eindigt aan de Tielebeek nabij dijkpaal 54.123 

4. Tracé 4 (54-4) begint aan de Tielebeek nabij dijkpaal 54.124 en eindigt naast de Kanaalweg 
tegenover huisnummer 2 voorbij dijkpaal 54.170. 

5. Tracé 5 (54-5) begint aan de Kanaalweg 2 nabij dijkpaal 54.171 en eindigt achter Maasstaete 
huisnummer 87 nabij dijkpaal 54.181. 

 
Algemene gegevens dijkring 54 

- Oppervlakte circa: 2508 ha 
- Lengte groene kering: 8551 meter 
- Lengte harde kering: 1244 meter 
- Lengte gecombineerde (demontabele) kering: 0 meter 
- Lengte verholen kering: 2227 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 399 meter. 
- Totale lengte waterkering: 12410 meter 

 
In de kernen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar en Mook worden tijdens hoogwater 
Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 25 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 7 locatie`s 
- Inrichten van pomplocaties:  7 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locatie 
- Invullen van aandachtspunten: 6 stuks 

Gemeente Gennep: 
- Bedienen van afsluiters: 11 stuks 

Gemeente Mook en Middelaar: 
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- Bedienen van afsluiters:  4 stuks 
Tracé 6 (MOO.3.K) is gelegen buiten een dijkring. Waterschap Rivierenland beheert dit tracé 
waardoor er geen vermelding inzake de details gegeven wordt.  
 

1.2 Dijkring 55 (Gennep regio Noord rechteroever) 

Dijkring 55 is gelegen in de gemeente Gennep (kernen Heijen en Gennep). Deze dijkring bestaat uit 
vier dijktracés. 

1. Tracé 1 (55-1) begint bij de kruising van de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat bij dijkpaal 
55.030 en eindigt achter de manege langs de Hoofdstraat voorbij dijkpaal 55.043. 

2. Tracé 2 (55-2) begint bij de Kasteelstraat nabij dijkpaal 55.048 en eindigt bij de kruising 
Paesplasweg en Rijksweg N271 bij dijkpaal 55.074. 

3. Tracé 3 (55-3) begint bij de kruising Paesplasweg en Rijksweg N271 bij dijkpaal 55.074 en 
eindigt bij de Genneperhuisweg bij dijkpaal 55.097. 

4. Tracé 4 (55-4) begint bij de Genneperhuisweg bij dijkpaal 55.097 en eindigt tegenover de 
Prinses Irenestraat nabij dijkpaal 55.113 

 
Algemene gegevens dijkring 55 

- Oppervlakte circa: 600 ha 
- Lengte groene kering: 2679 meter 
- Lengte harde kering: 1264 meter 
- Lengte verholen kering: 2416 meter 
- Totale lengte waterkering: 6359 meter 

 
In de kernen Heijen en Gennep worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisaties de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 61 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 10 locatie`s 
- Inrichten van pomplocatie`s:  4 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 

Gemeente Gennep: 
- Bedienen van afsluiters: 11 stuks 
 

1.3 Dijkring 56 (Afferden regio Noord rechteroever) 

Dijkring 56 is gelegen in de gemeente Bergen (kern Afferden). Deze dijkring bestaat uit één dijktracé. 
- Tracé (BER.8.K) begint bij de woning Gening 2 bij dijkpaal 56.030 en eindigt naast Hengeland 

voorbij dijkpaal 56.060. 
 
Algemene gegevens dijkring 56 

- Oppervlakte circa: 355 ha 
- Lengte groene kering: 754 meter 
- Lengte verholen kering: 1880 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 120 meter 
- Totale lengte waterkering: 3088 meter 

 
In de kern Afferden worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s 
de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 
Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie. 
 

- Bedienen van afsluiters:                                        3 stuks 
- Inrichten van pomplocaties:  2 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locatie 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 
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Gemeente Bergen: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
 

1.4 Dijkring 57 (Nieuw Bergen regio Noord rechteroever). 

Dijkring 57 is gelegen in de gemeente Bergen (kern Nieuw Bergen). Deze dijkring bestaat uit twee 
dijktracés:  

1. Tracé 1 (BER.5.K) begint aan de Lindenlaan bij dijkpaal 57.030 en eindigt naast de Rijksweg 
N271 voorbij dijkpaal 57.041. 

2. Tracé 2 (BER.7.K) begint bij de Rijksweg N271 nabij dijkpaal 57.051 en eindigt achter de 
woning Heukelom 8. 

 
Algemene gegevens dijkring 57 

- Oppervlakte circa: 136 ha 
- Lengte groene kering: 795 meter 
- Lengte harde kering: 0 meter 
- Lengte gecombineerde kering: 0 meter 
- Lengte verholen kering: 615 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 327 meter 
- Totale lengte waterkering: 1738 meter 

 
In de kern Nieuw Bergen worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisaties de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 6 stuks 
- Inrichten van pomplocaties:  2 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 4 locatie`s 
- Invullen van aandachtspunten: 2 stuks 

Gemeente Bergen: 
- Bedienen van afsluiters: 3 stuks 

 

1.5 Dijkring 58 ligt niet in het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei 

 
Deze is gelegen in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. 

1.6 Dijkring 59 (Bergen regio Noord rechteroever) 

Dijkring 59 is gelegen in de gemeente Bergen (kern Aijen). Deze dijkring bestaat uit één dijktracé. 
1. Tracé (BER.4.K) begint achter het adres Aijenseweg 26 bij dijkpaal 59.003 en loopt rond om 

te eindigen achter het adres Aijen 7 voorbij dijkpaal 59.065. 
 
Algemene gegevens dijkring 59 

- Oppervlakte circa: 96 ha 
- Lengte groene kering: 6075 meter 
- Lengte harde kering: 150 meter 
- Totale lengte waterkering: 6225 meter 

 
In de kern Aijen worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 22 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 1 locaties 
- Inrichten van pomplocaties:  6 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 2 stuks 

Gemeente Bergen: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
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1.7 Dijkring 60 Well (Regio Noord rechteroever) 

Dijkring 60 is gelegen in de gemeente Bergen (kern Well). Deze dijkring bestaat uit vier dijktracés. 
1. Tracé 1 (BER.1.K) begint parallel aan de Rijksweg N270 nabij de Wellse Molenbeek bij 

dijkpaal 60.030 
2. Tracé 2 (BER.2.K) bevindt zich achter de bebouwing aan De Kamp 10 en 12 en begint nabij 

dijkpaal 60.085 en eindigt voorbij dijkpaal 60.086. 
3. Tracé 3 (BER.3.K) begint voor dijkpaal 60.088 nabij De Kamp 10 en eindigt voorbij dijkpaal 

60.094. 
4. Tracé 4 (BER.6.K) bevindt zich bij het strand van het Leukermeer nabij dijkpaal 60.098 

 
Buiten de dijkring gelegen waterkering: 
Tracé BER.9.K is een noodkering (ophoging) met een lengte van ongeveer 225 meter die begint bij 
dijkpaal 62A.030 en eindigt voorbij dijkpaal 62A.032. 
Tracé BER.10.K is een noodkering (ophoging) met een lengte van ongeveer 500 meter die begint voor 
dijkpaal 62A.041 en eindigt nabij dijkpaal 62A.045 bij Knikkerdorp 10 te Well.  
 
Algemene gegevens dijkring 60 
Oppervlakte ca:                                                                  235 ha 
Lengte groene kering: 4455 meter 
Lengte harde kering: 640 meter 
Lengte verholen kering: 639 meter 
Totale lengte waterkering: 5734 meter 
 
In de kern Well worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 22 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 21 locatie`s 
- Inrichten van pomplocaties:  3 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locatie`s 
- Invullen van aandachtspunten: 4 stuks 

Gemeente Bergen: 
- Bedienen en afsluiters: 4 stuks 

 

1.8 Dijkring 61 Wanssum-West (regio Noord linkeroever) 

Dijkring 61 is gelegen in de gemeente Venray (kern Wanssum). Deze dijkring bestaat uit drie 
dijktracés. 

1. Tracé 1 (MEE.4.K) begint bij de Brugstraat voor dijkpaal 61.039 en loopt parallel aan de 
Geijsterseweg tot voorbij dijkpaal 61.065. 

2. Tracé 2 (MEE.6.K) begint nabij de Sportlaan nabij dijkpaal 61.030 en eindigt bij de Brugstraat 
nabij dijkpaal 62.038. 

3. Tracé 3 (MEE.7.K) begint aan de Wanssumseweg nabij huisnummer 12 voor dijkpaal 61.066 
en eindigt tegen de st. Wilbertsweg voorbij dijkpaal 61.079  

 
Algemene gegevens dijkring 61 

- Oppervlakte ca: 244 ha 
- Lengte groene kering: 1329 meter 
- Lengte harde kering: 1209 meter 
- Lengte verholen kering: 514 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 790 meter 
- Totale lengte waterkering: 3842 meter 

 
In de kern Wanssum worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties 
de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
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- Bedienen van afsluiters: 30 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 5 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 7 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locatie`s 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 

Gemeente Venray: 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 

 

1.9 Dijkring 62 Wanssum-Oost (regio Noord linkeroever) 

Dijkring 62 is gelegen in de gemeente Venray (kern Wanssum). Deze dijkring bestaat uit drie 
dijktracés. 

1. Tracé 1 (MEE.2.K) begint (met een ophoging) voor de Brugstraat bij dijkpaal 63.030 en eindigt 
ter hoogte van het Jeneverbespad voorbij dijkpaal 62.039. 

2. Tracé 2 (MEE.3.K) begint voor dijkpaal 62.049 en eindigt bij de Brugstraat nabij dijkpaal 
62.058. 

3. Tracé 3 (MEE.5.K) begint aan de Brugstraat nabij dijkpaal 62.059 en eindigt aan de Helling 
voorbij dijkpaal 62.064.  

 
Algemene gegevens dijkring 62 

- Oppervlakte ca: 123 ha 
- Lengte groene kering: 1264 meter 
- Lengte harde kering: 797meter 
- Lengte verholen kering: 289 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 142 meter 
- Totale lengte waterkering: 2521 meter 

 
In de kern Wanssum worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties 
de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 37 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 2 locatie`s 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locaties 
- Invullen van aandachtspunten: 5 stuks 

Gemeente Venray: 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 

Overslagbedrijf SDH: 
- Invullen van aandachtspunten: 1stuks 

 

1.10 Dijkring 62A Wellerlooi (regio Noord rechteroever)  

Dijkring 62A is gelegen in de gemeente Bergen (kern Wellerlooi). Deze dijkring bestaat uit twee 
dijktracé’s 

1. Tracé 1 (BER.9.K) is een tijdelijke kering en bevindt zich tussen de Catherinastraat en 
Kruisstraat in Wellerlooi parallel aan de Rijksweg N271 nabij dijkpaal 62A.030 en eindigt 
voorbij dijkpaal 62A.032. 

2. Tracé 2 (BER.10.K) is een tijdelijke kering die aansluit op een verholen gedeelte. De tijdelijke 
kering begint 380meter voor de Looisegraaf nabij dijkpaal 62A.041 en eindigt nabij de 
Hoogveldseweg voorbij dijkpaal 62A.051.  

 
Algemene gegevens dijkring 62A 

- Lengte verholen kering: 660 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 754 meter 

 
In de kern Wellerlooi worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties 
de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 
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- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 1 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locatie`s 

 

1.11 Dijkring 63 ligt in Blitterswijck (regio Noord linkeroever) 

Dijkring 63 is noordelijk gedeeltelijk gelegen in de gemeente Venray (kern Blitterswijck). Deze dijkring 
bestaat uit één dijktracé. 

1. Tracé 1 (MEE.1.K) begint bij de kruising Elsholsterweg - Veerweg bij dijkpaal 63.070 en 
eindigt langs de Brugweg voorbij dijkpaal 63.094 

 
Algemene gegevens dijkring 63 (noordelijk gedeeltelijk) 

- Oppervlakte ca: 215 ha 
- Lengte groene kering: 1889 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 475 meter 
- Totale lengte waterkering: 2364 meter 

 
In de kern Blitterswijck worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 8 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 3 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen; 1 locatie 
 

1.12 Dijkring 63 Blitterswijck en 64 Broekhuizen(vorst) (regio Noord linkeroever) 

Dijkring 63 (zuidelijk gedeeltelijk) en 64 zijn gelegen in de gemeente Horst aan de Maas (kern 
Broekhuizen en Broekhuizenvorst). Deze dijkring bestaat uit vier dijktracés. 

1. Tracé 1 (BRO.2.K), voor zover deze grenst aan de ring, begint nabij de camping 
Blitterswijckseweg te Ooijen bij dijkpaal 63.030 en stopt achter de camping voorbij dijkpaal 
63.037 

2. Tracé 2 (BRO.3.K) begint aan de Rietweg voor dijkpaal 63.038 en loopt over in een natuurlijke 
hoogte nabij hoeve de Hor voorbij dijkpaal 63.043 

3. Tracé 3 (BRO.4.K) is een ophoging die parallel loopt aan de Blitterswijckseweg en begint nabij 
dijkpaal 63.050 en eindigt voorbij dijkpaal 63.051. 

4. Tracé 4 (BRO.2.K) begint aan de Broekhuizerweg tegenover huisnummer 38 bij dijkpaal 
64.030 en eindigt nabij de Ooijenseweg nabij dijkpaal 64A.000 

 
Algemene gegevens dijkring 63 (zuidelijk gedeeltelijk) en dijkring 64 

- Oppervlakte ca: 207 ha 
- Lengte groene kering: 3330 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 438 meter 
- Totale lengte waterkering: 3768 meter 

 
In de kern Broekhuizen(vorst) worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 8 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 2 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen; 3 locatie`s 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 
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Aanbrengen dijktracé MEE.8.K (ophoging)  
Tracé (MEE.8.K) is gelegen in de gemeente Horst aan de Maas (kern Meerlo) naast de Bergboslaan 
en de Pluisbergweg. De lengte van deze ophoging is 1096 meter vermeld onder code MEE.0.3.O en 
MEE.0.13.O. 
 

1.13 Dijkring 65 Arcen (regio Noord rechteroever) 

Dijkring 65 is gelegen in de gemeente Venlo. Deze dijkring bestaat uit één dijktracé. 
1. Tracé (ARC.4.K) begint bij de Lommerbroeklossing parallel met de rijksweg nabij dijkpaal 

65.030 en eindigt over de Rode beek in de gemeente met Bergen voorbij dijkpaal 65.085. 
 
Algemene gegevens dijkring 65 

- Oppervlakte ca: 466 ha 
- Lengte groene kering: 2032 meter 
- Lengte harde kering: 932 meter 
- Lengte verholen kering: 871 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 1291 meter 
- Totale lengte waterkering: 4194 meter 

 
In de kern Arcen wordt tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 18 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 11 locatie`s 
- Inrichten van pomplocaties: 3 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locatie 
- Invullen van aandachtspunten: 5 stuks 

Gemeente Venlo: 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 

 

1.14 Dijkring 65A Broekhuizen (regio Noord linkeroever) 

Dijktracé BRO.1.K is gelegen in de gemeente Horst aan de Maas (kern Broekhuizen). 
1. Tracé (BRO.1.K) begint parallel aan de Hoogstraat ter hoogte van huisnummer 12 bij dijkpaal 

65A.030 en eindigt in het talud van de Broekhuizermolenbeek nabij dijkpaal 65A.032. 

 
Algemene gegevens dijktracé BRO.1.K  

- Oppervlakte: 0 ha 
- Lengte groene kering: 145 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 25 meter 
- Totale lengte waterkering 170 meter 

 
In de kern Broekhuizen worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 1 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locatie 

Gemeente Horst aan de Maas: 
- Bedien van afsluiters: 1 stuks 
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1.15 Dijkring 66 Lottum (regio Noord linkeroever) 

Dijkring 66 is gelegen in de gemeente Horst aan de Maas (kern Lottum). Deze dijkring bestaat uit één 
dijktracé. 

1. Tracé 1 (GRU.2.K) begint nabij de Opperdonkseweg bij dijkpaal 66.030 en eindigt nabij “in de 
Bergen” nabij dijkpaal 66.042 

 
Algemene gegevens dijkring 66  

- Oppervlakte ca: 37 ha 
- Lengte groene kering: 1270 meter 
- Totale lengte waterkering: 1270 meter 
-  

In de kern Lottum worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 7 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 0 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 4 stuks 

Gemeente Horst aan de Maas: 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 

 

1.16 Dijkring 67 Grubbenvorst (regio Noord linkeroever) 

 
Dijkring 67 is gelegen in de gemeente Horst aan de Maas (kern Grubbenvorst). Deze dijkring bestaat 
uit één dijktracé. 

1. Tracé 1 (GRU.1.K) begint nabij de Merellaan bij dijkpaal 67.030 en eindigt nabij de 
Doolingbemden nabij dijkpaal 67.036 
 

Algemene gegevens dijkring 67  
- Oppervlakte ca: 11 ha 
- Lengte groene kering; 670 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 24 meter 
- Totale lengte waterkering: 694 meter 

 
In de kern Grubbenvorst worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 5 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 1 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 1 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 2 locatie`s 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 
 
- 1 locatie voor een ophoging, lengte 25meter, is buiten de dijkring gelegen en bevindt zich op 

de Venloseweg ten zuiden van de dijkring vermeld onder de code GRU.0.2.O. 
 
Gemeente Horst aan de Maas: 

- Bedienen van afsluiters: 4 stuks 
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1.17 Dijkring 68 Venlo – Velden (regio Noord rechteroever) 

Dijkring 68 (noordelijk gedeelte boven A67) is gelegen in de gemeente Venlo (kern Velden). Deze 
dijkring bestaat uit drie dijktracés. 

1. Tracé 1 (ARC.1.K) begint bij de autosnelweg A67 voor dijkpaal 68.133 en eindigt bij de 
Stopbeek voorbij dijkpaal 68-134. 

2. Tracé 2 (ARC.2.K) begint in het weiland /akker voor dijkpaal 68.147 en eindigt bij huisnummer 
Hasselt 18 voorbij dijkpaal 68.170. 

3. Tracé 3 (ARC.3.K) begint aan de Ludsweg nabij dijkpaal 68.182 en eindigt tegen de 
Bosbergstraat voorbij dijkpaal 68.195  

 
Algemene gegevens dijkring 68 

- Oppervlakte ca: 529 ha 
- Lengte groene kering: 510 meter 
- Lengte verholen kering: 319 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 153 meter 
- Totale lengte waterkering: 4982 meter 

 
In de kern Velden worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 18 stuks 
- Inrichten van pomplocaties:   4 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen:   1 locatie 
- Invullen van aandachtspunten:   1 stuks 

 
Gemeente Venlo: 

- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 
 
Dijkring 68 Venlo-Velden (regio Zuid rechteroever) 
Dijkring 68 (zuidelijke gedeelte) is gelegen in de gemeente Venlo (kernen Steijl, Tegelen en Venlo). 
Deze dijkring bestaat uit vijf tracés. 

1. Tracé 1 (68-1) begint in de Maashoek bij dijkpaal 68.032 en eindigt bij de slotzusters nabij 
dijkpaal 68.046. 

2. Tracé 2 (68-2) begint de slotzusters bij dijkpaal 68.046 en eindigt bij de Zuiderbrug nabij 
dijkpaal 68.074. 

3. Tracé 3 (68-3) begint bij de Zuiderbrug bij dijkpaal 68.074 en eindigt voor de stadsbrug nabij 
dijkpaal 68.097. 

4. Tracé 4 (68-4) begint voor de stadsbrug nabij dijkpaal 68.097 en eindigt voorbij hotel – 
restaurant Valuas langs de st. Urbanusweg nabij dijkpaal 68.113b.  

5. Tracé 5 (68-5) begint bij hotel-restaurant Valuas nabij dijkpaal 68.114 en eindigt onder de 
autosnelweg A67 nabij dijkpaal 68.132.  

 
Algemene gegevens dijkring 68 (zuidelijke gedeelte) 

- Oppervlakte: 330 ha 
- Lengte groene kering: 5986 meter 
- Lengte harde kering: 2998 meter 
- Lengte gecombineerde kering: 783 meter 
- Lengte verholen kering: 501 meter 
- Totale lengte waterkering: 10268 meter 

 
In de kernen Steijl, Tegelen en Venlo worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door 
diverse organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 35 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 59 stuks 
- Inrichten van pomplocatie`s:   8 stuks 
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- Invullen van aandachtspunten: 17 stuks 
 
Gemeente Venlo: 

- Bedienen van afsluiters: 17 stuks 
- Invullen van aandachtspunten:   4 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen:   2 locatie`s 

 

1.18 Dijkring 69 Blerick (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 69 is gelegen in de gemeente Venlo (kern Blerick). Deze dijkring bestaat uit drie tracés. 
1. Tracé 1 (69-1) begint bij de Molenbossen bij dijkpaal 69.030 en eindigt aan de zuidzijde van 

het industrieterrein Groot Boller langs de Venrayseweg nabij dijkpaal 69.053. 
2. Tracé 2 (69-2) begint bij aan de zuidzijde van het industrieterrein Groot Boller langs de 

Venrayseweg nabij dijkpaal 69.053 en eindigt bij de kruising van de Venrayseweg en Groot 
Bollerweg nabij dijkpaal 69.062h. 

3. Tracé 3 (69-3) begint ter hoogte van het WBL aan de Groot Bollerweg bij dijkpaal 69.063 en 
eindigt nabij de Ankerkade nabij dijkpaal 69.075. 

 
Algemene gegevens dijkring 69 

- Oppervlakte ca: 253 ha 
- Lengte groene kering: 3013 meter 
- Lengte harde kering: 988meter 
- Lengte gecombineerde kering: 1137meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 30 meter 
- Totale lengte waterkering: 5168meter 

 
In de kern Blerick worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters:   14 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand:   25 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen:   1 locatie 

Gemeente Venlo: 
- Bedienen van afsluiters:   8 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen:   1 stuks 

 

1.19 Dijkring 70 Baarlo (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 70 is gelegen in de gemeente Peel en Maas (kern Baarlo) en Venlo (kern Hout-Blerick) . Deze 
dijkring bestaat uit twee tracés. 

1. Tracé 1 (MAA.1.K) begint bij de Roffart bij dijkpaal 70.030 en eindigt bij de watergang 
Middelste Horst nabij dijkpaal 70.063. 

2. Tracé 2 (VEN.1.K) begint bij de Middelste Horst nabij dijkpaal 70.063 en eindigt voorbij de 
pomplocatie (VEN.1.2.LP) nabij dijkpaal 70.078. 

 
Algemene gegevens dijkring 70 

- Oppervlakte ca: 269 ha 
- Lengte groene kering: 4817 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 70 meter 
- Totale lengte waterkering: 4887 meter 

 
In de kernen Baarlo en Hout-Blerick worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door 
diverse organisaties de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 21 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand:   1 stuks 
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- Inrichten van pomplocaties:   7 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen:   1 locatie 
- Invullen van aandachtspunten:   2 stuks 

Gemeente Peel en Maas: 
- Bedienen van afsluiters:   1 stuks 

Waterschapsbedrijf Limburg: 
- Bedienen van afsluiters:   1 stuks 

1.20 Dijkring 71 Belfeld (regio Zuid rechteroever) 

Dijkring 71 is gelegen in de gemeente Venlo (kern Belfeld). Deze dijkring bestaat uit één tracé. 
1. Tracé (BEL.1.K) begint bij de kruising Rijksweg-zuid en de Parallelweg nabij dijkpaal 71.030 

en eindigt bij de Rijksweg-zuid nabij dijkpaal 71.039. 
 
Algemene gegevens dijkring 71 

- Oppervlakte ca: 12 ha 
- Lengte groene kering: 547 meter  
- Lengte harde kering: 148meter 
- Lengte gecombineerde kering: 264meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 10 meter 
- Totale lengte waterkering: 969 meter 

 
In de kern Belfeld worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 9 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 6 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 4 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locatie 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 

Gemeente Venlo: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 

 

1.21 Dijkring 72 Kessel (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 72 is gelegen in de gemeente Peel en Maas. Deze dijkring bestaat uit één tracé. 
o Dit tracé (KES.1.K) begint bij Haagweg 56 dijkpaal 72.030 en eindigt bij Haagweg 36 nabij 

dijkpaal 72.032. 
 
Algemene gegevens dijkring 72 

- Oppervlakte ca: 1.5 ha 
- Lengte groene kering: 200 meter 
- Totale lengte kering: 200 meter 

 
In de kern Kessel worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 

Gemeente Peel en Maas: 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 

 

1.22 Dijkring 73 Beesel (regio Zuid rechteroever) 

Dijkring 73 is gelegen in de gemeente Beesel. Deze dijkring bestaat uit 2 tracés. 
o Tracé 1 (BEE.1.K) begint bij de kruising Drakenweg / Kerkweg nabij dijkpaal 73.030 en eindigt 

bij de kruising van Ouddorp en Ervenweg nabij dijkpaal 73.039. 
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o Tracé 2 (BEE.2.K) begint langs de Huilbeekweg bij dijkpaal 73.042.50 en eindigt bij de 
Beekstraat nabij dijkpaal 73.044. 

 
Algemene gegevens dijkring 73 

- Oppervlakte ca: 37 ha 
- Lengte groene kering: 1071 meter 
- Lengte verholen kering: 95 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 21 meter 
- Totale lengte waterkering: 1187 meter 

 
In de kern Beesel worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 5 stuks 
- Inrichten van pomplocatie`s: 3 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locatie 

 
Gemeente Beesel: 

- Bedienen afsluiters: 1 stuks 
- Plaatsen van coupure: 2 stuks 

 

1.23 Dijkring 74 Neer (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 74 is gelegen in de gemeente Leudal (kern Neer). Deze dijkring bestaat uit 2 tracés 
1. Tracé 1 (ROG.1.K) begint bij jachtwerf Peulen 90meter voor dijkpaal 74.050 en eindigt bij de 

loswal Hanssum nabij dijkpaal 74.054. 
2. Tracé 2 (ROG.2.K) begint bij de bebouwing van Geelen Vastgoed bij dijkpaal 74.030 en 

eindigt langs de Molenstraat nabij dijkpaal 74.047. 
 
Algemene gegevens dijkring 74 

- Oppervlakte ca: 64 ha 
- Lengte groene kering: 1700 meter 
- Lengte harde kering: 515meter 
- Totale lengte waterkering: 2215meter. 

 
In de kern Neer worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisatie`s de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 11 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand:   5 stuks 
- Inrichten van pomplocaties:   2 stuks 
- Invullen van aandachtspunten:   5 stuks 

Gemeente Leudal: 
- Bedienen afsluiters:   3 stuks 
- Invullen van aandachtspunten                                 1 stuks 

 

1.24 Dijkring 74A Swalmen (regio Zuid rechteroever) 

Dijkring 74A is gelegen in de gemeente Roermond (kern Swalmen). Deze dijk bestaat uit 1 tracé. 
o Tracé 1 (SWA.1.K) begint bij In de Haofkes bij dijkpaal 74A.030 en eindigt ter hoogte van de 

kruising Boutestraat / Schoolberg nabij dijkpaal 74A.032. 
 
Algemene gegevens dijk 74A 

- Oppervlakte: 0 ha 
- Lengte groene kering: 241 meter 
- Totale lengte waterkering: 241meter 
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In de kern Swalmen worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties 
de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
Gemeente Roermond: 

- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
 

1.25 Dijkring 75 Buggenum (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 75 is gelegen in de gemeente Leudal (kern Buggenum). Deze dijkring bestaat uit 1 tracé.  
o Dit tracé (HAE.1.K) begint bij de spoordijk bij dijkpaal 75.030 en eindigt in het weiland voorbij 

het adres Dorpsstraat 108 nabij dijkpaal 75.041. 
 
Algemene gegevens dijkring 75 

- Oppervlakte ca: 62,5 ha 
- Lengte groene kering: 1129 meter  
- Lengte verholen kering: 78 meter 
- Lengte tijdelijke kering (ophoging): 90 meter 
- Totale lengte waterkering: 1297 meter 

  
In de kernen Horn, Haelen en Buggenum worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door 
diverse organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 6 stuks 
- Plaatsen van coupure en of wand: 2 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 2 stuks 
- Aanbrengen van ophogingen: 1 locaties 
- Invullen van aandachtspunten: 2 stuks 

Gemeente Leudal: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 2 stuks 

Waterschapsbedrijf Limburg: 
- Bedienen van afsluiters: 1 stuks 

Rijkswaterstaat: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 1 stuks 
 

1.26 Dijkring 76 en 77 Roermond (gedeelte aan de rechteroever van de Maas)  

 
Deze dijkringen zijn gelegen in het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas. 
 

1.27 Dijkring 78 Heel (regio Zuid linkeroever) 

Dijkring 78 is gelegen in de gemeente Maasgouw (kern Heel). Deze dijkring is verdeeld in 2 tracés: 
1 => Tracé 1 (HEE.3.K) begint bij kanaal Wessen-Nederweert bij dijkpaal 78.030a en eindigt bij de 
sifon van de Slijbeek nabij dijkpaal 78.035a. 
2 => Tracé 2 (HEE.4.K) begint bij de sifon van de Slijbeek bij dijkpaal 78.030 en eindigt bij het 
Lateraalkanaal nabij dijkpaal 78.068. 
 
Algemene gegevens dijkring 78  

- Oppervlakte ca: 115,5 ha 
- Lengte groene kering: 4431 meter 
- Totale lengte waterkering: 4431 meter 
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In de kern Heel worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse organisaties de 
hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 6 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 5 stuks 

Gemeente Maasgouw: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
- Invullen van aandachtpunt: 1 stuks 

Rijkswaterstaat: 
- Bedienen van afsluiters: 2 stuks 
- Invullen van aandachtspunten 3 stuks 

 
Dijkring 79 Thorn-Wessem (regio Zuid linkeroever) 
Dijkring 79 is gelegen in de gemeente Maasgouw (kernen Thorn en Wessem). Deze dijkring is 
verdeeld in 3 tracés: 

1. Tracé 1 (THO.1.K) begint aan de rijksgrens met België bij dijkpaal 79.030 en eindigt ter 
hoogte van Meers 24 nabij dijkpaal 79.048. 

2. Tracé 2 (HEE.1.K) begint bij de grens van Thorn bij dijkpaal 79.063 en eindigt bij de 
Mauritshaven nabij dijkpaal 79.072a. 

3. Tracé 3 (HEE.2.K) begint bij de Mauritshaven bij dijkpaal 79.070.10 en eindigt bij café Het 
Veerhuis nabij dijkpaal 79.087. 

 
Algemene gegevens dijkring 79  

- Oppervlakte: 388 ha 
- Lengte groene kering: 2695 meter 
- Lengte harde kering: 612 meter 
- Lengte verholen kering: 1029 meter 
- Totale lengte waterkering: 4336 meter 

 
In de kernen Thorn en Wessem worden tijdens hoogwater Maas in verschillende fases door diverse 
organisatie`s de hierna volgende werkzaamheden verricht: 
Waterschap Peel en Maasvallei: 

- Instellen van dijkbewaking in diverse fases en frequentie 
- Bedienen van afsluiters: 3 stuks 
- Inrichten van pomplocaties: 1 stuks 
- Invullen van aandachtspunten: 2 stuks 
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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 

deel C, bijlage C2 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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2 Bijlage C2 Maatregelen per fase  
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3 Bijlage C3 tijdelijke keringen  
 

3.1 Introductie, doel, afbakening 

 
De tijdelijk keringen worden beschreven in het tijdelijke keringenboek. Het tijdelijke keringenboek 
beschrijft alleen de voor het bestrijdingsplan relevante zaken. 
Voor het waterschap geeft het tijdelijke keringen boek inzicht in waar en wanneer tijdelijke keringen 
moeten worden opgebouwd. Voor de uitvoerende partij (veelal een aannemer) geeft het tijdelijke 
keringen boek inzicht in waar, hoe en in hoeveel tijd de tijdelijke keringen moeten worden opgebouwd.  
 
Het tijdelijke keringen boek geeft een algemene werkbeschrijving met principe - oplossingen (type toe 
te passen keringen, materialen en aansluitingen). In de bijlagen zijn overzichtskaarten per traject 
opgenomen voorzien van een concrete werkbeschrijving met bovenaanzicht, dwarsprofiel, afmetingen 
van de kering en een foto ter oriëntatie. 
 
Voor het waterschap is een tabel opgenomen die een overzicht geeft van de trajecten en fasen waarin 
keringen moeten worden opgebouwd tevens zijn er overzichtskaarten van de tracés in verwerkt.   
 
Er zijn diverse onzekerheden (risico’s, aandachtspunten) tijdens aanleg van en toezicht op de tijdelijke 
keringen. Deze onzekerheden zijn concreet benoemd in de tekst. 
 

3.2 Overzicht trajecten 

De tabellen welke in het tijdelijke keringenboek zijn opgenomen geven een overzicht van de trajecten 
waarop tijdelijke keringen moeten worden aangelegd met basiskenmerken en fasering hiervan. 
 
In de meeste gevallen worden gronddammen afgedekt met folie en zandzakken of kleidammen 
aangebracht, in enkele gevallen big bags of zandzakken. 
 
Als een berm (tegen piping) moet worden aangebracht is een gronddam/ kleidam qua kosten en 
uitvoeringsduur gunstiger dan de aanleg van big bags. Bij nat weer is het aanleggen en naderhand 
weer opruimen van een kleidam bewerkelijk door modder die hierbij ontstaat. Bij veel wind is het 
werken met folie voor de gronddam bewerkelijk. Daarom is in geval van plaatsing op een weg veelal 
gekozen voor een gronddam en bij plaatsing op akkerland / weiland voor een kleidam.  
Zandzakken worden alleen aangelegd bij kerende hoogtes tot 0,1 à 0,3 m en zijn een uitkomst op 
trajecten die lastig bereikbaar zijn voor materieel (betonmixers, shovels, kiepwagens) dat nodig is voor 
de aanleg van een gronddam of kleidam. Bij keringbreedtes van 3 m of minder is het gunstiger big 
bags aan te brengen. Bovenstaande is gebaseerd op een kostenbeschouwing voor een kering met 
een hoogte van 0,5 m. 
 

3.3 Proces, taken en verantwoordelijkheden van opbouw tot en met afbouw  

 
Opbouw 
Conform het bestrijdingsplan Maashoogwater worden de tijdelijke keringen gebouwd. Indien in de 
afgekondigde fase tijdelijke keringen gebouwd moeten worden neemt de dijkspecialist en of 
projectleider contact op met de LAT’ er in Horst. Deze neemt op zijn beurt contact op de uitvoerende 
partij(en) / aannemer(s). 
De dijkspecialist en of projectleider heeft de technische kennis van waterkeringen. Aannemers 
bouwen de tijdelijke keringen. Na oplevering wordt de tijdelijke kering met de dijkspecialist en of 
projectleider gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt gecontroleerd of alle gemaakte afspraken zijn 
uitgevoerd en de tijdelijk kering is gebouwd conform “boek tijdelijke keringen”.  
De tijdelijke kering worden ten tijde van hoogwater Maas door de gebiedsbeheerders en dijkwachten 
geïnspecteerd. De inspectie wordt middels inspectierapporten vastgelegd. 
Voor de uitvoering van de tijdelijke keringen is een tijdelijke keringenboek gemaakt. In het tijdelijke 
keringenboek staan alle details per locatie welke niet in bijlage C3 zijn beschreven.    
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De dijkspecialist en/of projectleider bezoekt de locatie bij: 

• aanvang van het opbouwen van de kering (0%) 

• halverwege het opbouwen (50%)  

• vlak voor de kering klaar moet zijn (90%) 
De dijkspecialist / projectleider spreekt bij het eerste bezoek (0%) met de uitvoerder / uitvoerende 
partij de tijdstippen voor de 50% en 90%-bezoeken af. Hoe lang het bezoek van een dijkspecialist en 
of projectleider duurt, hangt natuurlijk af van de lengte van het dijkvak en zal langer zijn halverwege de 
aanleg.  
 
Uitgangspunten voor logistiek: 
0%                                                                                                          1 uur 
50%                                                                                                        0,5 uur + 200 m / uur 
90%                                                                                                        1 uur 
rijtijd tussen locaties: 1.0 uur (gemiddeld). 
 
Bij waterkeringstechnische problemen of afwijkingen van het tijdelijke keringenboek moet de LAT’er 
contact opnemen met de dijkspecialist en of projectleider. Problemen met materiaal, materieel, 
bereikbaarheid / toegankelijkheid dient gebiedsbeheerder / dijkspecialist in overleg met uitvoerende 
partij (aannemer) op te lossen. Als een probleem blijft bestaan schaalt LAT dit op naar LACMHW en 
die vervolgens naar OL. De OL kan een hulpvraag uitzetten in de veiligheidsregio. 
 
Na opbouw 
Na opbouw neemt de dijkwacht de tijdelijke kering mee in de reguliere inspectierondes. Dit wordt  
gecommuniceerd naar de betreffende dijkvakcoördinator door het ACMHW.   
 
Afbouw 
Sommige keringen kunnen mogelijk blijven liggen tot aan het eind van het hoogwaterseizoen om 
kapitaalvernietiging (afbreken en later weer opnieuw opbouwen) tegen te gaan. De besluitvorming 
over wel of niet afbouwen van tijdelijke keringen ligt bij OL. Het wel of niet afbouwen hangt af van de 
volgende factoren:          

- mogelijke (verkeers) hinder die de tijdelijke kering veroorzaakt (watersysteem beheer overlegt 
met gemeente en eventuele particulieren en rapporteert LACMHW en OL); 

- de OL deelt aan LACMHW mee welke keringen worden afgebouwd. De LACMHW geeft 
opdracht aan LAT voor het afbouwen van de tijdelijke keringen. LAT seint vervolgens 
aannemers en gebiedsbeheerders in;    

- staat van kering (vast te stellen door middel van inspectie door gebiedsbeheerder die 
rapporteert aan LACMHW en OL); 

- de kosten van aanleg en afbraak, het risico op afschuiven van een eventueel onderliggende 
dijk bij snel dalende waterstand (vast te stellen door de waterkeringspecialist en of 
projectleider die rapporteert aan LACMHW en OL); 

- bij besluit tot ‘laten liggen’ is watersysteem beheer verantwoordelijk voor het (laten) opruimen 
zo spoedig mogelijk na 01-april.        

 

3.4 Werkbeschrijving operationele zaken tijdelijke keringen. 

 
Deze worden beschreven in hoofdstuk C11 instructies voor generieke noodmaatregelen.  
Zie paragraaf 11.4 algemene werkbeschrijving voor de aanleg van gronddammen, kleidammen, big 
bags en zandzakken tijdelijke keringen. 
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3.5 Werkbeschrijving operationele zaken tijdelijke keringen 

 
Bereikbaarheidsnummers van : 
 
Bloem St. Antoniusstraat 10 6097 ND Panheel 
Coördinatie tijdelijke keringen 06-27329678 
Juul Ramaekers 06-10364920 
Boris Govers 06-27329676 
Tjeu Clerkx 06-29053902  
 
Vissers – Ploegmakers Bussele 28 5469 DT Erp 
Dhr F Tax 06-53211675 / 077-4720887 
Dhr A Ploegmakers 06-53204761 
Dhr R Tax 06-20395433 / 077-4721511 
Dhr B Kerkhof 06-52082692  

3.6 Tijdelijke kering Grubbenvorst GRU.0.2 

 
Indien het waterschap de tijdelijk kering GRU.0.2.O gaat aanleggen moet eerst contact worden 
opgenomen met de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
wegafzetting en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-23498249 of per E-mail 
calamiteiten@horstaandemaas.nl  
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3.7 Overzicht trajecten tijdelijke keringen 

 
 
 
Traject versie 2 (05-12-

2014)

Dijkpaal nr 

(begin)

Dijkpaal nr 

(eind)

rivierkm 

begin

rivierkm 

eind

hoogte 

kering 

(NAP)

hoogte 

kering 

(m)

Type 

constructie

laagste 

punt 

(NAP)

afvoer bij 

laagste 

punt

sluitpeil 

(NAP)

sluitpeil 

St Pieter 

(NAP)

Sluitpeil 

St Pieter 

(m3/s)

Bouwpeil 

(m3/s)

Bouwpeil 

(NAP)

Bouwpeil 

St. Pieter 

(NAP)

grondverzet 

(m3)

fase Breedte 

dijklichaam 

maximaal (m)

lengte 

dijklichaam 

(m)

type 

aansluit

ing 

bovenst

Type 

constru

ctie

type 

aansl

uiting 

bene

BER.7.4.O deeltraject 2 57.056+22 57.056+29 142,6 142,6 14,34 1,09 kleidam 13,25 2026 12,95 46,14 1780 1540 12,55 45,69 7.00 2-1500 6.00 --> 3.00 7 8 2 8

BRO.0.5.O deeltraject 2 63.051+21 63.051+113 126,1 126,2 16,35 0,45 big bags 15,90 2662 15,6 47,01 2391 2151 15,32 46,68 74,00 2-2250 2.00 --> 1.50 92 n.v.t. 9 n.v.t.

MEE.0.12.O 61.062+90 61.065+61 133,7 134,3 15,32 0,82 gronddam 14,50 2156 14,2 46,32 1873 1633 13,91 45,85 230,00 2-1500 1.25 --> 2.50 272 8 1 6

MEE.0.3.O deeltraject 2 63A.032+3

63A.035+1

4 133 133 15,45 0,85 gronddam 14,60 2148 14,3 46,33 1875 1635 14,01 45,87 660,00 2-1500 1.75 --> 3.25 311 n.v.t. 1 n.v.t.

VEN.5.2.O deeltraject2 69.075+10 69.075+34 110,5 110,5 18,22 1,32 gronddam 16,90 2064 16,6 46,35 1889 1649 16,17 45,89 90,00 2-1500 6.50 -->1.00 99 7 1 7

MEE.0.2.O 62.030+8 62.031+69 131 131 15,7 0,8 gronddam 14,90 2176 14,6 46,43 1927 1687 14,28 45,96 130,00 2-1500 4.00 --> 1.00 132 6 1 6

MEE.0.3.O deeltraject 3 63A.035+14

63A.036+1

0 133 133 15,45 0,55 gronddam 14,90 2578 14,6 46,82 2245 2005 14,35 46,46 30,00 2-1500 3.20 --> 1.00 66 6 1 n.v.t.

MEE.0.3.O deeltraject 1 63A.030+0 63A.032+3 133 133 15,45 0,35 gronddam 15,10 2711 14,3 46,33 1875 1635 14,01 45,87 140,00 2-1500 5.00 --> 1.00 200 6 1 n.v.t.

MEE.0.1.O deeltraject 1 63.070- 15 * 63.072+67 127,8 128,3 16,08 0,58 gronddam 15,50 2371 15,2 46,7 2103 1863 14,9 46,31 230,00 2-2000 3.50 --> 1.00 282 1 1 8

BER.7.2.O 57.057+50 57.058+53 142,9 142,9 14,34 0,74

gronddam 

met berm 13,60 2420 13,3 46,72 2118 1878 13,03 46,33 240,00 2-2000 10.00 --> 1.00 103 8 3 6

MEE.0.13.O deeltraject 2 63A.038+66 63A.040+0 133 133 15,45 0,75 gronddam 14,70 2355 14,4 46,53 2051 1811 14,08 46,04 150,00 2-2000 3.70 --> 1.00 105 n.v.t. 1 n.v.t.

MEE.0.13.O deeltraject 3 63A.040+0

63A.040+8

8 133 133 15,45 0,25 gronddam 15,20 2899 14,9 47,24 2578 2338 14,68 46,93 4,50 2-2000 2.00 --> 1.00 10 9 1 n.v.t.

ARC.0.11.O deeltraject 1 65.033+3 65.035+45 119,9 120,2 17,12 0,62 gronddam 16,50 2434 16,2 46,84 2205 1965 15,85 46,49 190,00 2-2000 3.00 --> 1.00 198 6 1 n.v.t.

ARC.0.11.O deeltraject 2  

(2A en 2B) 65.035+45 65.037+92 119,9 120,2 17,12 0,82 gronddam 16,30 2358 16 46,66 2136 1896 15,63 46,23 854,00 2-2000 4.00 --> 3.00 488 n.v.t. 1 n.v.t.

ARC.0.11.O deeltraject 3 65.037+92 65.040+38 119,9 120,2 17,12 0,72 gronddam 16,40 2436 16,1 46,76 2207 1967 15,75 46,38 430,00 2-2000 4.00 --> 1.00 246 n.v.t. 1 8

BER.8.1.O 56.050+37 56.050+41 146 146 14,09 1,74 kleidam 12,35 2448 13,09 46,9 2249 2000 12,83 46,55 786,00 2-2250 4.80 --> 2.10 133 6 1 6

ARC.2.12.O 68.147- 214 * 68.147-65 112 112 18,16 0,76 gronddam 17,40 2503 17,1 46,95 2288 2048 16,72 46,63 140,00 2-2250 3.80 --> 1.00 149 8 1 6

MEE.0.13.O deeltraject 4 63A.040+88

63A.041+1

80 133 133 15,45 0,35 zandzakken 15,10 2647 14,8 46,97 2302 2062 14,51 46,64 60,00 2-2250 2.50 --> 1.00 192 9 9 6

ARC.0.12.O 65.046+8 65.046+58 120,4 120,4 17,03 0,37 gronddam 16,50 2514 16,2 46,87 2280 2040 15,86 46,51 72,00 2-2250 3.00 --> 1.00 50 8 1 7

BER.0.26.O deeltraject 2 62A.041+55

62A.043+5

6 129,8 130,4 15,81 0,31

big bags of 

zandzakken 15,50 2652 15,2 47,01 2330 2090 14,95 46,69 60,00 2-2250 1.00 --> 1.00 201 9 10 9

BRO.1.3.O 65A.030+40

65A.030+7

0 122,3 122,3 16,75 0,4 big bags 1 rij 16,35 2577 16,05 47,24 2577 2337 16,06 46,94 12,00 2-2250 1.00 --> 1.00 30 8 10 6  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater -  versie 1.0 juni 2015                                                                                                                                 3-5                                                  

      

 
 
Vervolg tijdelijke keringen 
 
 
 
Traject versie 2 (05-12-

2014)

Dijkpaal nr 

(begin)

Dijkpaal nr 

(eind)

rivierkm 

begin

rivierkm 

eind

hoogte 

kering 
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hoogte 

kering 

(m)

Type 

constructie

laagste 

punt 

(NAP)

afvoer bij 
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sluitpeil 

(NAP)

sluitpeil 

St Pieter 
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Sluitpeil 

St Pieter 

(m3/s)

Bouwpeil 

(m3/s)

Bouwpeil 

(NAP)

Bouwpeil 

St. Pieter 

(NAP)

grondverzet 

(m3)
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dijklichaam 
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lengte 

dijklichaam 

(m)
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aansluit

ing 
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constru

ctie

type 

aansl

uiting 

bene

MEE.0.13.O deeltraject 1 63A.038+8

63A.038+6

6 133 133 15,45 0,35 gronddam 15,10 2711 14,8 47,04 2357 2117 14,57 46,72 19,00 2-2250 2.30 --> 1.00 58 n.v.t. 1 6

BRO.0.3.O 63.037+50 63.039+39 125,1 125,5 16,48 0,38

kleidam / 

gronddam 16,10 2666 15,8 47,07 2382 2142 15,52 46,76 72,00 2-2250 2.40 --> 1.00 189 8 1 of 2 8

BRO.0.5.O deeltraject 1 63.050+3 63.051+21 126,1 126,2 16,35 0,35 zandzakken 16,00 2695 15,7 47,09 2399 2159 15,42 46,77 35,00 2-2250 2.40 --> 1.00 95 n.v.t. 9 6

BRO.0.5.O deeltraject 3 63.051+113 63.051+165 126,1 126,2 16,35 0,15 zandzakken 16,20 2950 15,9 47,35 2662 2422 15,63 47,04 12,00 2-2250 2.00 --> 1.00 52 6 9 n.v.t.

HAE.0.10 75.050- 40 * 75.050+55 85,5 85,5 20,56 0,5 zandzakken 20,06 2583 19,76 47,1 2401 2161 19,32 46,78 35,00 2-2250 2.75 --> 1.00 60 6 9 6

BEE.0.3.O 73.042+25 73.042+64 92,8 92,8 20,1 0,6 gronddam 19,50 2628 19,2 47,08 2452 2212 18,76 46,78 39,00 2-2250 3.50 --> 1.00 39 6 1 8

BER.0.26.O deeltraject 3 62A.043+56

62A.045+4

1 129,8 130,4 15,81 0,23 zandzakken 15,58 2746 15,28 47,11 2412 2172 15,04 46,8 32,00 2-2250 1.60 --> 1.00 186 10 9 6

VEN.5.2.O deeltraject 1 69.074+11 69.075+10 110,5 110,5 18,22 0,47 gronddam 17,75 2659 17,45 47,13 2425 2185 17,1 46,82 87,00 2-2250 2.50 --> 1.00 99 n.v.t. 1 7

GRU.0.2.O 67.030-403 *

67.030-396 

* 113 113 17,85 0,35 zandzakken 17,50 2675 17,2 47,14 2431 2191 16,86 46,83 7,00 2-2250 1.25 --> 1.00 25 6 9 6

MEE.0.1.O deeltraject 2 63.072+67 63.075+17 127,8 128,3 16,08 0,28 zandzakken 15,80 2762 15,5 47,13 2488 2248 15,25 46,82 67,00 2-2250 2.00 --> 1.00 250 6 9 1

MEE.0.4.O 61.056+17 61.057+74 133,4 133,5 15,32 0,17 zandzakken 15,15 2889 14,85 47,21 2487 2247 14,64 46,91 12,00 2-2250 1.50 --> 1.00 110 6 9 6

BEL.1.21.O 71.039+55 71.039+64 100,1 100,1 19,33 0,13 zandzakken 19,20 2940 18,9 47,4 2703 2463 18,35 46,97 0,70 4-2500 1.50 --> 1.00 9 8 9 6

BER.0.25.O 62A.030+85 62.032+81 128,9 129,1 15,92 0,1 zandzakken 15,82 2948 15,52 47,3 2558 2318 15,28 46,99 12,00 4-2500 2.00 --> 1.00 160 6 9 6

BER.0.26.O deeltraject 1 62A.038+89

62A.041+5

5 129,8 130,4 15,81 0,08 zandzakken 15,73 2985 15,43 47,32 2569 2329 15,2 47,01 13,00 4-2500 1.00 --> 1.00 170 6 9 10

MAA.1.17.O 70.030- 16 * 70.030+12 100,8 100,8 19,26 0,16 zandzakken 19,10 2817 18,8 47,36 2600 2360 18,43 47,05 3,00 4-2500 1.60 --> 1.00 28 6 9 8

MEE.0.6.O 62.039+10 62.039+30 132,2 132,2 15,58 0,08 zandzakken 15,50 3118 15,2 47,42 2646 2406 14,98 47,1 1,50 4-2500 1.30 --> 1.00 20 6 9 8

MOO.0.2.O 54.169+38

54.169C+3

2 163,9 163,9 13 0,85 gronddam 12,15 3029 12,27 47,51 2708 2468 11,55 47,18 215,00 4-2500 4.10 --> 1.00 306 6 1 6

GRU.1.4.O 67.030+0

67.030- 24 

* 113,4 113,4 17,85 0,05 zandzakken 17,80 3053 17,5 47,52 2714 2474 17,21 47,19 0,90 4-2500 0.90 --> 0.90 24 6 9 8

BER.7.4.O deeltraject 1 57.055+85 57.056+22 142,6 142,6 14,34 0,44 kleidam 13,90 2753 13,6 46,98 2368 2128 13,31 46,64 3,00 2-2750 4.50 --> 3.00 37 8 2 8

BER.7.6.O 57.058+450 57.058+466 143,1 143,1 14,34 0,09 zandzakken 14,25 3208 13,95 47,59 2869 2629 13,73 47,3 1,20 4-2750 1.20 --> 1.00 16 6 9 6

VEN.10.8.O 69.062H+25

69.062H+7

0 109,6 109,6 19,01 0,51 big bags 1 rij 18,50 3357 18,2 47,88 2996 2756 17,97 47,57 15,00 4-2750 1.00 --> 1.00 20 6 10 8  
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4 Bijlage C4 Aandachtspunten en maatregelen welke niet zijn 
opgenomen in de reguliere werkzaamheden  

 

4.1 Inleiding 

 
Zwakke schakels 
In dijken kunnen om verschillende redenen zwakke schakels aanwezig zijn. Deze locaties vormen een 
risico bij hoogwater. Noodmaatregelen zijn nodig om schade te voorkomen. In paragraaf 4.2 t/m 4.17 
worden alle trajecten waarvan bekend is dat ze een zwakke schakel vormen besproken. Dit gebeurt 
per dijkring, van noord naar zuid. De noodmaatregelen zijn terug te vinden op kaart en in het 
draaiboek aandachtspunten. Bijvoorbeeld 4.2.1 54.319 A Keersluis Mook (MOO.1.7.S). Deze is op 
kaart weergeven met de code 54.319 A. In het draaiboek aandachtspunten vind u de noodmaatregel 
door in de omschrijving te zoeken naar Keersluis Mook (MOO.1.7.S) of onder code op 54.319 A. 
 
De zwakke schakels omvatten onder andere: 

• Trajecten met problemen t.o.v. stabiliteit en/of piping 

• Kunstwerken met problemen 

• Recente werken 

• Werken in uitvoering 
 
In figuur 1 op de volgende pagina is het stroomschema weergegeven voor de primaire waterkeringen 
die niet aan de eisen voldoen. Hierin zijn de stappen beschreven die genomen moeten worden bij 
trajecten die bekend staan als zwakke schakel. 
 
Ondersteuning Haskoning HaskoningDHV 
Op enkele plekken zijn peilbuizen geplaatst om bij hoogwater de situatie rond de betreffende keringen 
te kunnen monitoren. Royal HaskoningDHV voert in het kader van een waakvlamovereenkomst 
berekeningen uit aan de hand van de peilbuisgegevens. Een verdere toelichting over deze 
overeenkomst staat in paragraaf4.19 en 4.20. 
 
Uitwerkingen noodmaatregelen 
Per traject in paragraaf 4.2 t/m 4.17 staat beschreven welke noodmaatregel op welk moment moet 
worden uitgevoerd. Op veel locaties moet een vergelijkbare noodmaatregel worden uitgevoerd. Deze 
noodmaatregelen zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 4.18. 
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Figuur 4.1.1: stroomschema waterkeringen die niet aan de eisen voldoen 
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4.2  Dijkring 54 Mook 

4.2.1 54.319 A en 54.320 A: Keersluis Mook (MOO.1.7.S) 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Keersluis Mook (objectcode MOO.1.7.S) is gelegen ter hoogte van Maaskilometer 164,2 
oostoever (dijkpaalnummer 54.168 + 69).  

• De keersluis is een primaire waterkering en bestaat uit een sluishoofd met een set stalen 
puntdeuren.  

• Als onderhouds- en noodvoorziening zijn in het sluishoofd schotbalksponningen aanwezig.  

• De (houten) schotbalken die in deze sponning geplaatst moeten worden zijn nabij de keersluis 
opgeslagen. 

 
De schotbalken worden in de volgende situaties toegepast: 

- bij hoogwater als tweede keermiddel, in de situatie dat de stalen puntdeuren niet of 
onvoldoende gesloten kunnen worden; 

- bij laagwater, om te voorkomen dat in de achterliggende Mookerplas een te laag waterpeil 
ontstaat (zie overeenkomst Recreatieschap Mookerplas & WPM) 

- onderhoudswerkzaamheden 
 
 
Huidige situatie & aanvullende maatregelen 
In het voorjaar van 2014 is een inspectie uitgevoerd van keersluis Mook. Hiervoor zijn o.a. de 
schotbalken ingezet om de keersluis droog te zetten. Na diverse pogingen (zie logboek “schotbalken” 
d.d. 16 april 2014) is gebleken dat de huidige houten schotbalken onvoldoende waterdicht zijn. Tot 
het moment dat de huidige houten schotbalken vervangen zijn is het noodzakelijk om aanvullende 
maatregelen te nemen zodat de schotbalken een acceptabel lekverlies hebben. Dit is alleen 
noodzakelijk als bij hoogwater het sluiten van de stalen puntdeuren faalt. 
 
De keersluis wordt gebruikt bij hoog water als waterkering om overstromingen van het achterland te 
voorkomen. Daarnaast is de keersluis ook een waterkerend middel bij lage waterstanden om het peil 
in de Mookerplas op peil gehouden. Indien de keersluis niet gesloten is loopt de Mookerplas leeg. Met 
het recreatieschap zijn afspraken gemaakt over het minimale peil dat in deze situatie gehandhaafd 
moet worden door het waterschap.  
 
Afsluiten keersluis 
Het afsluiten van de keersluis met de schotbalken kan om drie redenen plaatsvinden. Hieronder is per 
geval beschreven welke stappen moeten worden genomen bij het sluiten van de keersluis. 
 
Beheersmaatregel hoogwater 
 

1. Rijkswaterstaat meld een doorvoer van 1250 m³/sec bij St. Pieter (fase 1 – 1250).  
2. Het waterschap meld het recreatieschap en andere belanghebbenden dat de sluis wordt 

afgesloten voor scheepvaart tot nader order. De contactgegevens van het recreatieschap en 
andere belanghebbenden staat onder 4.11.5. 

3. De puntdeuren van de keersluis worden gesloten 
 
Indien de puntdeuren niet functioneren moeten de schotbalken geplaatst worden. 

4. De rubbers uit de opslag worden op alle schotbalken aangebracht.  
5. De latten voor de spindelschuif (3 stuks van 0,03 x 0,15 x 1,80 m) moeten op maat gezaagd 

worden. 
6. De sponningen aan Maaszijde en vloer van de sluis ter hoogte hiervan worden 

schoongespoten.  
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7. De vier schotten worden geplaatst in de sponning aan Maaszijde. De schotbalk met de 
spindelschuif wordt als laatste geplaatst. 

8. Een duikploeg van drie personen brengt drie afdekzeilen (3 zeilen van 6 x 12 m) aan 
Maaszijde aan. Bij de sponningen moeten de zeilen 1 m overlappen. Aan de onderkant moet 
een overlap van minimaal 0,5 m met de bodem gemaakt worden. Het restant van de zeilen 
wordt over de bovenste schotbalk geslagen. Onderstaande tekening geeft een zij- en 
vooraanzicht de wijze van aanbrengen van het folie weer.  

9. De zeilen worden vastgezet met 16 latten van 0,03 x 0.15 x 2,25 m. Uit het vooraanzicht in 
figuur 1 is de bevestigen van de latten af te leiden. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige 
schroeven en een pneumatische schroefmachine. 

10. Het zeil moet ter hoogte van de spindelschuif worden weggesneden. De randen van het zeil 
moeten met 3 latten worden vastgeschroefd. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige 
schroeven en een pneumatische schroefmachine. 
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Figuur 1: Zij- en vooraanzicht schotbalken hoogwater.    
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Beheersmaatregel laagwater i.v.m. ijsvorming, gevolgd door hoogwater 
 
Laagwater 

1. Rijkswaterstaat meld dat de stuw bij Grave wordt gestreken.  
2. Het waterschap meld het recreatieschap en andere belanghebbenden dat de sluis wordt 

afgesloten voor scheepvaart tot nader order. De contactgegevens van het recreatieschap en 
andere belanghebbenden staat onder paragraaf 4.11.5. 

3. De keersluis moet gesloten worden met schotbalken. De sluisdeuren worden in deze situatie 
niet gebruikt.  

4. De sponningen aan Maaszijde en vloer van de sluis ter hoogte hiervan worden 
schoongespoten.  

5. De rubbers uit de opslag worden op twee schotbalken aangebracht.  
6. De twee schotten worden geplaatst in de sponning aan Maaszijde. De schotbalk met 

spindelschuif wordt niet geplaatst. 
7. Een duikploeg van drie personen brengt drie afdekzeilen (3 zeilen van 6x12 m) aan. Het zeil 

moet aan weerszijden van de schotbalken worden bevestigt. Bij de sponningen moeten de 
zeilen 1 m overlappen. Aan de onderkant moet een overlap van 0,5 m met de bodem gemaakt 
worden. Het zeil wordt over de bovenste schotbalk geslagen en aan de andere kant ook 
bevestigt. Het zeil is zowel bij laag- als hoogwater waterkerend. Figuur 2 geeft twee 
zijaanzichten en een vooraanzicht de wijze van aanbrengen van het folie weer. 

8. De zeilen worden vastgezet met x latten van 2,25 m. Uit het vooraanzicht in figuur 2 is de 
bevestigen van de latten af te leiden. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige schroeven 
en een pneumatische schroefmachine. 

 
Gevolgd door hoogwater  

9. Rijkswaterstaat meld een doorvoer van 1250 m³/sec bij St. Pieter (fase 1 – 1250). De 
bovenste twee schotbalken moeten geplaatst worden. 

10. De rubbers uit de opslag worden op de twee resterende schotbalken aangebracht.  
11. De latten voor de spindelschuif (3 stuks van 0,03 x 0,15 x 1,80 m) moeten op maat gezaagd 

worden. 
12. De twee schotten worden geplaatst bovenop de twee andere schotbalken aan Maaszijde. Het 

zeil op de onderste schotten wordt niet verwijderd. De schotbalk met spindelschuif wordt als 
bovenste geplaatst. 

13. Een duikploeg van drie personen brengt drie afdekzeilen (3 zeilen van 6x7 m) aan op de 
bovenste schotten. Het zeil moet aan Maaszijde van de schotbalken worden bevestigt. Bij de 
sponningen moeten de zeilen 1 m overlappen. Aan de onderkant moet een overlap van 0,5 m 
met de bodem gemaakt worden. Het restant van het zeil wordt over de bovenste schotbalk 
geslagen. Onderstaande tekening geeft twee zijaanzichten en een vooraanzicht de wijze van 
aanbrengen van het folie weer. 

14. De zeilen worden vastgezet met x latten van 2,25 m. Uit het vooraanzicht in figuur 2 is de 
bevestigen van de latten af te leiden. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige schroeven 
en een pneumatische schroefmachine. 

15. Het zeil moet ter hoogte van de spindelschuif worden weggesneden. De randen van het zeil 
moeten met latten worden vastgeschroefd. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige 
schroeven en een pneumatische schroefmachine. 

 
Te sterke waterstandsdaling Mookerplas 

1. Het peilverschil mag maximaal 5,40 m bedragen. De waterstand in de Mookerplas zakt (NAP 
+ 7,60 m of lager) bij een te verwachten waterstand van NAP + 13 m (meer dan 4000 m³/sec 
bij St. Pieter).  

2. Of het peil in de Mookerplas zakt onder NAP + 6,40 m. 
3. Bij Maaspeil van ca. NAP + 11,90 m (onderkant spindelschuif, vanaf ca. 3000 m³/sec bij St. 

Pieter) wordt de spindelschuif in de bovenste schotbalk geopend. Water uit de Maas stroomt 
de Mookerplas in door de opening van de schuif. 

4. Bij  een waterstand van NAP + 7,65 m in de Mookerplas wordt de spindelschuif weer gesloten. 
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Figuur 2: Zij- en vooraanzicht schotbalken laagwater gevolgd door hoogwater.       
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Beheersmaatregel ander laagwater (droogte, onderhoud stuwen) 
 
Het waterschap heeft de verplichting om bij alle vormen van laagwater op de Maas minimaal een peil 
van NAP + 7,40 m in de Mookerplas in stand te houden. Normaal is het peil op de Mookerplas NAP + 
7,65 m.  
 

1. Rijkswaterstaat meld dat het waterpeil ter plaatse van de Mookerplas lager wordt dan NAP + 
7,50 m.  

2. Het waterschap meld het recreatieschap en andere belanghebbenden dat de sluis wordt 
afgesloten voor scheepvaart tot nader order. De contactgegevens van het recreatieschap en 
andere belanghebbenden staat onder 4.11.5. 

3. De keersluis moet gesloten worden met schotbalken. De sluisdeuren worden in deze situatie 
niet gebruikt.  

4. De sponningen aan Maaszijde en vloer van de sluis ter hoogte hiervan worden 
schoongespoten.  

5. De rubbers uit de opslag worden op twee schotbalken aangebracht.  
6. De twee schotten worden geplaatst in de sponning aan Maaszijde. De schotbalk met 

spindelschuif wordt niet geplaatst. 
16. Een duikploeg van drie personen brengt drie afdekzeilen (3 zeilen van 6x7 m) aan. Het zeil 

moet aan de zijde van de Mookerplas aan de schotbalken worden bevestigt. Bij de 
sponningen moeten de zeilen 1 m overlappen. Aan de onderkant moet een overlap van 0,5 m 
met de bodem gemaakt worden. Het restant van de zeilen wordt over de bovenste schotbalk 
geslagen. Figuur 2 geeft het zijaanzichten laagwater en het vooraanzicht de wijze van 
aanbrengen van het folie weer. 

7. De zeilen worden vastgezet met x latten van 2,25 m. Uit het vooraanzicht in figuur 2 is de 
bevestigen van de latten af te leiden. Het vastschroeven gebeurt met aanwezige schroeven 
en een pneumatische schroefmachine. 

 
Opstellocatie (160-tons) kraan 
Voor het in gebruik nemen van de schotbalken als waterkerende middel moet een (160-tons) kraan 
opgeroepen worden. De kraan mag niet op een willekeurige locatie geplaatst worden in verband met 
het gewicht van de combinatie en schades die hierdoor kunnen ontstaan. De kraan moet op het 
sluishoofd aan de westzijde (Meulenbroekstraat) staan. 
In figuur 3 is de locatie aangegeven waar de kraan opgesteld moet worden. 
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Figuur 3: Opstellocatie kraan 
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Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
Zeil 3 stuks 6 x 12 m 

3 stuks 6 x 7 m 

Latten spindelschuif 3 stuks 0,03 x 0,15 x 1,80 m 

Latten schotbalken 30 stuks 0,03 x 0,15 x 2,25 m 

Schroeven 250 stuks (soort schroef nog 
te bepalen) 

 
 
Contactgegevens 
 
Recreatieschap Mookerplas, tegenwoordig RGV Holding BV te Arnhem: 
Nicole Bakkum, 06 – 10 93 22 78 of nbakkum@rgv.nl 
Roland Lina, 06 - 53 74 55 03 of berendonck@rgv.nl 
 
BOA (specifiek Mookerplas) vanuit gemeente Mook & Middelaar: 
Joop Troost, 06 – 22 92 33 37 of info@watersportjtr.nl 
 
Jachthaven Eldorado: 
Dhr. Derks, 06 - 44 19 18 41 of info@eldorado-mook.nl 
 
Jachthaven De Driesen: 
Jan de Vaan, dedriesen@telfort.nl 
 
Zeeverkenners Mookse Plassen: 
Martin de Kleijn, 06 – 26 32 45 55 of m.dkleijn@canisiuscollege.nl 
 
Dolfijn Watersport (zit net voor de keersluis, aan de Maaszijde): 
Dhr. Lieskamp, 024 – 69 62 310 of info@dolfijn-mook.nl 
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4.2.2 54.318 A: 54.142+30 tot 54.148+00 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een asfalt weg, tussen de weg en de dijk zijn bomen 
aanwezig naast de bomen is een sloot aanwezig. In het noordelijk deel van dit traject is ook 
een sloot aan de binnendijkse zijde van de weg aanwezig.  

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van +11,45 (f = 1/10) m NAP (ter plaatse gemeten, een waterstand van +11,45 m 
NAP komt overeen met een waterstand van + 12,72 m NAP). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties). 

• Het noodplan wordt niet preventief uitgevoerd, maar alleen als er problemen ontstaan. Bij fase 
2 – 2250 met stijgende tendens zouden problemen kunnen optreden. De dijkspecialist beslist 
of het noodplan uitgevoerd moet worden.  

• Als de dijkspecialist aangeeft dat het noodplan uitgevoerd moet worden dan moet een kleidam 

worden aangelegd bij dp 54.148. De dam moet 9,6 m + NAP hoog zijn. De hoogte is af te 

leiden van de peilschaal ter plaatse.  

• Na aanleg van de kleidam moet deze afgedekt worden met filterdoek en vastgezet met 

krammen. Dit om afschuiving van de dam te voorkomen.  

• Daarna wordt de maatregel voor het pipingprobleem uitgevoerd. Dit is het laten vollopen van 
de aanwezige sloot tot +9,6 m NAP (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). 
Hierdoor neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico van 1/10e naar 
minder dan 1/50e per jaar (lokale waterstand NAP + 12,40 m).  

− Het water kan worden ingelaten door een duiker ter plekke van dijkpaal 54.148 
(MOO.1.3.S).  

− De uitstroomopening van de duiker, de slootbodem en de slootkant moeten beschermt 
worden tegen beschadiging van het water. Dit wordt voorkomen door het aanbrengen 
van filterdoek en grind. 

• Als het peil 9,6 m + NAP wordt bereikt moet de afsluiter dicht gedraaid worden. Bij te hoog 

waterpeil mag dit over de dam wegstromen. 

• Tijdens en na het opzetten van het peil moet de locatie regelmatig geïnspecteerd worden. 

Tijdens de inspectie moet gelet worden op de volgende zaken: 

− Tekenen van piping 

− Hoogte van waterpeil in sloot of op maaiveld 

− De staat van de dam 

 
 
Benodigde materialen 
Materiaal Aantal 
Klei voor dam Nader te bepalen 

filterdoek Nader te bepalen 

Krammen Nader te bepalen 
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Figuur 4: locatie 54.142+30 tot 54.148+00 
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Figuur 5: locatie 54.142+30 tot 54.148+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak 
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4.2.3 54.317 A: 54.136+50 tot 54.142+30  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een asfalt weg, tussen de weg en de dijk zijn bomen 
aanwezig naast de bomen is een sloot aanwezig. Zie figuur 4 en 5. 

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van +11,45 (f = 1/10) m NAP (ter plaatse gemeten). Fase 2 – 2250. 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties). 

• Het noodplan wordt niet preventief uitgevoerd, maar alleen als er problemen ontstaan. Bij fase 
2 – 2250 met stijgende tendens zouden problemen kunnen optreden. De dijkspecialist beslist 
of het noodplan uitgevoerd moet worden.  

• Als de dijkspecialist aangeeft dat het noodplan uitgevoerd moet worden dan moet een kleidam 

worden aangelegd bij dp 54.142 + 30m. De dam moet 9,8 m + NAP hoog zijn. De hoogte is af 

te leiden van de peilschaal ter plaatse.  

• Na aanleg van de kleidam moet deze afgedekt worden met filterdoek en vastgezet met 

krammen. Dit om afschuiving van de dam te voorkomen.  

• Daarna moet de maatregel voor het pipingprobleem worden uitgevoerd. Dit is het laten 
vollopen van de aanwezige sloot tot 9,8 m + NAP (zie 11, Instructies voor generieke 
noodmaatregelen). Hierdoor neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/10e naar minder dan 1/50e per jaar (lokale waterstand NAP + 12,40 m).  

− Het water kan worden ingelaten door twee duikers ter plaatse. Allereerst wordt het 
water ingelaten via duiker MOO.1.2.S (dijkpaal 54.140 + 70 m). Als het water 
onvoldoende stijgt kan ook water worden ingelaten via duiker MOO.1.1.S (dijkpaal 
54.137 + 90 m). 

− De uitstroomopening van de duiker(s), de slootbodem en de slootkant moeten 
beschermt worden tegen beschadiging van het water. Dit wordt voorkomen door het 
aanbrengen van filterdoek en grind. 

• Als het peil 9,8 m + NAP wordt bereikt moet de afsluiter dicht gedraaid worden. Bij te hoog 

waterpeil mag dit over de dam wegstromen. 

• Tijdens en na het opzetten van het peil moet de locatie regelmatig geïnspecteerd worden. 

Tijdens de inspectie moet gelet worden op de volgende zaken: 

o Tekenen van piping 

o Hoogte van waterpeil in sloot of op maaiveld 

o De staat van de dam 

 
Benodigde materialen 
Materiaal Aantal 
klei Nader te bepalen 

filterdoek Nader te bepalen 

Krammen Nader te bepalen 
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54.316 A: Kering Middelaar 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Onder de waterkering in Middelaar ter hoogte van dijkpaal 54.133 ligt een buis. De buis is binnendijks 
zichtbaar en heeft een diameter van 500 mm, buitendijks is de buis niet zichtbaar. De buis vormt geen 
open verbinding met de Maas. De buis is niet met een afsluiter af te sluiten en het is niet bekend of de 
buis afgesloten is met een stenen muur of kleiprop. Om ten tijde van hoogwater Maas goed te zijn 
voorbereid op eventuele problemen is het noodzakelijk dat de kering extra intensief wordt 
geïnspecteerd. 
De volgende acties / inspecties dienen uitgevoerd te worden:  

• De eerst inspectie is de nul inspectie. Deze is noodzakelijk om zich een goed beeld te vormen 

• van de kering zonder dat er water tegen staat deze moet worden uitgevoerd bij een 
waterstand van 10.30 NAP+ (fase 1 - 1750).  

• Vanaf een waterstand van 10.50 NAP+ moet de kering met stappen van 0.50 m dus 11.00 
NAP +, 11.50 NAP+ enz worden geïnspecteerd.  

• Stijgt het peil minder als een 0.5 m per etmaal moet de kering twee maal dagelijks worden 
geïnspecteerd namelijk s ‘morgen en s ‘avond voor het invallen van de duisternis.  

• Indien er tijdens de inspectie onvolkomenheden worden geconstateerd moet onmiddellijk 
contact worden opgenomen met het Actie Centrum Maashoogwater.  

• Afhankelijk van de ernst van de melding of bij twijfel gaat een dijkspecialist zelf naar de locatie 
om de situatie in ogenschouw te nemen.  

• Mocht uit de inspectie blijken dat er maatregelen noodzakelijk zijn neemt de dijkspecialist 
contact op met het Actie Centrum Maashoogwater. Deze zetten de actie verder uit bij het 
Actie Team van Horst.  

• Water inlaten via duiker, zeer waarschijnlijk pomp inzetten. Zie ook noodplan 54.315 A. 
 
Figuur 6 geeft een bovenaanzicht van de locatie waar de loze leiding aanwezig is. 
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Figuur 6: Kering Middelaar 
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4.2.4 54.315 A: 54.132+00 tot 54.136+50  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks tegen de teen van dijk bomen. Naast de bomen is een 
sloot aanwezig. Zie figuur 7. 

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen, een parkeerplaats en een perceel met 
bomen. 

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van +11,45 (f = 1/10) m NAP (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.1 Inspecteren). 

• Als fase 2 - 2250 met stijgende tendens optreedt moeten twee kleidammen worden aangelegd 

bij dp 54.136 + 50 m en dp 54.132 + 0 m. De dammen moeten 10,2 m + NAP hoog zijn. De 

hoogte is af te leiden van de peilschaal ter plaatse.  

• Na aanleg van de kleidam moet deze afgedekt worden met filterdoek en vastgezet met 

krammen. Dit om afschuiving van de dam te voorkomen.  

• Daarna moet de maatregel voor het pipingprobleem worden uitgevoerd. Dit is het laten 
vollopen van de aanwezige sloot tot +10,2 m NAP (zie 11, Instructies voor generieke 
noodmaatregelen). Hierdoor neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/10e naar minder dan 1/50e per jaar (lokale waterstand NAP + 12,40 m).  

o Het water kan worden ingelaten door een noodpomp te plaatsen ter plekke van 
dijkpaal 54.132 + 10 m (Kopseweg). 

• Als het peil 10,2 m + NAP wordt bereikt moet de pomp uitgezet worden. Bij te hoog waterpeil 

mag dit over de dam wegstromen. 

• Tijdens en na het opzetten van het peil moet de locatie regelmatig geïnspecteerd worden. 

Tijdens de inspectie moet gelet worden op de volgende zaken: 

o Tekenen van piping 

o Hoogte van waterpeil in sloot of op maaiveld 

o De staat van de dam 

 
Benodigde materialen 
Materiaal Aantal 
klei Nader te bepalen 

pomp Nader te bepalen 

filterdoek Nader te bepalen 

Krammen Nader te bepalen 
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Figuur 7: locatie 54.132+00 tot 54.136+50 (Middelaar I) en locatie 54.136+50 tot 54.142+30 (Middelaar II) i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.2.5 54.313 A: 54.105+60 tot 54.111+00  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk zonder een weg op de kruin of binnendijks.  

• Het achterland is een klein agrarische gebied aanwezig en een bedrijventerrein met loodsen 
(de Steenfabriek). Daarnaast is een klein agrarische gebied met woningen aanwezig. Binnen 
dit traject is in het achterland een laagte aanwezig. 

• Binnendijks is een sloot aanwezig, die de veiligheid van de dijk bepaald  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +11,78 m (f = 1/10 per jaar) (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel 

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.1 Inspecteren). 

• Preventief wordt het peil in de sloot opgezet tot 10,2 +NAP. Dit gebeurt door de duiker bij 

dijkpaal 54.108 + 30 m (GEN.5.1.S) open te laten totdat de sloot vol staat. 

• Het noodplan wordt verder niet preventief uitgevoerd, maar alleen als er problemen ontstaan. 
Bij fase 2 – 2250 met stijgende tendens zouden problemen kunnen optreden. De dijkspecialist 
beslist of het noodplan uitgevoerd moet worden.  

• Als de dijkspecialist aangeeft dat het noodplan uitgevoerd moet worden dan wordt de 

maatregel voor het pipingprobleem worden uitgevoerd. Dit is het laten vollopen van de 

aanwezige sloot en de aanwezige laagte tot 10,75 m + NAP (zie 11, Instructies voor 

generieke noodmaatregelen). Hierdoor neemt de veiligheid toe van een minimaal 

overschrijdingsrisico van 1/10e naar minder dan 1/50e per jaar (lokale waterstand NAP + 12,6 

m).  

o Het water kan worden ingelaten door de aanwezigheid van een duiker ter plaatse van 
dijkpaal 54.108 + 30 m (GEN.5.1.s).  

o De uitstroomopening van de duiker moet beschermt worden tegen beschadiging van 
het water. Dit moet wordt voorkomen door het aanbrengen van filterdoek en grind. 

• Als het peil 10,75 m + NAP wordt bereikt moet de afsluiter dicht gedraaid worden. Bij te hoog 

waterpeil mag dit over de dam wegstromen. 

• Tijdens en na het opzetten van het peil moet de locatie regelmatig geïnspecteerd worden. 

Tijdens de inspectie moet gelet worden op de volgende zaken: 

o Tekenen van piping 

o Hoogte van waterpeil in sloot of op maaiveld 

o De staat van de dam 

 
Benodigde materialen 
Materiaal Aantal 
klei Nader te bepalen 

filterdoek Nader te bepalen 

Krammen Nader te bepalen 
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Figuur 8: locatie 54.107+00 tot 54.111+00
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Figuur 9: locatie 54.107+00 tot 54.111+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.2.6 54.312 A: 54.077+00 tot 54.080+00  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een rijksweg (N271) en buitendijks een verharde weg 
en deels ook de Stadsniers.  

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +11,82 m (f = 1/10 per jaar) (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten. 

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

• Indien zeer veel zandmeevoerende wellen optreden kan het gebied worden geïnundeerd (zie 
11, Instructies voor generieke noodmaatregelen).  

− Bij 54.080+40 m wordt een pomp worden geplaatst  

− In het te inunderen gebied is één woning aanwezig met een naastgelegen 
maaiveldniveau van NAP + 11,7 m. Maatregelen ter bescherming bij inundatie zijn 
niet nodig.  

− Het inundatie niveau is NAP + 10,8 m  

− Water inlaten middels huurpomp. 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/10e naar minstens 1/50e per jaar (lokale waterstand NAP + 12,75 m). 
 
 

 
 
Figuur 10: locatie 54.077+00 tot 54.080+00 / 54.082+00
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Figuur 11: locatie 54.077+00 tot 54.080+00 / 54.082+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.3 Dijkring 55 Gennep  

 

4.3.1 55.303 A: Genneperhuisweg 55.097+00 tot 55.099+60 

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met aan de binnendijkse zijde een asfalt weg en deels verharding 
vanwege een bedrijfsterrein. De weg op de kruin loopt van NAP + 11 m naar 10,1 m en gaat 
vervolgens weer omhoog. Op dit laagste stuk is ook het steilste binnentalud aanwezig van 
55.089+50 tot 55.099+60. 

• Het achterland bestaat uit deels agrarisch gebied, bedrijven en woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een stabiliteitsprobleem. Het stabiliteitsprobleem treedt op bij 
een waterstand van NAP +11,50 m (f = 1/10 per jaar) (ter plaatse gemeten).  
Fase 2 – 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2 Bijzondere inspecties).  

• Bij 1/40
e
 waterstanden (NAP + 12.60) mag niet zonder meer op en aan de binnenzijde van 

deze dijk worden geïnspecteerd, i.v.m. de stabiliteitsproblemen. Vanaf dat moment moet in 
samenspraak met de dijkspecialist bepaald of het traject nog te inspecteren is. 

• Preventief moet een steunberm met een hoogte van 1,3 m en 2,6 m breed worden 
aangebracht (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). Hierdoor neemt de 
veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico van 1/10e naar maximaal 1/75e per jaar 
(lokale waterstand NAP + 12,8 m).  

o De berm komt deels op de weg en deels naast de weg. Vooraf moet contact met 
de gemeente worden opgenomen over het inzetten van verkeersmaatregelen.   

 
Benodigde materialen 
Materiaal Aantal 
Klei, erosieklasse 2 1000 m3 

 
 

 
 
Figuur 1: traject 55.097+00 tot 55.099+60 
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Figuur 2: locatie 55.097+00 tot 55.099+60 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.4 Dijkring 56 Afferden 

4.4.1 56.301 A Gat bij Hengeland 7 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk.  

• Uitvoering met 4x4 vrachtauto’s van ca. 10 m3 i.v.m. drooglegging weg. 

• Aanvoerroute materiaal over half verharde weg, niet over erf Hengeland 7. 
 
Locatie  

• Het is een groene dijk met een half verharde weg buitendijks.   

• Terplekke is een gat in de dijk aanwezig (dp 65.058). Dit gat is een oprit voor het adres 
Hengeland 7, Afferden. 

• Het achterland bestaat uit woonhuizen en bijgebouwen die tussen de dijk en de provinciale 
weg zijn gelegen. 

• Met hoogwater moet het gat gedicht worden. Fase 2 – 2000. 
 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.1, inspecteren).  

• Het gat in de dijk moet gedicht worden met zand.  

• Om wegspoelen te voorkomen moet tijdens het aanbrengen van de grond plastic folie worden 
ingewerkt en vervolgens over de kruin gelegd worden.  

• Het plastic moet op de kruin minimaal 1 m op de bestaande dijk liggen. 

• Het plastic wordt met zandzakken vastgelegd.  
 
Indien klei beschikbaar is kan ook gekozen worden om klei aan te brengen. Dan kan de dijk ook 
worden afgewerkt met filterdoek en krammen. I.v.m. de hoeveelheid benodigde grond is gekozen voor 
zand. 
 
Benodigde materialen 

Materiaal Aantal 
Plastic folie 6 x 20 m 

Grond  40 – 50 m3 

 
 

  
figuur 1: foto van gat t.b.v. oprit Hengeland 7
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4.4.2 56.302 A: Reconstructie N271 Afferden-Heijen 
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Dijkring 59 Bergen 

4.4.3 59.306 A: Eiland Bergen  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van eventuele werkzaamheden is 
goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een asfaltweg met een sloot en bomen aanwezig.  

• Het achterland bestaat uit natuur en is verder een agrarisch gebied.  

• Er is een duiker aanwezig ter plekke van dijkpaal 59.018.  

• Binnendijks is in 2015 een heg verwijderd. Het talud is hierbij beschadigd en wordt voor de 
start van het hoogwaterseizoen hersteld. Tijdens hoogwater moet worden beschermd bij 
overslag om erosie van het binnentalud te voorkomen.  

• Geen maatregel voor macrostabiliteit en piping nodig omdat de bovengrens kleiner dan 1/50e 
per jaar is. Opgemerkt wordt dat deze bovengrens is bepaalt bij een gunstige schematisatie 
van de ondergrond. Bij een ongunstige schematisatie zijn bij een veel lagere waterstand al 
maatregelen nodig  

• Kritieke ondergrens is macrostabiliteit NAP + 14,1m ; piping NAP + 14,2 m; de bovengrens 
voor de waterstand is in beide gevallen gelijk aan de kruinhoogte, NAP + 14,8 m. Fase 4 - 
2750 

 
Beheersmaatregel.  

• De kering moet intensief worden geïnspecteerd (zie paragraaf 11.2, Bijzondere inspecties). De 
eerste inspectie is de nul inspectie. Deze is noodzakelijk om zich een beeld te vormen van de 
kering zonder dat er water tegen staat.  

• Daarna moet de kering minimaal drie maal dagelijks worden geïnspecteerd namelijk ‘s 
morgens, ‘s middags en ‘s avonds voor het invallen van de duisternis. 

• WPM mobiliseert geotechnici Royal HaskoningDHV bij 2100 m3/s met stijgende tendens. Zie 
paragraaf 4.19 en hoofdstuk 3 van het draaiboek en rekeninstrumentarium monitoring 
Maasdijken (Corsa-nummer 2014.24576) voor de inzet van geotechnici van Royal 
HaskoningDHV. Maatregelen volgen hierna. 

• Als overslag over de dijk dreigt moet het binnentalud van dijkpaal 59.008 + 82 m tot 59.018 + 
91 m met filterdoek worden ingepakt. 

 

 
Afbeelding 1 foto en schematisatie beschadigd talud 
 
Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
Filterdoek 1000 x 5 m 

Krammen 6000 

 



 
 
 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                                4-45                                                                                                    

 

 
 
Figuur 2: traject van 59.015+70 tot 59.018+90 
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Figuur 3: locatie 59.015+70 tot 59.018+90 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak 
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4.4.4 59.307 A: Koepad Bergen 

 
Bereikbaarheid 

• Goed voor inspecteren, goed voor uitvoeren maatregel. Nagevraagd wordt nog bij de 
provincie of voor het uitvoeren van de maatregel over het erf van de boerderij gereden mag 
worden. Deze is niet meer in bedrijf. 

 
Locatie 

• Ter hoogte van dijkpaal 59.029 + 70 m tot 59.031 + 30 m is in de buitenteen een koepad 
verwijderd in het kader van de Integrale gebiedsuitwerking Heukelomse beek. 

• De fundering is verwijderd en het beschadigde maaiveld is begin september hersteld en 
ingezaaid met gras. Bij hoogwater is de teen echter gevoelig voor erosie en dienen 
maatregelen getroffen te worden om de stabiliteit van de dijk te garanderen. Fase 2 – 1500. 

 
Beheersmaatregel 

• De kering moet intensief worden geïnspecteerd (zie paragraaf 11.1, Inspecteren). De eerste 
inspectie is de nul inspectie. Deze is noodzakelijk om zich een beeld te vormen van de kering 
zonder dat er water tegen staat.  

• Daarna moet de kering minimaal drie maal dagelijks worden geïnspecteerd namelijk ‘s 
morgens, ‘s middags en ‘s avonds voor het invallen van de duisternis. 

• De kering moet worden afgedekt van dijkpaal 59.029 + 70 tot dijkpaal 59.031 + 30 m met 
filterdoek en vastgezet met krammen. Dit om erosie van de buitenteen te voorkomen. Het 
filterdoek is 6 m hoog bij 150 m lang. De krammen moeten om de meter aangebracht. Voor 
deze locatie moeten 1050 krammen beschikbaar zijn. 

 
Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
Filterdoek 6 x 150 m 

Krammen 1050 
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59.305 A: Maasstraat Bergen  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van eventuele werkzaamheden is 
goed. 

 
Locatie 

• Bij de coupure in Bergen is veel lek- of kwelwater met mogelijk zand meevoerende wellen 
geconstateerd. Wat duidt op piping. Fase 2 - 1750 

• Precieze afmetingen van constructies onder de coupure zijn onbekend. Er is uitgegaan van 
een betonnen poer van 0.5x0.5 meter.  

 
Beheersmaatregel 

• De piping kan verholpen worden door een peilopzet achter de coupure. Dit is om tegendruk te 
geven aan lekwater. De peilopzet moet hoog genoeg zijn om piping tegen te gaan. Bij het 
bepalen van de lengte is er rekening gehouden met de weg die naast de coupure uitkomt om 
die toegankelijk te laten.  

• In de onderstaande afbeelding is de noodmaatregel voor deze locatie weergegeven. Deze 
afbeelding geeft de situatie weer bij een MHW. 

 

 

Tabel 1: indicatie benodigde lengte peilopzet of steunberm bij verschillende 

waterstanden 

 

Benodigde peilopzet 

• In de bovenstaande tabel staan de indicaties voor de benodigde peilopzet.  

• Lengte van de folie voor de bigbags wordt bepaald door de kerende hoogte van de bigbags. 

• Ten oosten van de coupure loopt het maaiveld op. Als de bigbags hoger geplaatst worden met 
een langere peilopzet is de benodigde lengte folie korter. 

• Aansluiting op de naastliggende dijk gebeurt d.m.v. grond ingepakt in folie. De peilopzet moet 
tot een niveau van 13.88+NAP opgezet worden. 

Figuur 4: noodmaatregel bij de coupure 4.3.C bij Bergen.  

waterhoogte maaiveldhoogte kerende hoogte benodigde kwelweglengte verticale kwelweg horizontale kwelweg steunberm hoogte(grind)

14,07 13,1 0,97 5,82 1 0,5 14,0 0,52

15 maximaal verval: 0,19 m

6 hoogte peilopzet: 13,88 m nap

∆H: 0,63

C: 15

Lh: 9,45 inclusief bigbags

creepfactor horitzontaal

creepfactor vertical

lengte van folie voor bigbags: ��= C * ∆H
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In de onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven hoe de peilopzet neergezet kan worden 
achter de coupure. Er moet rekening worden gehouden met een bomenrij naast de weg en een 
kruispunt 
 

Figuur 5: locatie te plaatsen big bags 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Big bags rijen 
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4.5 Dijkring 60 Well 

4.5.1 60.316 A: ’t Leuken Well  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met een asfaltweg binnendijks naast de teen en ook is een sloot 
aanwezig.  

• Het achterland bestaat uit een agrarisch gebied waar ook een aantal woningen aanwezig is.  

• Er is ter plekke van dit traject een piping en macrostabiliteitsprobleem. Als eerste treedt het 
pipingprobleem op bij een waterstand van NAP +14,5 m (f = 1/15 per jaar), vervolgens treedt 
het stabiliteitsprobleem op bij NAP +14,55 m (f=1/20 per jaar). (ter plaatse gemeten).  Fase 2 - 
2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, Bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• Voordat de onderstaande maatregelen kunnen worden uitgevoerd moet de gemeente ingelicht 
worden en bebording op de weg plaatsen. 

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 1,0 m op de locatie waar problemen ontstaan (zie 11, Instructies voor generieke 
noodmaatregelen).  

o Het filterdoek moet tot net op de weg worden aangebracht 
o De bigbags moeten op de insteek worden geplaatst 
o Op het resterende filterdoek wordt ballast gestort (grind, korrelmix of zandzakken). 

Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/15e naar minstens 1/50e per jaar. 
 
 

 
Figuur 1: locatie 60.074+90 tot 60.077+60  
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4.5.2 60.315 A: Nabij Papenbeekse Broeklossing 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk. De dijk is bereikbaar van twee kanten: ’t Leuken en Elsteren. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk en buitendijks is een zandweg aanwezig.  

• Ter plekke van dit traject is de grondwaterstand gemonitord.  

• Het achterland bestaat uit agrarische gebied (weiland) en ervaring leert dat het een nat gebied 
is (info Waterschap).  

• Er is ter plekke van dit traject een piping en macrostabiliteitsprobleem. Beide problemen 
treden op bij een waterstand van NAP + 14,5 m (f = 1/15 per jaar). (ter plaatse gemeten). 
Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, Bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De noodmaatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast. De 
eerste maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het dempen van de sloot met een 
doorlatend materiaal (zand of zandige grond). Daarna moet een berm met een hoogte van 1,0 
m worden aangebracht (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen).  

o Gestart wordt met het dempen van de sloot met grond van de aangrenzende akkers 
(minimaal 50 m van dijk af). De grond moet goed verdicht worden 

o Vervolgens wordt het filterdoek aangebracht. 
o Op het filterdoek wordt een steunberm van 1 m hoog aangebracht. De steunberm 

wordt tegen de bestaande dijk aangelegd en moet ca. 2 m breed zijn. Hiervoor wordt 
grond van de aangrenzende akkers gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

o Op het resterende filterdoek wordt ballast gestort (grind, korrelmix of zandzakken). 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/15e naar minstens 1/50e per jaar. 
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Figuur 2: locatie 60.068+25 tot 60.072+20 
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Figuur 3: locatie 60.068+25 tot 60.072+20 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.5.3 60.314 A: Elsteren Well  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk waarop een half verharding op de kruin aanwezig.  

• Het achterland bestaat uit een agrarisch gebied (weiland) en zijn er op 60 m afstand van de 
dijk een schuur en woningen aanwezig.  

• Er is ter plekke van dit traject een piping en macrostabiliteitsprobleem. Als eerste treedt het 
pipingprobleem op bij een waterstand van NAP +14,5 m (f = 1/15 per jaar), vervolgens treedt 
het stabiliteitsprobleem bij NAP + 14,55 m (f=1/20). (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

•  De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 0,65 m (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen).  

o Het filterdoek wordt aangebracht. 
o Op het filterdoek wordt een steunberm van 0.65 m hoog aangebracht. De steunberm 

wordt tegen de bestaande dijk aangelegd en moet ca. 1.30 m breed zijn. Hiervoor 
wordt grond van de aangrenzende akkers gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

o Op het resterende filterdoek wordt ballast gestort (grind, korrelmix of zandzakken). 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/15e naar minstens 1/50e per jaar. 
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Figuur 4: locatie 60.062+20 tot 60.064+50  



 
 
 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                                 4-57                                                                                                    

 

4.5.4 60.313 A: Elsteren Well  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk zonder weg.  

• Het achterland is een agrarisch gebied, dat bestaat uit een boomgaard met op 6 m afstand 
van teen van de dijk tot boom. Achter de boomgaard is een loods/stal aanwezig.  

• Er is ter plekke van dit traject een piping en macrostabiliteitsprobleem. Als eerste treedt het 
pipingprobleem op bij een waterstand van NAP +14,5 m (f = 1/15 per jaar), vervolgens treedt 
het stabiliteitsprobleem op bij NAP +14,55 m (f=1/20 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 
2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 1,0 m (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen).  

o Het filterdoek wordt aangebracht. 
o Op het filterdoek wordt een steunberm van 1 m hoog aangebracht. De steunberm 

wordt tegen de bestaande dijk aangelegd en moet ca. 2 m breed zijn. Hiervoor wordt 
grond uit de omgeving gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

o Op het resterende filterdoek wordt ballast gestort (grind, korrelmix of zandzakken). 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/15e naar minstens 1/50e per jaar. 
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Figuur 5: locatie 60.058+70 tot 60.060+70 
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Figuur 6: locatie 60.062+20 tot 60.064+50 en locatie 60.058+70 tot 60.060+70 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.5.5 60.312 A: Nicolaasstraat Well  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een verharde weg met tussen de dijk en de weg 
bomen.  

• Het achterland bestaat uit een woning, een particuliere tuin.  

• Ter hoogte van dijkpaal 60.050 tot 60.051 zijn op de teen van de dijk bomen en struiken 
aanwezig.  

• Er is ter plekke van dit traject een piping- en macrostabiliteitsprobleem. Als eerste treedt het 
pipingprobleem op bij een waterstand van NAP +14,5 m (f = 1/35 per jaar), vervolgens treedt 
het stabiliteitsprobleem op bij een waterstand van NAP +14,55 m (f=1/40 jaar). (ter plaatse 
gemeten). Fase 2 - 2000 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 1,0 m (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen).  

o Gestart wordt met het verwijderen van het raster en het afzetten van houtwal op 
particulier grondgebied. 

o Vervolgens wordt het filterdoek aangebracht. 
o Op het filterdoek wordt een steunberm van 1 m hoog aangebracht. De steunberm 

wordt tegen de bestaande berm aangelegd en moet ca. 2 m breed zijn. Hiervoor 
wordt grond uit de omgeving gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

o Op het resterende filterdoek wordt ballast gestort (grind, korrelmix of zandzakken). 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/15e naar minstens 1/50e per jaar. 
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Figuur 7: locatie 60.048+60 tot 60.053+40  
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Figuur 8: locatie 60.048+60 tot 60.053+40 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.5.6 60.317 A: Coupure BER.1.30.C Well 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Bij coupure BER.1.30.C aan de Grotestraat 7 a in Well (dp 60.040 + 46m) komt mogelijk 
kwelwater onder de coupure door. Dit is echter onzeker en daarom moet er tijdens een 
hoogwater goed worden gemonitord en gekeken worden waar het water vandaan komt. Fase 
1 – 1500. 

 
Beheersmaatregelen 

•  De kering moet intensief worden geïnspecteerd (zie paragraaf 11.1, inspecteren). 

• Indien water onder coupure doorkomt moet de dijkspecialist bepalen welke maatregel 
uitgevoerd kan worden.  

• Er zijn twee mogelijkheden die hieronder worden toegelicht. Beide noodmaatregelen zijn in 
onderstaande afbeelding weergegeven. 

• Op ruim zeven meter van de coupure staat een woning waar rekening mee gehouden moet 
worden.  

• Aan de zijkant van de coupure staat tegen het huis een balkon wat problemen kan opleveren 
bij het plaatsen van een steunberm. 

 

 
 
 

1. Noodmaatregel 1-big bags 

• Het plaatsen van bigbags tegen de coupure aan verbetert de stabiliteit hiervan en 
voorkomt het opdrukken van de grond door opwaartse waterdruk direct achter de 
coupure.  

• Om de kwelweglengte voldoende te verlengen dienen er meerdere rijen big bags 
achter elkaar komen te staan. De hoeveelheid hangt af van de hoogte van het water.  

• Er wordt aanbevolen om met 1 rij big bags te starten en op basis van waarnemingen 
te bepalen of extra nodig is. 

 

Figuur 9: noodmaatregelen bij de coupure bij dijkpaal 60.040+46 �Bereikbaarheid is goed  
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2. Noodmaatregel 2- steunberm 

• Deze noodmaatregel bestaat uit het opwerpen van een steunberm van geotextiel wat 
verzwaard wordt met grind.  

• Deze berm kan zo worden geplaatst dat deze aansluit op het hoger gelegen 
achterland. In de onderstaande tabel zijn voor verschillende waterstanden de lengtes 
van de benodigde steunberm aangegeven, en de bijbehorende beginhoogte. Dit zorgt 
voor een filterconstructie waarmee zand meevoerende wellen tegen worden gegaan. 

• Er wordt aanbevolen om met aanleg van 3 m steunberm te starten en op basis van 
waarnemingen te bepalen of extra nodig is. 

• De steunberm moet volgens de berekeningen tot aan het huis geplaatst worden. 
 
 

Tabel 1: indicatie benodigde lengte van steunberm(zonder damwand) 

 

Tabel 2: indicatie benodigde lengte van steunberm (met damwand) 

 
 

waterhoogte maaiveldhoogte kerende hoogte benodigde verticale kwelweglengte verticale kwelweg horizontale kwelweg steunberm hoogte(grind)

15,08 13,43 1,65 9,9 1 0,5 26,2 0,89

zonder damwand

waterhoogte maaiveldhoogte kerende hoogte benodigde verticale kwelweglengte verticale kwelweg horizontale kwelweg steunberm hoogte(grind)

15,08 13,43 1,65 9,9 4,98 0,5 14,3 0,89

met damwand
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4.5.7 60.319: De Baend Well 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Ter hoogte van dijkpaal 60.048 en 60.049 wordt in 2015 een proef uitgevoerd om bereklauw 
op de dijk te bestrijden. Ter plekke wordt de dijk elke 4 weken gefreesd tot eind oktober. 

• Hierdoor is de grasbekleding afwezig en is de dijk gevoelig voor erosie. Fase 1 – 1250. 
 
Beheersmaatregel 

• De kering moet intensief worden geïnspecteerd (zie paragraaf 11.1, inspecteren). De eerste 
inspectie is de nul inspectie. Deze is noodzakelijk om zich een beeld te vormen van de kering 
zonder dat er water tegen staat. 

• Indien het water een hoogte van 13.00 NAP+ (fase 1-1250) met stijgende tendens heeft 
bereikt moet worden gestart met het aanbrengen van het filterdoek. Als eerste moet het 
filterdoek bij dijkpaal 60.048 aangebracht worden.  

• Na het aanbrengen van het filterdoek moet de kering minimaal twee maal dagelijks worden 
geïnspecteerd namelijk ‘s morgen en ‘s avond voor het invallen van de duisternis. 

• De kering moet worden afgedekt ter hoogte van dijkpaal 60.048 en dijkpaal 60.049 met 
filterdoek en vastgezet met krammen. Dit om afschuiving / erosie van het talud te voorkomen.   

• Het filterdoek t.h.v dijkpaal 60.048 is 20 m hoog en 130 m lang. Het filterdoek t.h.v dijkpaal 
60.049 is 5 m hoog en 20 m lang. De krammen moeten om de meter zowel horizontaal als 
verticaal worden aangebracht. Voor deze locatie moeten 2900 krammen beschikbaar zijn.          
Figuur 10 en 11 geven een bovenaanzicht van de locaties waar het filterdoek moet worden          
aangebracht. 

• Bij dijkpaal 60.049 moet het filterdoek vanaf de buitenteen over de kruin en tot aan de 
Bandweg en het zandpad bij het binnentalud worden aangebracht. Daarna moet het filterdoek 
bij dijkpaal 60.049 op het buitentalud worden aangebracht. Het filterdoek moet aan alle kanten 
een meter breder zijn dan de gefreesde locatie. Zie figuur 10 en 11 voor de locatie. 

 
Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
filterdoek dp 60.048 20 X 130 m  

filterdoek dp 60.049 5 X 20 m 

krammen  2900 st 
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Figuur 10: locatie proef bestrijding bereklauw  
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Figuur 11: locatie proef bestrijding bereklauw  
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4.5.8 60.318 A: Van Brienen Well 

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Er is op dit traject lekwater geconstateerd met mogelijk zand meevoerende wellen. Dit  duidt 
op piping.  

• Er zou een damwand onder de keermuur moeten zitten maar afmetingen hiervan zijn 
onbekend.  

• Bij de berekeningen voor de steunberm is uitgegaan van een versimpelde poer van 0.5*0.5 
meter en een waterhoogte op MHW zonder damwand. 

 
Reguliere pomplocatie 

• Ter plekke is een pomplocatie aanwezig.  

• Hier wordt gestart met pompen bij 1750m3 NAP bij St. Pieter.  

• Binnendijks moet ca. 5 cm water op de bestrating staan als tegendruk. Het waterpeil 
binnendijks bedraagt dan 13.90 + NAP.  

• Als het pompen niet toereikend is moet onderstaande worden gevolgd.  

  

Beheersmaatregel 

• Om de eventuele piping tegen te gaan is een tweetal noodmaatregelen mogelijk. Beide 
maatregelen staan geschematiseerd in de onderstaande afbeelding.  

• Bij de aanleg van de steunberm moet rekening gehouden worden met bomen, deze staan op 
enige afstand achter de demontabele wand. 

• Aanbevolen wordt om met 2 rijen big bags of aanleg van 3 m steunberm te starten en op basis 
van waarnemingen te bepalen of extra nodig is. In het verleden zijn twee rijen bigbags 
geplaats met daarbovenop nog een rij bigbags. De dijkspecialist bepaalt welke maatregel 
wordt uitgevoerd. 

 
Tabel 3: indicatie benodigde lengtes steunberm bij verschillende waterstanden (zonder damwand) 
 

 
 

 

Figuur 12: noodmaatregelen bij de keermuur bij dp: 60.41 /42  

waterhoogte maaiveldhoogte kerende hoogte benodigde kwelweglengte verticale kwelweg horizontale kwelweg steunberm hoogte(grind)

15,08 14,46 0,62 9,3 1 0,5 8,1 0,34

14,8 14,46 0,34 5,1 1 0,5 3,9 0,18
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Noodmaatregel 1-big bags 

• Het plaatsen van bigbags achter de demontabele wand verhoogt de stabiliteit en geeft 
tegendruk aan het water.  

• Om al het kwelwater tegen te gaan zou er in het meest ongunstige geval 8 meter aan bigbags 
geplaatst moeten worden. Dit is berekend aan de hand van een keermuur zonder damwand. 

 
Noodmaatregel 2-steunberm 

• Een steunberm plaatsen geeft tegendruk aan het kwelwater.  

• De hoogte en lengte hiervan is afhankelijk van de kerende hoogte. Een steunberm van 34cm 
hoog geeft al genoeg tegendruk. De lengte zou 8 meter moeten worden. Dit is berekend met 
een uitgangspunt een keermuur zonder damwand. 
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4.6 Dijkring 61 Wanssum west 

4.6.1 61.304 A en 61.303 A: Sportlaan Wanssum  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk via zandpad. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk waarlangs een half verharde weg aanwezig is. Deze weg is berijdbaar 
met kleine vrachtwagen, of tractor. Naast de dijk is een sloot aanwezig.  

• In het achterland is intensieve recreatie aanwezig, de camping Molenbeek en een voetbalveld 
met parkeerplaats en een agrarisch veld.  

• 2016 is de start van de dijkversterking gepland.  

• Er is ter plekke van dit traject een macrostabiliteitsprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +14,7 m (f = 1/15 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 2 – 2250. 

• Daarnaast is de grasbekleding op het binnentalud zeer slecht en niet bestand als er overslag 
optreed over de kruin. Fase 4 – 2500. 

 
Beheersmaatregel  

• Preventief: stabiliteitsberekening om na te gaan of het vullen van de sloot voldoende is om de 
stabiliteit te verhogen tot een overschrijdingsfrequentie van tenminste 1/50e per jaar).  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties). 

• Indien het water aan de teen van de dijk staat volgt een tweede inspectie. Daarna moet de        
kering geïnspecteerd worden conform protocol (paragraaf 11.2). 

• Als bij de inspectie tekenen van verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet de 
dijkspecialist worden ingeschakeld. 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De eerste maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het (gefaseerd) dempen van de sloot 
van dijkpaal 61.031+00 tot 61.037+00 met een doorlatend materiaal, bij NAP + 14,7 ter plekke 
met stijgende tendens (fase 2-2250) Zie figuur 1 en 2 en 11, Instructies voor generieke 
noodmaatregelen. 

• Indien vervormingen blijven optreden is de volgende stap is het (gefaseerd) aanbrengen van 
een berm met een hoogte van 2,0 m en 4 m breed (zie 11, Instructies voor generieke 
noodmaatregelen). De verwachting is dat deze maatregel niet nodig zal zijn, een berekening 
kan hier meer duidelijkheid over geven.  

o Voor de steunberm wordt grond van de percelen achter het bos gebruikt (minimaal 50 
m van dijk af).  

o Let op dat eventueel voor aanleg van de steunberm over het gehele traject grond 
bereikbaar blijft. 

• Als Fase 4 – 2500 met stijgende tendens wordt gemeld door Rijkswaterstaat wordt Dhr. J. Nas 
(zie contactpersonen bij uitvoerder) ingeseind voor het leveren van 1000 strobalen.  

• Op de kering worden strobalen aangebracht tussen dijkpaal 61.031 tot dijkpaal 61.036. Zie 
figuur 3. Het aanbrengen van de strobalen dient te starten bij een lokale waterstand van 14.95 
NAP+ met stijgende tendens (fase 4 – 2500). De strobalen moeten dwars op de 
stroomrichting van de Grote Molenbeek worden aangebracht. Hierdoor ontstaat een 
keerhoogte van circa 50 cm. Dit is voldoende om overslag en beschadiging van het 
binnentalud te voorkomen.          

 
Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
Strobalen 1000 

 
 
Uitvoerder 
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De werkzaamheden worden uitgevoerd door Driessen Horst. 
 
 
De strobalen zijn op afroep beschikbaar bij: 

Dhr. J. Nas 
Hoevensestraat 6 
6595 ME Ottersum 
0485 – 517 800 
06 – 53 217 727 
 

 
 
Figuur 1: locatie 61.031+00 tot 61.037+00 
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Figuur 2: locatie 61.031+00 tot 61.037+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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Figuur 3: Waterkering Wanssum ter hoogte van de Sportlaan 
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4.6.2 61.305 A: Geysteren  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk, bij nat weer met rups werken. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk, ten zuiden van het kerkhof zonder een weg en ten noorden van het 
kerkhof met een verharde weg. waarschijnlijk is binnendijks geen sloot aanwezig. Wel staan 
er bomen op de dijk.  

• Achterland bestaat uit een agrarisch gebied/weiland waar ook woningen aanwezig zijn en ter 
midden van de dijk is een kerkhof aanwezig.  

• Er is ter plekke van dit traject een macrostabiliteitsprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +14,4 m (f = 1/13 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 2 – 2250. 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet de 
dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 1,0 m en 2 m breed (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). Hiervoor wordt 
grond van de aangrenzende akkers gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/13 naar minstens 1/50. 
 
 

 
 
Figuur 4: loactie 61.067+40 tot 61.079+70 
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Figuur 5: loactie 61.067+40 tot 61.079+70 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.7 Dijkring 62 Wanssum oost 

4.7.1 62.309 A Brugstraat Wanssum  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Op het traject van dijkring 62 bij dijkpalen 58 en 59 en dijkring 61 bij dijkpalen 38 en 39 is aan 
de bovenstroomse zijde van de brug op de rechter- en de linkeroever de bekleding van het 
buitentalud niet goed bestand tegen golfaanval bij hoogwater.  

• Na het hoogwater in 2011 de grasmat gerepareerd maar de instroom bij de brug is 
desondanks nog steeds slecht. Om het betreffende talud tegen afschuiven te beschermen is 
een maatregel noodzakelijk. Fase 1 – 1250.  

 
Beheersmaatregel  

• De noodmaatregel die getroffen dient te worden is in onderstaande afbeelding weergeven.  

• Dat houdt in dat er krammatten over het buitentalud geplaatst worden ter bescherming van de 
grasmat bij golfaanval.  

• Deze maatregel preventief uitvoeren bij 1250m3/h met een voorspelling van meer dan 1500 
m3/h.  

 

 
Figuur 1: schematische opbouw noodmaatregel 
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Indicatie van de omtrek van de te plaatsen krammatten. 

Figuur 2: Bovenaanzicht aan te brengen krammatten 
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4.7.2 62.302 A: Haven Wanssum  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• De waterkering ter hoogte van de Agrifirm in Wanssum bestaat aan de buitenzijde uit een 
talud welk is voorzien is van betonplaten.  

• Het van tracé start bij dijkpaal 62.053 + 27 meter en eindigt bij  dijkpaal 62.054 + 53. 

• Uit onderzoek is gebleken dat  onder de betonplaten, keermuur en bestrating  zich holle 
ruimten bevinden.  

• De holle ruimtes onder de bestrating en keermuur zijn in november 2013 hersteld. 
 
Beheersmaatregel  

• Om tijdens hoogwater tijdig maatregen te kunnen treffen moet de kering minimaal drie maal 
dagelijks worden geïnspecteerd namelijk s ’morgen, s ’middags en s ’avond voor het invallen 
van de duisternis.  

• De eerste inspectie is een nul inspectie de volgende inspectie wordt uitgevoerd vanaf 11.70 
NAP+. Fase 1 – 1250. 

• Indien uit de inspectie onvolkomenheden worden geconstateerd met de betonplaten of 
keermuur worden er big bags geplaatst.  

• De big bags worden op folie geplaatst waarna deze wordt omgeslagen over de big bags. 

• Middels zandzakken wordt de folie beschermd tegen opwaaien. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Driessen Horst. 

• De toegang tot het terrein is geregeld middels sleutel welke zich in de sleutelkast 
hoogwaterkantoor in Horst bevind. (nog regelen) Patrick van Helden 06-52420703. 

 
Onderstaande tekening geeft een bovenaanzicht van het locatie waar de big bags zandzakken 
geplaatst moeten worden.  
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Figuur 3: Waterkering haven Wanssum Agrifirm 
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4.7.3 62.308 A: Peschweide Wanssum  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk zonder een weg, met binnendijks een sloot  

• Achterland bestaat uit agrarisch gebied met woningen. De dijk kruist/loopt tegen de N270 aan.  

• Er is ter plekke van dit traject een macrostabiliteitsprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +14,8 m (f = 1/13 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld. 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 1,0 m en 2 m breed (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). Hiervoor wordt 
grond van de aangrenzende akkers gebruikt (minimaal 50 m van dijk af). 

• De aanwezige sloot ligt 4,5 m uit de teen van de dijk en hoeft niet gedempt te worden. 
 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/13 naar minstens 1/50. 
 

 
 
Figuur 4: locatie 62.034+20 tot 62.037+00 
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Figuur 5: locatie 62.034+20 tot 62.037+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.8 Dijkring 63 Blitterswijck 

4.8.1 63.301 A: Traject van 63.076+20 tot 63.094+20  

Bereikbaarheid 

• 63.076 / 63.082: Bereikbaarheid is goed 

• 63.082 / 63.085: Bereikbaarheid redelijk tot slecht 

• 63.085 / 63.088: Bereikbaarheid is goed 

• 63.088 / 63.091: Bereikbaarheid is goed 

• 63.091 / 63.094: Bereikbaarheid is goed  
 
Locatie  

• Het is een groene dijk waarbij deels een verhard weg op de kruin aanwezig is. Op de delen 
waar geen verharde weg op de kruin loopt is ook geen weg aanwezig.  

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen. Daarnaast is buitendijks een camping 
aanwezig aan de veerweg (S.C. 't Veerhuys).  

• Er is ter plekke van dit traject een macrostabiliteitsprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +15,15 m (f = 1/13 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld. 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel tegen het stabiliteitsprobleem is het aanbrengen van een berm met een hoogte 
van 0,65 m en 1,30 m breed (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). Hiervoor 
wordt zoveel mogelijk grond van de aangrenzende akkers gebruikt (minimaal 50 m van dijk 
af). 

 
 
 

 
 
Figuur 1: locatie 63.076+20 tot 63.094+20 
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Figuur 2: locatie 63.076+20 tot 63.094+20 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.8.2 63.302 A: Camping Ooijen  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is slecht (veel houtopslag). 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk zonder een weg.  

• Het achterland bestaat uit een camping (Kasteel Oijen).  

• Er is ter plekke van dit traject een macrostabiliteitsprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +16,25 m (f = 1/50 per jaar). (ter plaatse gemeten). Fase 4 - 2750 

 
Beheersmaatregel  

• Mogelijk is hier pas een stabiliteitsprobleem bij een waterstand die met een frequentie van 
1/50e per jaar of minder voorkomt.  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld. 

• De dijkspecialist bepaalt welke maatregelen uitgevoerd moeten worden. 
 

 
 
Figuur 3: Traject van 63.033+80 tot 63.037+10  
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Figuur 4: locatie 63.033+80 tot 63.037+10 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.9 Dijkring 64 Broekhuizenvorst 

 

4.9.1 64.302 A: Camping Ooijen  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is redelijk. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk met een onverharde weg en een sloot binnendijks.  

• Deels ligt de camping (Kasteel Oijen) in het achterland, daarnaast is het een agrarisch gebied 
met wonen.  

• Het betreft een gebied waar veel kwel optreedt.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Dit probleem treedt op bij een 
waterstand(ondergrens) van +NAP 16,4 m (f = 1/45 per jaar) (ter plaatse gemeten). Fase 4 -
2750. 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject. (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Als bij de inspectie tekenen van piping of verminderde stabiliteit worden geconstateerd moet 
de dijkspecialist worden ingeschakeld 

• In eerste instantie wordt het noodplan niet voor het gehele traject uitgevoerd, maar alleen daar 
waar problemen ontstaan. De dijkspecialist beslist of dit voldoende is, na aanleiding van de 
situatie buiten.  

• De maatregel voor het pipingprobleem is het aanbrengen van geotextiel en ballast (zie 11, 
Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

o Op elke locatie waar een zandmeevoerende wel optreedt wordt geotextiel van 6 x 6 m 
geplaatst dat middels ballast (grind/korrelmix of zandzakken of bigbags met zand) op 
zijn plek wordt gehouden. 

 
Door het nemen van deze maatregelen neemt de veiligheid toe van een minimaal overschrijdingsrisico 
van 1/45e naar minstens 1/50e per jaar.  
Ter plaatse van dp 64A.002 is een locatie waar zo nodig een pomp geplaatst kan worden om water uit 
te slaan. Indien zeer veel zand meevoerende wellen ontstaan is het aan te raden om het gebied te 
inunderen Voorafgaande aan eventuele inundatie moet worden nagegaan of dit zondermeer mogelijk 
is. 
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Figuur 1: locatie 64A.046+40 tot 64A.000 / 64A.000 tot 63.030  
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Figuur 2: locatie 64A.004 tot 63.030+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak 
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4.10 Dijkring 65 Arcen 

4.10.1 65.309 A: Coupure ARC 4.5.C Alt-Arcen 

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Achter de coupure was als gevolg van hoogwater van 2011 opbolling van het straatdek 
zichtbaar. Mogelijk zijn zandmeevoerende wellen opgetreden.  

• Het aanbrengen van een steunberm of big bags is uitvoeringstechnisch slecht haalbaar omdat 
de locatie (een steeg) niet met hiervoor vereist materieel is te bereiken. Fase – 1500. 

 
Beheersmaatregel 

• De coupure ARC 4.5.C wordt conform draaiboek coupures gesloten. 

• Na het sluiten van de coupure moet deze intensief worden geïnspecteerd (zie paragraaf 11.1, 
inspecteren).  

• Daarnaast moet na het sluiten van de coupure een pomp geplaatst worden. De pomp wordt in 
eerste instantie niet gebruikt. De pomp is beschikbaar in de hoogwaterloods. 

• Aan de binnenzijde van de coupure mag kwelwater op maaiveld komen te staan om tegendruk 
te bieden. 

• Voordat het waterpeil de hoogte van de garagedeur aan de linkerkant in de steeg bereikt moet 
gestart worden met pompen. De garage moet in eerste instantie droog gehouden worden. 

• Als er gepompt gaat worden heel goed kijken naar zandmeevoerende wellen. Dit kan voor een 
deel vanaf het terras van Alt Arce maar het kan noodzakelijk zijn om met een waadpak een 
controle uit te voeren. 

• Als zandmeevoerende wellen optreden moet contact opgenomen worden met de dijkspecialist 
om te bepalen of het waterpeil verder moet stijgen of dat andere maatregelen noodzakelijk 
zijn. 

 
Benodigde materialen 
 

Materiaal Aantal 
Dompelpomp SP80 1 

 
 
Nb Na hoogwater beheerst uitpompen bij voorkeur de daling van de Maas blijven volgen om te 
voorkomen dat schade aan het gebouw ontstaat. 
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4.11 Dijkring 68 VENLO  

4.11.1 68.328 A: Kloosterstraat Tegelen  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk (nieuwe smalle dijk) zonder een weg daarnaast of op de kruin.  

• Het achterland bestaat uit een agrarische gebied met woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +18,20 m (f = 1/10 per jaar) (ter plaatse gemeten). fase 2 - 2250 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• De maatregel voor het pipingprobleem is water inlaten in het achterland tot +17,10 m NAP (zie 
11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). Hierdoor neemt de veiligheid toe van een 
minimaal overschrijdingsrisico van 1/10 e naar minstens 1/50e per jaar (lokale waterstand 
NAP + 19 m).  

− Het te onder water te zetten gebied, vult zich vaak al met kwel. Daarnaast is het een 
nieuwe dijk die nog niet eerder water gekeerd heeft.  

− Het peil kan tot 17,10 m NAP worden opgezet zonder dat beschermende maatregelen 
nodig zijn,  

− Wel ligt aan de rand van dit gebied een paardenstal die laag ligt. Gekozen is om deze 
stal niet te beschermen, omdat het een eenvoudig bouwwerk betreft.  

− Het water kan worden ingelaten door middel van een (nood) pomp.  
 
Preventief is het mogelijk de ervaringen met deze nieuwe dijk te achterhalen. Mogelijk heeft de dijk in 
2011 al dienst gedaan.  
Eveneens moet van te voren worden nagegaan of de paardenschuur beschermd moet worden. 
 

 
 
Figuur 1: locatie 68.040+00 tot 68.043+00
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Figuur 2: locatie 68.040+00 tot 68.043+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.11.2 68.325 A: 68.324 A en 68.309 A: Maashoek Steyl 

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed mits in de juiste volgorde wordt uitgevoerd. 

 
Inleiding 
De waterkering Maashoek te Steyl voldoet niet aan de 1/250 norm. Om de veiligheid van de bewoners 
te garanderen worden noodmaatregelen getroffen door het waterschap en de gemeente Venlo. 
De noodmaatregelen worden in een tweetal fases (linies) uitgevoerd welke hieronder zijn beschreven.  

- 1
e
 linie � hoogwatermaatregelen die veiligheid tegen in – en overstromen bieden tot een 

waterstand op de Maas van 18.70 m NAP
+
 (1/40e beschermingsniveau). Fase 2 – 1750.   

       -     2
e
 linie � hoogwatermaatregelen die veiligheid tegen overstromen bieden tot een waterstand  

                  van 19,60 m NAP
+
 (1/250e beschermingsniveau) 

 
Contactpersonen voor uitvoeren werkzaamheden 1

e
 en 2

e
 linie 

 

t.b.v. 
actie 1

e
 

linie 

t.b.v. 
actie 2

e
 

linie 

Organisatie Contactpersonen  Telefoonnummer Opmerking 

2, 3, 12, 
13 en 17 

3, 8, 9 
en 11 

Gemeente 
Venlo 

Koen Hendriks 06 – 20 53 57 60  

Ruud van Wylick 06 - 52 56 32 40  

3   ????   

4, 5,  
11, 10  

6 Driessen 
Horst 

   

8 & 9   Jako 
steigerbouw 
Cuijk 

 06 – 29 58 02 40 Kantooruren (week 
52 en 53  

06 - 29 58 02 40 / 
06 – 29 58 02 27 

Buiten kantooruren 
week 52 en 53 

12  8 Vissers – 
Ploegmakers 
Erp 

S. Ploegmakers 06 - 10 52 46 66  

D. ploegmakers 06 – 22 79 20 47  

G. Verlouw 06 - 51 57 96 68  

A. Ploegmakers 06 – 53 20 47 61 
 

 

 8 Van Stratum  06 – 51 40 20 33  

 
 
Hoogwatermaatregelen 1

e
 linie (1/40e beschermingsniveau) 

Uitgangspunt voor deze maatregelen is het opzetten van 1.0 meter water op het maaiveld tot een 
hoogte van 17,70 m NAP+ (afvoer St Pieter 2172 m

3
/sec). Hiermee wordt tegendruk gecreëerd ten 

gunste van de stabiliteit van de keermuur. Tussen de keermuur en de huizen ontstaat een bassin met 
water met een hoogte van circa 1.00 meter.  
 
Tijdens een voorlichtingsavond in Steyl (2012) is met de bewoners de problematiek van de 
hoogwaterkering besproken. Om de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen tot een 
waterstand van 18.70 NAP

+
 (afvoer St Pieter 2643 m

3
/sec) moeten er maatregelen worden getroffen.  

 
Start werkzaamheden 
De werkzaamheden voor de 1

e
 linie starten bij een afvoer van 2172 m3/sec te St. Pieter met stijgende 

tendens. 
 
Hieronder treft u een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden van het waterschap en de 
gemeente. De volgnummers in de eerste kolom verwijzen naar de toelichting in het verdere document. 
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Uit te voeren werkzaamheden 1
e
 linie 

 
Actie tabel uit te voeren werkzaamheden in chronologische volgorde  

Volg- 
nummer 

Uit te voeren maatregel Actie 
door 

Uitvoering derden 

1 Communicatie bewoners 1
e
 linie. WPM  

2 Toegang afsluiten richting Maashoek  Gem  

3 Obstakel vrijmaken  Gem / 
WPM 

Driessen Horst 

4 Aanbrengen rijplaten WPM Driessen Horst 

5 Aanbrengen taludverdediging TEG.1.13.C    WPM Driessen Horst 

6 Bouwen drie  wanden en een coupure WPM  

7 Plaatsen verlengstuk afsluiter WBL  WPM  

8 Bouwen loopsteiger t.b.v. toegang woonhuis Maashoek 
16A 

WPM Jako steigerbouw 
Cuijk 

9 Bouwen loop - en slangensteiger WPM Jako steigerbouw 
Cuijk 

10 Beschermen toegangsdeur huisnummer 16  WPM Driessen Horst 

11 Aanleggen twee tijdelijke hoogwaterkeringen WPM Driessen Horst 

12 Plaatsen pompen bemaling riolering  
 

Gem 
en WPM 

Vissers – 
Ploegmakers 

13 Afsluiten rioleringsstelsel Gem  

14 Inspectie twee tijdelijke hoogwaterkeringen  WPM Dijkwachten 

15 Inlaten van water indien het Maaspeil (te snel) gaat stijgen WPM  

16 Inlichten gemeente over stand van zaken uitgevoerde 
maatregelen 

Regio  

17 Evacuatie door gemeente Gem  

 
WPM = waterschap peel en Maasvallei                                      Regio = veiligheidsregio Noord 
Gem = gemeente Venlo 
 
1 Communicatie bewoners 1

e
 linie 

Indien het waterschap werkzaamheden gaat uitvoeren voor de 1
e
 linie worden de bewoners op de 

hoogte gesteld middels een brief. De brief wordt i.v.m. het korte tijdsbestek door medewerkers van het 
waterschap bezorgd. De brief en adreslijst is opgeslagen in een memo in Corsa onder nummer: 
2015.08604. 
 
2 Toegang afsluiten richting Maashoek 
De Maashoek wordt afgesloten voor publiek en ramptoeristen om verstoring van de werkzaamheden 
te voorkomen. De wegafzetting wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Venlo. De melding 
wordt telefonisch doorgegeven aan de gemeente. Een uur na de melding moet de gemeente gestart 
zijn met het plaatsen van de wegafzetting.   
 
3 Obstakel vrijmaken 
Na melding van het waterschap aan bewoners dat de tijdelijke kering 1

e
 linie wordt aangelegd, dienen 

de  bewoners hun auto’s die op of langs de weg zijn geparkeerd waarover het tracé loopt te 
verplaatsen naar hoger gelegen straten. Eventueel aanwezig straatmeubilair moet door de gemeente 
worden verwijderd. De locatie die vrijgemaakt moet worden is over de gehele lengte waar de 
demontabele wand gebouwd moeten worden (TEG.1.10.W / TEG.1.11.W en TEG.1.121). Over een 
breedte van 1.50 meter mogen geen obstakels meer aanwezig zijn.  
 
Gecontroleerd moet worden of alle obstakels weg zijn. Indien noodzakelijk zal het waterschap in 
overleg met de aannemer (Driessen uit Horst) het tracé obstakelvrij maken.   
 
4 Aanbrengen rijplaten 
Over de gehele klinkerverharding waar wanden (TEG.1.10.W / TEG.1.11.W en TEG.1.121 
worden opgebouwd worden rijplaten gelegd. De rijplaten hebben een breedte van 1.50 meter en 
worden geleverd en gelegd door aannemer Driessen uit Horst. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
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Materiaal Aantal Leverancier 
Rijplaten  Driessen Horst 

 
5 Aanbrengen taludverdediging TEG.1.13.C    
Om te voorkomen dat het uitstromend water tijdens het pompen (actie 15) het talud aan de buitenzijde 
beschadigd moet dit verdedigd worden met rijplaten. Deze moeten worden aangebracht voordat de 
coupure TEG.1.13.C  wordt opgebouwd (actie 6). Deze rijplaten worden geleverd en gelegd door 
Driessen Horst.  Zie contactgegevens op blz 4-103. 
 

Materiaal Aantal Leverancier 
Rijplaten  Driessen Horst 
 
6 Bouwen drie  wanden en een coupure 
Bouwen van drie wanden en een coupure TEG.1.10.W, TEG.1.11.W, TEG.1.12.W en TEG.1.13.C  
zijn reguliere werkzaamheden en zijn opgenomen in het bestrijdingsplan Maashoogwater (C2 
Draaiboek wanden en coupures). Gelijktijdig wordt het verlengstuk vanuit de hoogwaterloods 
meegenomen om actie 7 uit te voeren. Deze wanden en coupures worden pas gebouwd nadat de 
rijplaten zijn gelegd (actie 4) en het talud bij TEG.1.13.C is verdedigd (actie 5).  
 
7 Plaatsen verlengstuk afsluiter WBL  
Betreft aandachtspunt 68.327 A (zie C2, Draaiboek aandachtspunten). 
Indien de coupure TEG.1.13.C wordt gesloten monteert het waterschap aansluitend het verlengstuk 
op de WBL-afsluiter (TEG.D.2.S) die zich binnendijks en voor de coupure TEG.1.13.C bevindt. Het 
verlengstuk is noodzakelijk om de afsluiter te kunnen bedienen ten tijde van een calamiteit. De 
afsluiter is alleen bereikbaar middels een loopsteiger. Het hulpstuk wordt geplaats met behulp van 
vrachtauto die ook de materialen brengt voor de wanden en coupures in de Maashoek. In de 2

e
 linie 

wordt de afsluiter dichtgedraaid (zie actie 5, 2
e
 linie). 

 

Materiaal Aantal Leverancier 
Verlengstuk afsluiter 1 stuks WPM 

 
8 Bouwen loopsteiger t.b.v. toegang woonhuis Maashoek 16A 
Betreft aandachtspunt 68.325 A, samen met actie 9 (zie C2, Draaiboek aandachtspunten). 
 
Om de bereikbaarheid van het woonhuis met huisnummer 16A te garanderen wordt een steiger 
(noodsteiger 1) gebouwd langs de voor – en zijkant van het atelier (huisnummer 16A) naar de 
achtertuin van het woonhuis huisnummer 18. Zie figuur 3 (schematische opbouw), figuur 4 (foto 
huisnummer 16A) en figuur 5 (locatie noodsteiger 1). 
 
Het ACMHW neemt contact op met JAKO steigerbouw uit Cuijk. Zie contactgegevens op blz 4-103. 
Deze komt de steiger bouwen bij een afvoer van 1500 m

3
/sec te St. Pieter met stijgende tendens. 

Uiterlijk 24 uur na de telefonische melding moet de steiger gerealiseerd zijn. 
 

Materiaal Leverancier 
Loopsteiger compleet Jako steigerbouw Cuijk 
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Situatie tekening steigerbouw 
  

 
Figuur 3: schematische opbouw noodsteiger 2 
 

   
 
Figuur 4: Toegang woonhuis voorzijde huisnummer 16A 
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9 Bouwen loop - en slangensteiger 
Betreft aandachtspunt 68.325 A, samen met actie 8 (zie C2, Draaiboek aandachtspunten). 
 
Bij een afvoer van 1500 m

3
/sec te St. Pieter met stijgende tendens wordt een loop –en slangensteiger 

gebouwd.  
Het steiger is noodzakelijk voor het leidingwerk van de pomplocatie Botanische tuin / restaurant 
Aubergine tot de Maas. Over de steiger worden slangen / leidingen van zowel het waterschap als de 
gemeente gelegd.  
De steiger wordt zo gesitueerd dat deze ook te gebruiken is voor de bediening van de afsluiter voor 
coupure TEG.1.13.C. Tevens wordt de steiger circa een meter over de coupure  TEG.1.13.C gebouwd 
om een goede uitstroom te realiseren.   
 
Voor  het starten van de bouwwerkzaamheden neemt het ACMHW contact op met JAKO steigerbouw. 
Zie contactgegevens op blz 4-103. Uiterlijk 24 uur na de telefonische melding moet de steiger 
gerealiseerd zijn. 
 

Materiaal Leverancier 
Loop- en slangensteiger 
compleet 

Jako steigerbouw Cuijk 

 
 

 
Figuur 5: Locatie steiger 
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Figuur 6: Leidingsteiger 
 
10 Beschermen toegangsdeur huisnummer 16  
Om te voorkomen dat de ruimte welke is gelegen achter de toegangsdeur van huisnummer 16 vol 
stroomt met Maaswater worden voor de deur een tweetal big bags geplaatst. Deze moeten geplaatst 
worden op folie dit in verband met het verkrijgen van een goede afsluiting. Het betreft hier een kleine 
verlaagde ruimte waarin zich een trap bevindt bovenaan de trap is de NAP+ hoogte gelijk aan de 
vloerhoogte van de begane grond.   
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Driessen te Horst. Zie contactgegevens op 
blz. 4-103.  
 

Materiaal Aantal Leverancier 
Big bag 2 stuks Driessen Horst 

 
 
11 Aanleggen twee tijdelijke hoogwaterkeringen 
Om een gesloten ring te creëren is het noodzakelijk dat bij de Botanische tuin / restaurant Aubergine  
en ter hoogte van de huisnummers 18 / 37 een kering van zandzakken wordt aangelegd (conform 
figuur 7, 8, en 9). De keringen worden geplaats om het opzetten van het peil binnendijks mogelijk te 
maken (actie 15). Hiervoor moet beneden- en bovenstrooms een tijdelijke kering worden gebouwd om 
te voorkomen dat een groter gebied onder water komt te staan. 
 
Om snel de tijdelijke kering te kunnen bouwen heeft het waterschap voldoende gevulde zandzakken in 
de hoogwaterloods in Horst liggen. Deze zijn op pallets opgeslagen en worden met behulp van een 
heftruck op de vrachtauto geladen waardoor een snelle inzet verzekerd is. 
De zandzakken worden ingepakt met folie conform tekening (zie figuur 8, doorsnede 3 en figuur 8, 
doorsnede 2). Tevens wordt aan de voorzijde folie aangebracht om piping te voorkomen. De folie 
wordt aan de voorzijde verankerd / vastgelegd met zandzakken en waar mogelijk met krammen.  
 
Het bouwen van deze zandkeringen wordt uitgevoerd door aannemer Driessen te Horst. Zie 
contactgegevens op blz. 103-4. Opbouwtijd van beide keringen bedraagt maximaal 8 uur na de 
telefonische melding van het waterschap. 
  
 

Materiaal Leverancier 
Zandzakken WPM (ophalen door 

Driessen in 
hoogwaterloods Horst) 

Folie Driessen Horst  

Krammen WPM (ophalen door 
Driessen in 
hoogwaterloods Horst) 
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12 Plaatsen pompen bemaling riolering 
De gemeente Venlo plaatst een dompelpomp in de aanwezige rioolput bij de tijdelijke hoogwaterkering 
(zie figuur 7) ter hoogte van de Botanische tuin / restaurant Aubergine. Dit om te voorkomen dat er 
problemen ontstaan in het rioleringsstelsel. De persleiding wordt over het loop- en slangensteiger 
(actie 9) gelegd richting Maas (coupure TEG.1.13.C) (figuur 11).Om capaciteitsproblemen te 
voorkomen plaatst het waterschap op dezelfde rioolput een huurpomp (conform figuur 7). 
De pomp is noodzakelijk om bij hevige regenval het overtollige water te verpompen richting Maas. 
De persleiding wordt idem gelegd als de persleiding van de gemeente Venlo.       
 
Voor het uitvoeren van de pompwerkzaamheden heeft het waterschap afspraken gemaakt met 
Vissers - Ploegmakers uit Erp. De pompen zijn op telefonische afroep beschikbaar ten tijde van het 
hoogwaterseizoen. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
Na de melding wordt uiterlijk binnen 24 uur gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden.   
 

Materiaal Capaciteit Leverancier 
Pomp  500 m3/uur Gemeente Venlo 

Pomp  500 m3/uur Vissers – Ploegmakers 
(t.b.v. WPM) 

 
13 Afsluiten rioleringsstelsel 
Voordat gestart wordt met het inlaten van water (actie 15) moet een viertal afsluiters van de riolering 
worden dichtgedraaid. Dit om te voorkomen dat het water dat ingelaten wordt via de riolering omhoog 
kan komen in gebied dat droog dient te blijven. Deze actie wordt uitgevoerd door de gemeente Venlo. 
Zie afbeelding 14. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
 
14 Inspectie twee tijdelijke hoogwaterkeringen 
Na aanleg van de twee tijdelijke hoogwaterkeringen (actie 11) maar uiterlijk voordat gestart wordt met 
het inlaten van water (actie 15) wordt gestart met het inspecteren.  De coördinator van de dijkwachten 
krijgt bericht van WPM dat gestart moet worden met het inspecteren van de twee tijdelijke 
hoogwaterkeringen. Zie telefoonlijst in Algemeen calamiteitenplan. 
 
15 Inlaten van water indien het Maaspeil (te snel) gaat stijgen 
Indien de waterstand van de Maas (te snel) gaat stijgen wordt water ingelaten in de Maashoek. Het 
doel hiervan is tegendruk creëren. Het water wordt aan de boven stroomsezijde (sluis Belfeld) middels 
een huurpomp ingelaten, het water inlaten start vanaf 17.70 m NAP

+  
(2172m3/s bij St. Pieter) 

buitendijks gemeten. 
  
Indien de waterstand de juiste hoogte heeft bereikt van maximaal 17.70 NAP+ binnendijks wordt de 
pomp uitgeschakeld. Om te bepalen of het peil 17.70 NAP+ bereikt is kan gebruik worden gemaakt 
van de drempel van huisnummer 18. Deze drempel ligt op 17.90 + NAP. De waterstand moet dus ca. 
20 cm onder de drempelhoogte van dit huis blijven. 
Een hogere waterstand zou wenselijk zijn maar is niet mogelijk in verband met de drempelhoogte van 
de woonhuizen. Tussen de buiten – en binnenwaterstand mag ten alle tijden maximaal een meter 
verschil zitten. Voorbeeld buitenwaterstand 18.30 NAP 

+
 binnen waterstand 17.30 m + NAP.  

Door het nemen van deze maatregel is de maximale verantwoorde keerhoogte verhoogd tot 18.70 
NAP

+
.  

 
De pomp wordt geleverd door  Vissers – Ploegmakers. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
 

Materiaal Capaciteit Leverancier 
Pomp  500 m3/uur Vissers – Ploegmakers 

 
16 Inlichten gemeente over stand van zaken uitgevoerde maatregelen 
Na het inlaten van het water wordt de gemeente ingelicht dat de 1

e
 linie is uitgevoerd. Indien het water 

verder stijgt dan 18.70 NAP+ (2643m3/s bij St. Pieter) en er is sprake van een stijgende tendens dan 
wordt de gemeente gewaarschuwd dat actie 17 (evacuatie door gemeente) in gang gezet moet 
worden. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
 
17 Evacuatie door gemeente 
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Het onder water gezet gebied zal tijdig moeten worden geëvacueerd indien de waterstand van de 
Maas verder stijgt als 18.70 NAP

+
 (2643m3/s bij St. Pieter) Bij een waterstand hoger als 18,70 NAP

+
 

met stijgende tendens is er risico op (gedeeltelijke) overstroming van het gebied. Het gebied wordt 
geëvacueerd voordat de waterstand van 18.70 NAP

+ 
wordt overschreden. 

 
Indien de bevolking moet worden geëvacueerd is dit een taak van de gemeente. Op het moment van 
evacuatie wordt dit door de gemeente Venlo geïnitieerd, gecommuniceerd en uitgevoerd. Tevens 
wordt een telefoonnummer bekend gemaakt waar burgers terecht kunnen met eventuele vragen. Dit 
betreft het Klant Contact Centrum van de gemeente, bereikbaar onder telefoonnummer 14077.   
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Figuur 7 locatie pomplocatie en tijdelijke hoogwaterkering t.h.v. Botanische tuin / restaurant Aubergine   
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Figuur 8 locatie tijdelijke hoogwaterkering t.h.v. nr. 18 / 37  
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Figuur 9 opbouw tijdelijke kering boven – en benedenstrooms 
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Figuur 10 Pomplocatie ’s eerste linie 
 

 
 
 
Figuur 11 Pomplocatie ‘s tweede linie  
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Hoogwatermaatregelen 1/250e beschermingsniveau (2
e
 linie) 

 
Als eerste maatregel wordt de waterkering 1

e
 linie aangelegd. Ingeval deze kering niet toereikend is 

doordat de het Maaswater boven de 18.70 NAP
+
 (2643 m3/s bij St. Pieter) stijgt wordt de 2

e
 linie 

aangelegd.      
 
Uitgangspunt voor deze maatregelen is een tijdelijke kering op het tracé van de Veerweg / Maasstraat 
/ Rozenstraat zoals aangegeven in onderstaande figuur 12 en 13.  
Het potentiële overstromingsgebied bij een 1/250 waterstand is op figuur 12 met blauw aangegeven. 
Met de aanleg van de kering (2

e
 linie) wordt voorkomen dat een gebied van circa 100 woningen wordt 

bedreigd met overstroming, indien de Maaswaterstand boven de 18.70 NAP
+
 stijgt. Indien geen 

maatregelen worden getroffen voor de 2
e
 linie bestaat de mogelijkheid dat bij het bezwijken van de 

kering van de Maashoek dat een kortsluiting ontstaat richting Maasveld Tegelen.  
 
Start werkzaamheden 
De werkzaamheden voor de 2

e
 linie starten bij een afvoer van 2643 m3/sec te St. Pieter met stijgende 

tendens. 
 
Huren boot 
Voor eventuele calamiteiten kan een boot inclusief bemanning gehuurd worden bij scheepswerf Smits 
te Velden. Contactgegevens scheepswerf Smits Veerweg 27-29 5941 EV Velden telefoonnummer 
077-4721502 of 06-11004666. 
 
Tijdens een voorlichtingsavond in Steyl (juni - 2013) is met de bewoners de problematiek van de 
tijdelijke hoogwaterkering 2

e
 linie besproken. Om de veiligheid van de bewoners circa 100 woonhuizen 

in Steyl en Maasveld Tegelen te kunnen garanderen tot een waterstand van 19.60 NAP
+
 (3289 m3/s 

bij St. Pieter) moeten er maatregelen worden getroffen. Deze bestaan uit : 
 
Uit te voeren werkzaamheden 2

e
 linie, in chronologische volgorde 

 
Volg- 

nummer 
Uit te voeren maatregel Actie 

door 

1 Informeren bewoners (zelfredzaamheid burgers).   WPM 

2 Enexis inlichten start 2
e
 linie WPM 

3 Wegafzetting gemeente Gem 

4 Bouwen van een tweetal coupures, uitvoering regio Zuid WPM 

5 Afsluiten afsluiter WBL WPM 

6 Bouwen tijdelijke keringen WPM 

7 Inspectie tijdelijke keringen WPM 

8 Verplaatsen pompen en aggregaat: pompen Botanische tuin en leidingwerk van 
Maashoek naar Rozenstraat / Veerweg. Uitvoering gemeente en waterschap. 
Voor het waterschap voert Vissers / Ploegmakers de werkzaamheden uit. 

Gem 
en 

WPM 

9 Afsluiten riolering door gemeente Venlo: straatkolken Veerweg en riolering op 
diverse locaties 

Gem 

10 Inlichten gemeente over stand van zaken uitgevoerde maatregelen WPM 

11 Evacuatie door gemeente Gem 

WPM = waterschap peel en Maasvallei 
Gem = gemeente Venlo 
Regio = veiligheidsregio Noord 
 



 
 
 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 .juni 2015                          4-106                                                                                                    

1 Communicatie bewoners 2
e
 linie 

Indien het waterschap werkzaamheden gaat uitvoeren voor de 2
e
 linie worden de bewoners op de 

hoogte gesteld middels een brief. De brief wordt door het waterschap bezorgd gezien het korte 
tijdsbestek. De brief en adreslijst is opgeslagen in een memo in Corsa onder nummer: 2015.08606. 
 
2 Enexis 
In het gebied van de 2

e
 linie staat een netgebouw van Enexis locatie Maastraat tussen de 

huisnummers 208 en 210. Indien de 2
e
 linie actief wordt neemt het waterschap ACMHW contact op 

met Enexis te Maasbree tel 06-21242455. Afhankelijk van de situatie neemt Enexis gepaste 
maatregelen.  
 
3 Wegafzetting 
De toegang / afsluiting van de wegen Rozenstraat, Maasstraat, Arnoldus Janssenstraat, Veerweg en 
St Michaelstraat wordt verzorgd door de gemeente Venlo. De melding wordt telefonisch doorgegeven. 
Een uur na de melding moet de gemeente gestart zijn met het plaatsen van de wegafzetting.   
 
4 Bouwen van een tweetal coupures 
Bouwen van de tweetal coupures TEG.2.23.W en TEG2.24.C. Dit zijn reguliere werkzaamheden 
welke zijn opgenomen in het bestrijdingsplan Maashoogwater (Draaiboek wanden en coupures).  
 
5 Afsluiten afsluiter WBL  
De afsluiter wordt gesloten bij het kritieke peil van circa 18.70 NAP

+ 
(2623 m3/s bij St. Pieter) met 

stijgende tendens. Indien de afsluiter niet wordt gesloten loopt het riool leidingstelsel vol via de 
straatkolken waarna het uiteindelijk uitkomt bij de rioolwaterzuivering van Venlo. De afsluiter ter 
hoogte van coupure TEG.1.13.C (zie figuur 15) is bereikbaar via het loop – en slangensteiger (zie 
actie 9 uit 1

e
 linie).  
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Figuur 12 tracé tijdelijke kering 2
e
 linie en overstromingsgebied bij 1/250 waterstand. 
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Figuur 13 Totaal overzicht tracé tijdelijke kering en overstromingsgebied bij 1/250 waterstand 
 

 
 



 
 
 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater – versie 1.0 juni 2015                                                                                                                                       4-109                                        

Figuur 14 Tekening maatregelen gemeente Venlo 
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Figuur 15 Maatregelen waterschap afsluiter WBL nabij coupure TEG.1.13.C 
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6 Bouwen tijdelijke keringen   
 
Het opbouwen tijdelijke hoogwaterkering wordt uitgevoerd door aannemer Driessen te Horst onder 
toezicht van het  waterschap. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
De tijdelijke keringen  worden door Driessen Horst opgebouwd op een vijftal tracés zoals aangegeven 
in  figuur 13. Opbouwtijd van kering per fase is maximaal 8 uur na de telefonische melding van het 
waterschap. De trajecttekeningen geven een overzicht van de tijdelijke hoogwaterkeringen. 
 
Generieke opbouwprincipes 
De kering bestaat uit losse big bags op folie dat met krammen en/of zandzakken wordt vastgelegd. De 
aanleg is als volgt: 

1. Leggen folie. Als er meerdere stroken folie worden gebruikt moeten deze minimaal 1 m 
overlappen. 

2. Folie vastleggen met krammen (indien mogelijk) en zandzakken 1 zandzak per 4 m
2
) 

3. Daar waar de folie begint, eindigt of elkaar overlapt moeten de zandzakken aansluitend 
worden gelegd en het folie bij voorkeur ook met krammen vastmaken.  

4. De big bags worden op het folie geplaatst.  
5. Big bags nooit op afsluiters riolering zetten. 
6. Het folie wordt ook over de big bags gelegd.   

 
Big bags: 

• De big bags worden met grond met een minimaal volumegewicht van 1500 kg/m
3
 gevuld door 

een betonmixer of gevuld aangeleverd tot een hoogte van 19,60 m NAP
+
. 

• De big bags worden volledig of voor de helft gevuld. Dit is afhankelijk van de te keren 
waterhoogte op het betreffende traject 

• Bij traject 1 mag de laatste 10 cm worden gerealiseerd door zandzakken op de big bags te 
leggen. De te realiseren hoogte bedraagt 1,1 m. Big bags zijn normaliter niet hoger dan 0,9 of 
1 m. 

NB: in geval van losse big bags moet 2m extra lengte aan folie worden gerekend dat nodig is 
voor het inpakken van de big bags. 
 
Tabel 1: Gegevens en fase opbouw 5 deeltrajecten 

Deeltraject Locatie Begin 
coördinaten 

Tussen  
coördinaten 

Eind 
coördinaten 

Lengte 
[m] 

Fase 
start  

Traject 1 
folies, 
hekwerken, 
big bags en 
bomen 
inpakken  

Coupure 
Veerweg 

X = 
206005,485 
Y = 
371859,041 

n.v.t X = 206051,442 
Y = 371849,663 

47 2000 
 
 

Traject 2 
folies en big 
bags 

Coupure 
Veerweg – 
kruising 
Michaelstraat 

X = 
206051,442 
Y = 
371849,663 

n.v.t X = 206065,332 
Y = 371847,803 

14 2000 
 

Traject 3 
folies en big 
bags 

Kruising 
Michaelstraat –  

X = 
206092,944 
Y = 
371841,044 

n.v.t X = 206139,124 
Y = 371839,677 

44 3000 

Traject 4 
folies en big 
bag 

kruising 
Janssenstraat 

X = 
206139,124 
Y = 
371839,677 

n.v.t X = 206196,991 
Y = 371830,329 

58 2750 

Traject 5 
Folies en big 
bags 

Kruising 
Janssenstraat 
- Rozenstraat 

X = 
206196,991 
Y = 
371830,329 

X = 
206241.072 
Y = 
371800.279 

X = 206258,100 
Y = 371804,300 

68 2500 

 
Op de volgende pagina’s worden per deeltraject de dimensies, overzichtstekeningen en lengteprofiel 
(over de big bags) van de tijdelijke kering weergegeven. 
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Traject 1 en 2 
 
Wat 
Aanleggen van folie en plaatsen big bags bij de coupures TEG.1.23.C en TEG.1.24.C tot aan de Sint 
Michaëlstraat. Deze tijdelijke kering is opgebouwd uit twee trajecten: 1 en 2. Dit omdat de hoogte van 
de tijdelijke kering niet gelijk is op beide trajecten. De specificaties staan in de onderstaande tabel. 
 

 
Fase 

• Na sluiten van de coupures TEG.1.23.C en TEG.1.24.C. 

• Start: fase 2000, 17,40 m NAP ter plaatse (drempelhoogte van TEG.1.23.C), afvoer van 2051 
m3/s bij St. Pieter. 

• Niet later uitvoeren omdat anders kwelwater dat onder gesloten coupure doorkomt aanleg kan 
bemoeilijken. 

• Uiterlijk gereed traject 1: fase 2500, waterstand ter plekke van 18,50m +NAP (drempelhoogte 
TEG.1.24.C.), afvoer van 2536 m3/s bij St. Pieter. 

• Uiterlijk gereed traject 2: fase 3000 waterstand ter plekke van 19,30 m +NAP, afvoer 3020 
m3/s bij St. Pieter. 

• Uitvoering van traject 1 en 2 vindt gelijktijdig/opeenvolgend plaats. 
 
 
Maatregelen 

1. ACMHW neemt telefonisch contact op met gemeente Venlo dat gestart wordt met aanleg 
tijdelijke kering (traject 1 en 2). Verzoek om hekwerken te verwijderen 

2. Gemeente Venlo verwijderd de hekwerken en eventuele bebording.  
3. WPM en Driessen Horst checken of alle obstakels verwijderd zijn. Zo niet, dan verwijderd 

Driessen Horst de obstakels 
4. Aanleg tijdelijke kering op traject 1 en 2 door Driessen Horst. Specifiek aandachtspunt voor 

traject 1: 

• Bomen inpakken met klei (erosieklasse 1 of 2).  
 
Benodigde materialen 
Onderstaande materialen worden geleverd en geplaatst door Driessen Horst. 

materiaal Leverancier 
folie Driessen Horst 

big bags Driessen Horst 

zandzakken Driessen Horst 

krammen WPM (ophalen door 
Driessen in 
hoogwaterloods Horst) 

Klei erosieklasse 1 of 2 Driessen Horst 

 
 
 

Omschrijving traject 1 afmeting  opmerkingen 
Lengte 47 m  

Maximale hoogte  1,10 m  

Maximale breedte (folie 
+ big bags) 

12 m Aanleg folie: deels op weg, talud en trottoir 
Breedte zou 12 x 1,1 m = 13,2 m moeten zijn. I.v.m. 
ruimtegebrek maximaal 12 m breed. 

Maximale lengte folie +/- 13 m  

Omschrijving traject 2 afmeting  opmerkingen 
Lengte 14 m  

Maximale hoogte  0,3 m  

Maximale breedte (folie 
+ big bag) 

3,5 m Breedte 12 x 0,3 m = 3,5 m 

Maximale lengte folie 3,5 m  
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Figuur 16 -bovenaanzicht traject 1 

 
Figuur 17: foto met principe traject 1: 
  

 
 
 



 
 
 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                         4-114                                                                            

Figuur 18: Lengteprofiel traject 1 
 

 
 
Figuur 19 - bovenaanzicht traject 2 
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Figuur 20: Lengte profiel traject 2 
 

 
 
Figuur 21: Foto traject 2 
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Traject 3, 4 en 5 
 
Wat 
Aanleggen van folie en plaatsen big bags op de Veerweg tot en met de kruising Maasstraat – 
Rozenstraat. Deze tijdelijke kering is opgebouwd uit drie trajecten: 3, 4 en 5. Dit omdat de hoogte van 
de tijdelijke kering niet gelijk is op de drie trajecten. De specificaties staan in de onderstaande tabel. 

 
Fase 

• Voordat de waterstand van 18,85 m NAP
+ 

wordt bereikt (laagste maaiveld in traject 5). 

• Start: fase 2500 (18,85 NAP+), afvoer van 2737 m3/s bij St. Pieter. 

• Uiterlijk gereed traject 3: fase 3000, waterstand ter plekke van 19,30 m +NAP (laagste 
maaiveld traject 3.), afvoer van 3020 m3/s bij St. Pieter. 

• Uiterlijk gereed traject 4: fase 2750 waterstand ter plekke van 18,95 m +NAP, afvoer 2812 
m3/s bij St. Pieter. 

• Uiterlijk gereed traject 5: fase 2750 waterstand ter plekke van 18,85 m +NAP, afvoer 2737 
m3/s bij St. Pieter. 

• Uitvoering van traject 3, 4 en 5 vindt gelijktijdig plaats. Prioriteit heeft traject 5, dan traject 4 en 
als laatste traject 3 (dit i.v.m. de maaiveldhoogtes ter plaatste). 

 
 
Maatregelen 

1. Driessen Horst verwijderd het hekwerk dat op traject 5 in de weg staat. 
2. Aanleg tijdelijke kering op traject 3, 4 en 5 door Driessen Horst. Specifiek aandachtspunt voor 

traject 1: 
a. Aanleg van traject 5 is op locatie waar hekwerk wordt verwijderd. De folie moet hier in 

de tuin worden doorgelegd. 
 

Omschrijving traject 3 afmeting  opmerkingen 
Lengte 44 m  

Maximale hoogte  0,28 m  

Maximale breedte (folie 
+ big bags) 

3,5 m 12 x 0,28 m = ca. 3,5 m 

Maximale lengte folie 3,5 m  

Omschrijving traject 4 afmeting  opmerkingen 
Lengte 60 m  

Maximale hoogte  0,65 m  

Maximale breedte (folie 
+ big bag) 

7,8 m 12 x 0,65 m = 7,8 m 

Maximale lengte folie 7,8 m  

Omschrijving traject 5 afmeting  opmerkingen 
Lengte 68 m  

Maximale hoogte  0,65 m  

Maximale breedte (folie 
+ big bag) 

5 m Breedte zou 12 x 0,65 m = 7,8 m moeten zijn. I.v.m. 
ruimtegebrek maximaal 5 m breed. Folie wordt doorgelegd 
door tuin na verwijderen hekwerk. 

Maximale lengte folie 5 m  
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Benodigde materialen 
Onderstaande materialen worden geleverd en geplaatst door Driessen Horst 

materiaal leverancier 
folie Driessen Horst 

big bags Driessen Horst 

zandzakken Driessen Horst 

krammen WPM (ophalen door 
Driessen in 
hoogwaterloods Horst) 

 
Figuur 22 - bovenaanzicht traject 3 

 
 
Figuur 23: Lengteprofiel traject 3 
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Figuur 24: Foto traject 3  

 
 
Figuur 25 - bovenaanzicht traject 4 
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Figuur 26: Lengte profiel traject 4 

 
 
Figuur 27: Foto traject 4 
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Figuur 28: bovenaanzicht traject 5 

 
 
Figuur 29: Lengte profiel traject 5 
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Figuur 30: Foto traject 5 

 
 
 
7 Inspectie tijdelijke keringen 
Na aanleg van de tijdelijke keringen (actie 6) wordt gestart met het inspecteren.  De coördinator van 
de dijkwachten krijgt bericht van WPM dat gestart moet worden met het inspecteren van de twee 
tijdelijke hoogwaterkeringen. Zie telefoonlijst in Algemeen calamiteitenplan. 
 
8 Verplaatsen pompen en aggregaat 
De gemeente en het waterschap zullen de tijdelijke pompen die bij de Botanische tuin / restaurant 
Aubergine staan verplaatsen naar het kruispunt Rozenstraat / Veerweg. 
De pompen worden verplaatst voordat de waterstand van 18.70 NAP

+ 
(2643 m3/s bij St. Pieter) met 

stijgende tendens wordt bereikt. De pomp van de gemeente wordt door de gemeente zelf verplaatst. 
De huurpompen van het waterschap wordt door Vissers Ploegmakers  verplaatst. Voor contact 
gegevens zie 1

e
 linie.  

 
De persleidingen ter plaatse van de Maashoek welke in de 1

e
 linie zijn aangelegd in de nabijheid van 

de Botanisch tuin worden gebruikt voor de 2
e
 linie.   

 
Op de nieuwe pomplocatie Rozenstraat / Veerweg worden de pompen geïnstalleerd. De leidingen 
worden over de tijdelijke kering gelegd en vastgemaakt zoals aangegeven in figuur 14. 
De pomplocatie is noodzakelijk voor het afvoeren van het rioolwater naar de Maas (het te inunderen 
gebied). 
Tevens wordt bij de pomplocatie Rozenstraat / Veerweg een aggregaat geplaatst door het waterschap 
die  wordt gehuurd bij van Stratum in Horst. Het aggregaat is noodzakelijk voor energievoorzienig van 
de pomp van de gemeente (contrastekker aggregaat moet 63 A / 5-polig zijn). Zie contactgegevens op 
blz. 4-103. 
 
9 Afsluiten riolering door gemeente Venlo  
Op diverse locaties plaatst de gemeente Venlo (tijdelijke) afsluiters in de riolering om te voorkomen 
dat een kortsluiting ontstaat van Maaswater met het rioolstelsel (zie figuur 14).      
De straatkolken worden voor het plaatsen van de big bags afgesloten middels stempelplaten in de 
rioolkolk. 
 

hekwerk 
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Te plaatsen mobiele afsluiters en (straat)kolken op de volgende locaties : 

Afsluiter Locatie afmeting 
Mobiele afsluiter 3 nieuwe pomplocatie 

Rozenstraat / Veerweg 
rond 600 / 900 

Mobiele afsluiter 4 kruising Sequoiahof / Veerweg rond 300 

Mobiele afsluiter 5 kruising Kenzenstraat ter 
hoogte van huisnummer 24 

rond 350 

Stempelplaten afsluiter 6 in diverse straatkolken Veerweg Zie afbeelding 14 

 
10 Inlichten gemeente over stand van zaken uitgevoerde maatregelen 
Na het opbouwen van de tijdelijke keringen, het verplaatsen van de pompen en het afsluiten van de 
riolering (actie 6, 8 en 9) wordt gemeente ingelicht dat de 2

e
 linie is uitgevoerd.  

Indien het water verder stijgt dan 19.60 NAP+ (3289m3/s bij St. Pieter) en er is sprake van een 
stijgende tendens dan wordt de gemeente gewaarschuwd dat actie 11 (evacuatie door gemeente) 
mogelijk in gang gezet moet worden. Zie contactgegevens op blz. 4-103. 
 
11 Evacuatie door gemeente  
De mogelijkheid bestaat, dat ondanks het uitvoeren van de noodmaatregelen van de 1

e
 en 2

e
 linie, de 

waterkering onvoldoende sterk is en dreigt te bezwijken. De situatie wordt tijdens hoogwater 
regelmatig besproken. Zodra besloten wordt dat er sprake is van een dreigende situatie zal de worden  
overgegaan tot evacuatie. Op het moment van evacuatie wordt dit door de gemeente Venlo 
geïnitieerd, gecommuniceerd en uitgevoerd. Tevens wordt een telefoonnummer bekend gemaakt 
waar burgers terecht kunnen voor vragen.   
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Hoogtegegevens van woonhuizen Steyl  
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4.12 Dijkring 70 Baarlo  

 

4.12.1 70.303 A: Springbeek Hout-Blerick  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

Locatie  

• Het is een groene dijk met binnendijks een verharde weg en op de kruin een onverharde 
weg/pad waarnaast bomen aanwezig zijn.  

• Het achterland is een agrarisch gebied met woningen.  

• Er is ter plekke van dit traject een piping- en macrostabiliteitsprobleem. Als eerste treedt het 
pipingprobleem op bij een waterstand van NAP +18,15 m (f = 1/22 per jaar), vervolgens treedt 
het stabiliteitsprobleem op bij een waterstand van NAP +18,5 m (f <1/40 per jaar). (ter plaatse 
gemeten). Fase 2 - 2500 

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• Zodra problemen optreden moet de dijkspecialist de uit te voeren maatregelen bepalen 

• Het aanbrengen van filterboek ter voorkoming van zandmeevoerende wellen is moeilijk 
uitvoerbaar, aangezien het bekken t.b.v. de pomplocatie vol met water staat. Ook het 
aanleggen van een steunberm bij stabiliteitsproblemen is in het bekken lastig. 

 
 

 
 
Figuur 1: locatie 70.072+30 tot 70.077+80 
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Figuur 2: locatie 70.072+30 tot 70.077+80 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak
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4.13 Dijkring 75 Buggenum 

 

4.13.1 75.301 A: sluiten van coupure HAE.1.3.C  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Bij de coupure is tijdens het hoogwater lekwater geconstateerd. Onder de coupure in de 
aansluitende dijk is een damwand aanwezig. Het is aannemelijk dat er alleen sprake is van 
lekwater. Fase 2 – 2250. 

 
Beheersmaatregel 

• Advies is om geen maatregel toe te passen maar te blijven inspecteren bij hoog water 
(paragraaf 11.1, inspecteren).  

• En indien nodig bigbags plaatsen achter de coupure. Het lekwater stroomt via een straatkolk 
weg naar het riool. 
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4.14 Retentiebekken lateraal kanaal West 

4.14.1 LKW.303 A: Breulesgraaf Horn 

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie 

• Rijkswaterstaat heeft vlak voor het hoogwaterseizoen van 2014 – 2015de kering van het 
retentiebekken van het Lateraalkanaal West ten zuiden van de N280 verlegd. Dit heeft 
consequenties voor het de pomplocatie 75A.201.LP.  

 
Pomplocatie 75A.201.LP 

• De aanpassing van de wijze waarop het water afgevoerd moet worden tijdens hoogwater is 
nog niet bekend.  

• De buizen voor deze pomplocatie en de capaciteit van de pomp zoals tot dit moment gebruikt 
werden zijn mogelijk niet meer voldoende voor het spuien van het water.  

 
Voor 75A.201.LP wordt een noodplan uitgewerkt.  
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4.15 Dijkring 79 Thorn-Wessem  

 

4.15.1 79.304 A: Steenfabriek Thorn  

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid is goed voor inspecteren, voor het uitvoeren van voorgestelde 
werkzaamheden is goed. 

 
Locatie  

• Het is een groene dijk zonder een weg daarnaast of op de kruin. Wel ligt binnendijks de 
Thornerbeek.  

• Het achterland bestaat uit een bedrijventerrein met loodsen en verhard oppervlakte.  

• Er is ter plekke van dit traject een pipingprobleem. Het pipingprobleem treedt op bij een 
waterstand van NAP +22,63 m (f = 1/10 per jaar) (ter plaatse gemeten). Fase 1 -1250  

 
Beheersmaatregel  

• De eerste maatregel is het inspecteren van het traject (paragraaf 11.2, bijzondere inspecties).  

• De maatregel voor het pipingprobleem is een dam van stortsteen in de beek storten en 
afdekken met geotextiel vanaf de brug (zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

• De dam moet 5-6 m breed zijn aan de onderkant om voldoende stabiliteit te hebben. 

• De reikwijdte van de kraan moet circa 8 m zijn. De puntbelasting mag niet te hoog i.v.m. de 
weg waarop de kraan staat.  

• Het peil wordt hierdoor verhoogd tot NAP + 21,9 m. 
 
Eventueel kunnen zandmeevoerende wellen aanvankelijk worden afgedekt met geotextiel en ballast 
(zie 11, Instructies voor generieke noodmaatregelen). 

 

 
 
Figuur 1: locatie 79.063+00 tot 79.064+00 
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Figuur 2: locatie 79.063+00 tot 79.064+00 i.c.m. mogelijke inundatie na doorbraak 
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4.16 Contract geotechnische inzet op afroepbasis 

 
WPM heeft een waakvlamcontract gesloten met Royal HaskoningDHV voor het beschikbaar stellen 

van geotechnische expertise op afroepbasis. Het doel van deze overeenkomst is om tijdens 
hoogwater real-time de veiligheid van de dijk te kunnen bepalen (en zo mogelijk voorspellen).  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de contactgegevens van zowel WPM als 
RHDHV. RHDHV heeft jaarrond een pool van 4 senior geotechnici beschikbaar. Centraal 
aanspreekpunt van RHDHV is Ilse Hergarden. 
 

 
 
Mobilisatie 
De procedure voor mobilisatie en demobilisatie is vooral gebaseerd op verwachte 
afvoeren/waterstanden bij St. Pieter (rivierkm 10,6) als signaal voor mobilisatie aangezien 
hieraan de mobilisatiefasen van het Waterschap zijn gekoppeld. 
 
WPM mobiliseert bij 1250 m3/s te St Pieter. WPM geeft RHDHV een voorwaarschuwing 
per SMS. WPM geeft aan welke dijkspecialist binnen het waterschap het aanspreekpunt 
is voor de geotechnicus. WPM dient te bepalen of de verwachting is dat de afvoer 
doorstijgt en het debiet van 2.200 m3/s wordt gehaald. In dat geval (dus bij verwachting 
dat debiet >2100 m3/s wordt gehaald) wordt RHDHV afgeroepen. 
 

 
 
In hoofdstuk 3 van het draaiboek en rekeninstrumentarium monitoring Maasdijken (Corsa-nummer 
2014.24576) is het volledige draaiboek opgenomen voor inzet van geotechnici van Royal 
HaskoningDHV. 

4.17 Dijkvakken met peilbuizen 

Op een zestal locaties welke gevoelig zijn piping heeft het waterschap peilbuizen laten aanbrengen. 
Met behulp van (automatische) meetapparatuur wordt de waterhoogte in de peilbuis gemeten. 
De waterhoogtes wordt middels het programma FEWS uitgelezen op het kantoor te Venlo door 
watersysteem beheer. Normaliter wordt de informatie twee maal per etmaal uitgelezen ten tijde van 
hoogwater Maas is om het uur. De meetinformatie is daarnaast via internet ook benaderbaar.   

Internetpagina: www.avision.me.  
Gebruikersnaam: Gast01 
Inlogcode: welkom123  
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Daarnaast is met Haskoning een overeenkomst afgesloten. Haskoning voert piping en 
stabiliteitsberekeningen uit met de gemeten waarden en zullen ons een advies geven over de situatie. 
De procedure voor het inschakelen van Haskoning is opgenomen in paragraaf 4.7.  
 
Locaties peilbuizen: 

- Buggenum nabij het koelwaterkanaal (dijkring 75) 
- Thorn bij de parkeerplaats (dijkring 79) 
- Blerick bij de Springbeek (dijkring 69) 
- Wanssum bij de inlaat van Oijen / Wanssum (dijkring 62) 
- Well bij de Papenbeeksebroeklossing  (dijkring 60) 
- Bergen bij de laagte van de Veerweglossing (dijkring 59) 

 
Op de volgende twee bladzijden is per peilbuislocatie een dwarsprofiel gemaakt inclusief de 
bodemopbouw per peilbuis.
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4.18 Instructies 

 
4.5.1 Aandachtspunten inspectie en maatregelen bij hoogwater voor waterkeringspecialisten 
 
In het onderzoek naar de actuele sterkte van de 1/50 waterkeringen is bepaald dat de waterkering op 
een aantal zogenaamde risicotrajecten met een totale lengte van bijna 7 km deels qua stabiliteit niet 
voldoet aan de 1/50 waterstand (van 1995, deze is lager dan de waterstand volgens de 
betrekkingslijnen 2012-2013). Er vindt nog nader onderzoek plaats (grondonderzoek en verificatie) om 
de ernst en de omvang beter te duiden.  
Daarnaast is er een aantal verdachte locaties waar bij hoogwater januari 2011 (en mogelijk ook bij 
eerdere hoogwaters) problemen zich hebben voorgedaan (lekkage, zandmeevoerende wellen e.d.). 
Hiervoor zijn noodmaatregelen ontworpen en in het bestrijdingsplan Maashoogwater opgenomen. 
Daarnaast zijn in de reguliere toetsing een aantal 1/250 dijken afgekeurd op piping en stabiliteit. 
De resultaten van beide onderzoeken zijn gevisualiseerd in GIS. 
Bovenstaande geeft aanleiding om bij hoogwater de risicotrajecten en de verdachte locaties extra 
goed in de gaten te houden. Hieronder worden enkel aandachtspunten gegeven. 
Onderstaande cyclus moet met name voor de risicotrajecten in rap tempo worden doorlopen: 
waarnemen en nauwkeurig vastleggen door dijkwacht/dijkbeheerder, diagnose (beginnende piping?) 
en prognose (gaat de dijk falen?) en operatie (keuze maatregelen door de waterkeringspecialist en 
uitvoering vervolgens via LAT door aannemer) 
 

 
Risicotrajecten 
 
Voor de risicotrajecten is de kritische waterstand voor piping (zandmeevoerende wellen) en 
macrostabiliteit binnenwaarts  (afschuiven) voor de 1/50 dijkringen aangegeven. Dit is de waterstand 
waarbij rekenkundig de waterkering zou falen. Dit overzicht is per dijkring beschikbaar. Overzicht 
toevoegen. Er worden alleen zogenaamde correctieve maatregelen genomen, dat wil zeggen pas als 
er in het veld verschijnselen worden waargenomen die duiden op het begin van piping en/of 
afschuiven. Het preventief aanleggen van steunbermen over grote lengtes is logistiek en 
uitvoeringstechnisch niet haalbaar.  
Bij inspectie van deze trajecten moet daarom extra goed worden gelet op het optreden van 
verzakkingen en/of scheuren die duiden op een beginnende afschuiving en het optreden van kwel met 
zandmeevoerende wellen. Het is nadrukkelijk niet zo dat voordat deze kritische waterstand wordt 
bereikt bovenstaande verschijnselen niet zullen optreden. Daarom zullen de risicotrajecten ruim 
voordat de kritische waterstand wordt bereikt regelmatig geïnspecteerd moeten worden. Als er teveel 
tijd tussen de inspectierondes zit, kan een faalproces al zover zijn dat het al te laat is om nog 
maatregelen te nemen. Anderzijds hoeft het niet zo te zijn dat bij overschrijding van de waterstand er 
verschijnselen op zullen treden. De gebruikelijk veiligheidsfactoren zitten in de berekening, het kan 
dus zowel positief als negatief uitvallen! 
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Mogelijke maatregelen zijn de volgende: 

• Tegen afschuiven:  
o aanbrengen van steunberm 
o peilopzet in achterland (evt. met ringdijkje) 
 

• Tegen piping:  
o opkisten van de zandmeevoerende wellen (lokaal of in geval van sloot de gehele 

sloot) 
o aanbrengen van steunberm 
o Peilopzet in achterland (evt. met ringdijkje) 
 

Per risicotraject wordt/is aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn. Dat wil zeggen is er voldoende 
ruimte voor de aanleg van een steunberm en is het traject voor het benodigde materieel toegankelijk.  
Er zijn nog andere aspecten die bepalen of een maatregel haalbaar is (zie verderop). 
 
Onderstaand stroomschema geeft in het algemeen aan hoe het proces verloopt vanaf de constatering 
dat de kritische waterstand naar verwachting wordt overschreden dan wel veldwaarnemingen die 
wijzen op beginnend falen van de dijk.  
 

 
 
 
 
Haalbaarheid moet worden getoetst op volgende aspecten: 

Locatie De locatie is bereikbaar 

Materiaal De gewenste hoeveelheid materiaal van goede kwaliteit moet 
beschikbaar zijn. 

Materieel Er moet voldoende geschikt materieel beschikbaar zijn om de het 
benodigde materiaal (zandzakken/bigbags/grond)te vervoeren en de 
maatregel te realiseren op de geselecteerde locatie. 

Personeel Er moet voldoende personeel(aannemers, toezichthouders WPM) 
beschikbaar zijn om de benodigde maatregelen uit te voeren .Deze 
acties moeten veilig uitgevoerd kunnen worden. 

Technisch Uitvoering van de gewenste noodmaatregelen moet technisch mogelijk 
zijn en mag geen ongewenste neveneffecten hebben. 

Schademechanisme Geselecteerde noodmaatregel is geschikt voor het verwachte 
schadebeeld. 

Logistiek De tijd die nodig is om materiaal, materieel en personeel naar de 
gewenste locatie te verplaatsen moet korter zijn dan de beschikbare tijd. 
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Onderstaand stroomschema geeft het proces van prognose tot maatregelen 
 
 

 
Risicolocaties 
 
Voor de verdachte locaties met middelhoog en hoog risicoprofiel zijn maatregelen uitgewerkt. 
Tijdens hoogwater moet door de dijkwacht/dijkinspecteur nauwkeurig worden geobserveerd en 
gerapporteerd (met foto’s) waar lekkage optreedt (door muur, voegen, onderuit de verharding, etc..) 
en of, waar en wanneer dit gepaard gaat met zandmeevoerende wellen. De waterkeringspecialist zal 
vervolgens diagnose stellen, prognose maken en bepalen of dan wel wanneer en in welke mate de 
noodmaatregelen moeten worden getroffen.  
 
Uitgewerkte Noodmaatregelen risicotrajecten en locaties 
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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 

 

 

deel C, bijlage C5 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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5 Bijlage C5 Telefoonlijsten 

5.1 Algemene informatie telefoonnummers 

 
De telefoonlijsten zijn opgeslagen in het calamiteiten handboek onder contactgegevens hoofdstuk 13.  
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deel C, bijlage C6 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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6 Bijlage C6 Beschrijving WBL 
 
Overzichtskaart zuiveringsgebieden WBL 
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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 

deel C, bijlage C7 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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7 Bijlage C7 Beschrijving Hoogwaterloods 
 
Ten behoeve van de dijkbewaking en de in dat kader uit te voeren maatregelen (zoals het opbouwen 
van wanden en coupures) zijn nagenoeg alle materialen opgeslagen in de hoogwaterloods te Horst.  
In 2012 is de complete inventaris in zijn geheel opgenomen dit in verband met de nieuwe huisvesting, 
werkzaamheden van Maaswerken en aankoop diverse materialen. 
 
Noodmaatregelen  
Voor het treffen van noodmaatregelen heeft het waterschap nu de beschikking over een tweetal 
calamiteitencontainers waarvan de inhoud is weergegeven in onderstaande tabellen. De 
calamiteitencontainers staan altijd stand-by in de hoogwaterloods. Het transport is geregeld met de 
huidige transporteurs welke ook het transport verzorgen tijdens Maashoogwater. 
De calamiteitencontainers zijn niet alleen bedoeld voor de inzet bij Maashoogwater maar kunnen ook 
worden ingezet voor andere water gerelateerde calamiteiten. 
 
Aijen en Oud Bergen 
Ten tijde van Maashoogwater zijn Aijen en Oud Bergen vanaf een bepaalde afvoer niet meer 
bereikbaar via de openbare weg. De bereikbaarheid is geregeld middels een pendeldienst met een 
boot of als de waterstand het toelaat middels een legervoertuig.  
Om ten tijde van Maashoogwater toch te beschikken over (nood)materialen heeft het waterschap op 
voorhand op twee locaties materialen liggen die dan kunnen worden ingezet bij een calamiteit (zie 
onderstaande tabel). 
 
 Opslag op externe locaties 
 

Externe locatie Materiaal Aantal 

J.Joosten Aijenseweg 7 Bergen tel. 0485-341276 
Filterdoek, evenaar  
en big bags 

1 rol 
100 st 

Perceel naast opslag gemeente Aijenseweg Zand en korrelmix 150 m³ 
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De volgende materialen liggen opgeslagen in de hoogwaterloods te Horst: 
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deel C, bijlage C8 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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8 Bijlage C8 Plantekeningen 
In onderstaand tabel is aangegeven welke tekeningen elke instantie krijgt. 
 

 
Naam tekening 

 
Aantal 
provincie 

 
 
RWS 

Aantal 
RCC Noord 
Limburg 

Aantal RCC 
Nijmegen 
e.o. 

 
Aantal 
Gemeenten 

Roermond 1 1 1 0 1 

Thorn (Gem Maasgouw) 1 1 1 0 3 

Heel (Gem Maasgouw) 1 1 1 0 2 

Haelen (Gem Leudal) 1 1 1 0 4 

Roggel en Neer (Gem Leudal) 1 1 1 0 2 

Kessel (Gem Peel en Maas) 1 1 1 0 2 

Maasbree (Gem Peel en Maas) 1 1 1 0 2 

Venlo 1 1 1 0 4 

Grubbenvorst  (Gem Horst a/d Maas) 1 1 1 0 2 

Broekhuizen (Gem Horst a/d Maas) 1 1 1 0 3 

Meerlo-Wanssum no.1 (Gem Venray) 1 1 1 0 4 

Meerlo-Wanssum no.2 (Gem Venray) 1 1 1 0 4 

Swalmen (Gem Roermond) 1 1 1 0 2 

Beesel 1 1 1 0 4 

Belfeld (Gem Venlo) 1 1 1 0 2 

Tegelen (Gem Venlo) 1 1 1 0 4 

Arcen en Velden no.1 (Gem Venlo) 1 1 1 0 4 

Arcen en Velden no.2 (Gem Venlo) 1 1 1 0 4 

Bergen no.1 1 1 1 0 4 

Bergen no.2 1 1 1 0 4 

Bergen no.3 1 1 1 0 4 

Gennep 1 1 1 0 4 

Mook en Middelaar 1 1 1 1 4 
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9 Bijlage C9 Bemensingsplan crisisruimten 

9.1 8-uurs bezetting 

 

edewerker Attendering 1000 m3/sec Fase 1 
 1250 < 1500 m3/sec 8 uur bezetting  
 005 006 007 

Waterwacht 
WPM 

Ontvangt de 1000 m3/sec melding van 
Rijkswaterstaat 

   

CHWL Ontvangt de melding van waterwacht 
van WPM 

1 x (extern)   

LACMHW Informeert de LACMHW  1 x   
Hydroloog  1 x 1 x   
Telefonist   1 x  

Medew 
technische 

ondersteuning 

 2x 
of 1 x 

 
1 x 

 

Specialist 
waterkering  

   1 x 

Medew dijk 
bewaking 

   2 x (1x) 

Interactief board 
 

 x 
 

  

National Noodnet  x   
0800-nummers  x x x 
Portofoonwerk    x 

Fax   x  
Printer V en H Voor printwerkzaamheden bestaande printer van V en H gebruiken 

 
Inrichting ruimten : 

- Ruimte 005 4 x PC => 2 x GIS PC’s voorzien van dubbele schermen en 2 administratieve PC’s voorzien van enkele schermen, NCV Nationaal 
Communicatie Voorziening, Interactief board, 3x telefoon => 2 x mobiel en 1 x vast en alle PC’s zijn schakelbaar met het interactieve board 

- Ruimte 006 Fax, 3 x werkplek (1 x GIS), 2 x 0800 en telefooncentrale (op computer van R Steck) 
- Ruimte 007 3 x werplek, 2 x dijk bewaking, 1 x dijkspecialist en 2 x 0800 en 2 x portofoon 
- Alle PC’s zijn aangesloten op het netwerk van WPM 
- Bij uitval van het netwerk  staan in de kast in ruimte 006 twee PC’s stand-by 
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9.2 16 / 24 uurs bezetting 

 
Medewerker Fase 2 Fase 2 

1500 m3/sec met stijgende tendens 16 uur bezetting 
Dagdienst 07.30 uur tot 16.00 uur 

Avonddienst 15.30 uur tot 23.00 uur 

> 2000 m3/sec met stijgende tendens 24 uur bezetting 
Dagdienst 07.30 uur tot 16.00 uur 

Avonddienst 15.30 uur tot 24.00 uur 
Nachtdienst 23.30 uur tot 08.00 uur   

005 006 007 005 006 007 
Waterwacht 

WPM 
      

CHWL 1 x (extern)   1 x (extern)   
LACMHW 1 x   1 x   
Hydroloog 1 x   1 x   
Telefonist  1 x   1 x  
Medew 

technische 
ondersteuning 

1 x 1 x  1 x 1 x  

Specialist 
waterkering  

  1 x 1 x  1 x 

Medew 
dijkbewaking 

  2 x   2 x 

Admin 
onderseuning 

1 x   1 x   

Interactief board 
 

x      

National Noodnet x   x   
0800-nummers  x    x 
Portofoonwerk   x   x 

Fax  x   x  
Printer V en H Voor printwerkzaamheden bestaande printer V en H gebruiken 
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10 Bijlage C10 Belschema 2014 / 2015 

10.1 Belschema ACMHW 

Functie Naam Okt. 2014 Nov. 2014 Dec. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Maart 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug. 2015 Sep. 2015

Jan Jacobs w w w

Frans Verdonschot w w w

Jaques Vrusch w w w

Twan van Dijck w w w

Paul Heeskens Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep

Bert Smeets w w w w w w

Fons Kurvers w w w w w w

William van Ruiten w w w w

Arjan van Hal w w w w

Wout de Fijter w w w w

Michelle van Duin w w w w

Edwin van Komen w w w w

Harry Houben w w w w

Mattie Geraets w w w w

René Cuypers w w w w

Kim Engels w w w w

Johan Bode w w w w

Ton van Grimbergen w w w w

Hans Lommen w w w w

Jac Peerboom w w w

Miryam de Graaf w w

Arnoud Soetens w w w

Nila Taminiau w w w

Henk Gorissen w w w

Ine Gelissen w w

Hans Timmermans w w

Loes Wilbers w w

Carina Engelen w w

Fieke van Dijk w w

Medew facilitaire ondersteuning Volgens rooster

Ans Boots w w w w

Erik Voeten w w w w

Rosita Litjens w w w w

Edwin Stevens w w w

Raymond Sterck w w w

Pieter Ligtenberg w w w

Jan Tielen w w w

Telefonist - Administratieve 

ondersteuning

Medewerker dijkbewaking

De medewerkers facilitaire ondersteuning draaien binding via een weekrooster welk is opgenomen in het bestrijdingsplan Maashoogwater onder 10.3

Belschema overige functies seizoen 2014-2015                                                                                                                            Versie 23-06-2014

Medewerker technische 

ondersteuning

Coordinator Hoogwaterloods

Leider actiecentrum

Technisch dijkspecialist

Hydroloog
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Functie Naam Okt. 2015 Nov. 2015 Dec. 2015 Jan. 2016 Feb. 2016 Maart 2016 April 2016 Mei 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug. 2016 Sep. 2016

Jan Jacobs w w w

Frans Verdonschot w w w

Jaques Vrusch w w w

Twan van Dijck w w w

Paul Heeskens Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep

Bert Smeets w w w w w w

Fons Kurvers w w w w w w

William van Ruiten w w w w

Arjan van Hal w w w w

Wout de Fijter w w w w

Michelle van Duin w w w w

Edwin van Komen w w w w

Harry Houben w w w w

Mattie Geraets w w w w

René Cuypers w w w w

Kim Engels w w w w

Erik Raaijakers w w w w

Ton van Grimbergen w w w w

Hans Lommen w w w w

Jac Peerboom w w w

Miryam de Graaf w w w

Arnoud Soetens w w w

Nila Taminiau w w w

Margo Arts w w w

Ine Gelissen w w

Lilian Heger w w

Loes Wilbers w w

Carina Engelen w w

Fieke van Dijk w w

Medew facilitaire ondersteuning Volgens rooster

Ans Boots w w w w

Erik Voeten w w w w

Rosita Litjens w w w w

Edwin Stevens w w w

Raymond Sterck w w w

Pieter Ligtenberg w w w

Jan Tielen w w w

Telefonist - Administratieve 

ondersteuning

Medewerker dijkbewaking

De medewerkers facilitaire ondersteuning draaien binding via een weekrooster welk is opgenomen in het bestrijdingsplan Maashoogwater onder 10.3

Belschema functies seizoen 2015-2016                                                                                                                            Versie 11-06-2015

Medewerker technische 

ondersteuning

Coordinator Hoogwaterloods

Leider actiecentrum

Technisch dijkspecialist

Hydroloog
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10.2 Belschema Operationeel leider 

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13

30-12/6-1 6-1/13-1 13-1/20-1 20-1/27-1 27-1/3-2 3-2/10-2 10-2/17-2 17-2/24-2 24-2/3-3 3-3/10-3 10-3/17-3 17-3/24-3 24-3/31-3

Wim Evers P P

Rob Kickken P

Alfred Paarlberg P P

Enno Kuipers P P

Eric de Wit P P

Gineke Anninga P P

Geert Vogels P P

week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26

31-3/7-4 7-4/14-4 14-4/21-4 21-4/28-4 28-4/5-5 5-5/12-5 12-5/19-5 19-5/26-5 26-5/2-6 2-6/9-6 9-6/16-6 16-6/23-6 23-6/30-6

Wim Evers P

Rob Kickken P P

Alfred Paarlberg P P

Enno Kuipers P P

Eric de Wit P P P

Gineke Anninga P P

Geert Vogels P P P

week 27 week 28 week 29 week 30 week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39

30-6/7-7 7-7/14-7 14-7/21-7 21-7/28-7 28-7/4-8 4-8/11-8 11-8/18-8 18-8/25-8 25-8/1-9 1-9/8-9 8-9/15-9 15-9/22-9 22-9/29-9

Wim Evers P P

Rob Kickken P P

Alfred Paarlberg P P

Enno Kuipers P P

Eric de Wit P P

Gineke Anninga P  P

Geert Vogels P

week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52

29-9/6-10 6-10/13-10 13-10/20-10 20-10/27-10 27-10/3-11 3-11/10-11 10-11/17-11 17-11/24-11 24-11/1-12 1-12/8-12 8-12/15-12 15-12/22-12 22-12/29-12

Wim Evers P P

Rob Kickken P P

Alfred Paarlberg P P

Enno Kuipers P P

Eric de Wit P P P

Gineke Anninga P

Geert Vogels P

  schoolvakanties zuid   vakantieplanning P   dienst

De dienstw issel vindt plaats op dinsdag 12.00 uur mobiel 

Onderling ruilen van de dienstw eek of tijdelijk de dienst laten w aarnemen door een collega is mogelijk:

Ruiling:  informeer afdeling Middelen, Maud van Horen, zij past het rooster aan

Tijdelijke w aarneming: informeer w aterw achtdienst (denk aan de terugmelding)

Aangepast rooster op intranet en mailen naar

Gineke Anninga 06-52041 291 maashoogwater@wpm.nl

Geert Vogels 06-55742 251

Rooster Operationeel Leider Waterschap 2014 30-12-2014 t/m 29-12-2015

Wim Evers 06-52041 160

Rob Kickken 06-52041 159

Eric de Wit 06-52041 221

Alfred Paarlberg 06-52041 186

Enno Kuipers 06-52041 111
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10.3 Belschema Faza 

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13

30-12/06-01 06-01/13-01 13-01/20-01 20-01/27-01 27-01/03-02 03-02/10-02 10-02/17-02 17-02/24-02 24-02/03-03 03-03/10-03 10-03/17-03 17-03/24-03 24-03/31-03

Bart

Rob

Emile kerst

vakantie

week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26

31-03/07-04 07-04/14-04 14-04/21-04 21-04/28-04 28-04/05-05 05-05/12-05 12-05/19-05 19-05/26-05 26-05/02-06 02-06/09-06 09-06/16-06 16-06/23-06 23-06/30-06

Bart

Rob

Emile hemelvaart

pasen pinksteren

koningsdag

week 27 week 28 week 29 week 30 week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39

30-06/07-07 07-07/14-07 14-07/21-07 21-07/28-07 28-07/04-08 04-08/11-08 11-08/18-08 18-08/25-08 25-08/01-09 01-09/08-09 08-09/15-09 15-09/22-09 22-09/29-09

Bart

Rob

Emile

week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52

29-09/06-10 06-10/13-10 13-10/20-10 20-10/27-10 27-10/03-11 03-11/10-11 10-11/17-11 17-11/24-11 24-11/01-12 01-12/08-12 08-12/15-12 15-12/22-12 22-12/29-12

Bart

Rob

Emile

  schoolvakanties zuid   vakantieplanning P   dienst

De dienstw issel vindt plaats op dinsdag 12.00 uur mobiel 

Onderling ruilen van de dienstw eek of tijdelijk de dienst laten w aarnemen door een collega is mogelijk:

Ruiling:  informeer afdeling Middelen, Paulien Dings, zij past het rooster aan

Tijdelijke w aarneming: informeer w aterw achtdienst (denk aan de terugmelding)

Aangepast rooster op intranet en mailen naar

maashoogwater@wpm.nl

Rooster faza 2015 30-12-2014 t/m 29-12-2015

Emile 628269731

Bart 652041209

zomer vakantie

herfst vakantie kerst vakantie

mei vakantie

voorjaars vakantie

Rob 652041133
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10.4 Toelichting belschema 2015- 2016 

 
Op pagina 10-1 staat het belschema welk van toepassing is voor het seizoen 2015- 2016. Alle 
vakdisciplines welke noodzakelijk zijn in het actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) staan in dit 
schema. Voor sommige functies staan meerdere medewerkers gelijktijdig in het belschema dit heeft te 
maken met de bezettingsgraad van de functie.   
Het belschema is opgesteld om te voorkomen dat bij het opstarten van het actiecentrum 
Maashoogwater altijd de zelfde medewerker wordt gebeld.  
 
Belprocedure voorbeeld: 
Indien zich een Maashoogwater aandient in november worden de medewerkers welke in het 
belschema staan voor die maand als eerste gebeld. Zijn een of meer medewerkers niet bereikbaar of 
beschikbaar (wegens omstandigheden) wordt de medewerker gebeld welke de volgende maand in het 
belschema staat. Is deze ook niet bereikbaar of beschikbaar wordt de medewerker van de volgende 
maand gebeld. 
 
Het belschema is alleen van toepassing bij het opstarten van het actiecentrum Maashoogwater. Indien 
het actiecentrum Maashoogwater operationeel is maakt de Operationeel Leider (OL) een rooster waar 
de medewerkers worden ingeroosterd voor een bepaalde periode.                      
                 
Alle medewerkers welke een functie vervullen in de crisisorganisatie hebben bij hun 
functiebeschrijving een aanwijzing ontvangen welke functie zij vervullen in de crisisorganisatie. 
 

10.5 Piketroosters 

 
De meest actuele piketroosters zijn te vinden op Intranet � Crisisbeheersing � piketrooster (rechts in 
het beeldscherm). Dit is het totaal overzicht aan van alle piketroosters van het waterschap. Indien er 
wijzigingen hebben plaats gevonden zijn die hier in verwerkt.  
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11 Instructies voor generieke noodmaatregelen 
 

11.1 Inspecteren 

 
Inspectie van de waterkeringen vind plaats volgens de normale procedures bij een naderend 
hoogwater. Bij de inspecties wordt onder andere gelet op:  
-      Kwelplekken en wellen;  

-      Zandmeevoerende wellen;  

-      Scheurvorming of andere vervormingen.  
 
Het inspecteren van de keringen kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd. De traditionele 
manier is het schouwen van de dijk bij hoog water. Ook kan de grondwaterstand gemeten worden op 
plekken waarvan bekend is dat hier zandmeevoerende wellen of kwelplekken kunnen ontstaan. 
Doormiddel van peilbuizen en divers.  
Daarnaast kan ook gedacht worden aan nieuwe technieken zoals infrarood of laseraltimetrie. Infrarood 
wordt voornamelijk toegepast bij het sporen naar wellen (zandmeevoerend of kwelplekken). Het heeft 
als voordeel ten opzichte van het traditionele schouwen dat het in het donker uitgevoerd kan worden, 
en het sneller gaat (het kan vanuit de lucht maar ook vanuit een apart toegeruste auto). Het opsporen 
van deformaties kan door laseraltimetrie. Maar is lastiger omdat de keringen meestal begroeid zijn, en 
dit niet kan worden weg gefilterd.  
De mogelijkheden van nieuwe technieken moeten verder onderzocht worden of deze op een 
pragmatische wijze ingezet kunnen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het doel: het 
moet bijdragen aan het doeltreffender inzetten van maatregelen bij naderend hoogwater. 
 

11.2 Bijzondere inspecties 

 
Onder de aandachtspunten vallen verschillende locaties met noodplannen die extra aandacht vergen 
tijdens de dijkbewaking. Dergelijke locaties moeten intensiever geïnspecteerd worden. In de 
onderstaande tabel is opgenomen welke trajecten het betreft.  
 
Afhankelijk van het type noodmaatregel moet op andere momenten of meer of minder frequent 
worden geïnspecteerd. Voor de beide type noodmaatregelen staat hieronder de wijze van inspecteren 
uitgewerkt. 
 
Peilopzet 

• Start extra inspecties als fase met stijgende tendens wordt afgekondigd.  

• Dagelijks 3 inspectierondes: 
1. 8 uur  
2. 13 uur  
3. 17 uur  

 
Steunbermen/ballast 

• Start extra inspecties als fase met stijgende tendens wordt afgekondigd.  

• Inspectie uitvoeren door kruin en binnenteen te inspecteren. Buitentalud ook inspecteren.  

• Dagelijks 5 inspectierondes: 
1. 8 uur 
2. 11 uur 
3. 14 uur 
4. 17 uur 
5. 20 uur 

• Inspecties ’s nachts in overleg met dijkspecialist 
1. Op basis van uitkomsten inspectie 17 uur bepaalt dijkspecialist of dijkbewaking ’s 

nachts noodzakelijk is of niet. Communicatie naar dijkbewaking conform normale 
route. 
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Nummer Type Fase Dijkpaal van  Dijkpaal tot 
54.318 A Peilopzet 2 – 2250 54.142 + 30 54.148 + 00 

54.317 A Peilopzet 2 – 2250 54.136 + 60 54.142 + 30 

54.315 A Peilopzet 2 – 2250  54.132 + 00 54.136 + 50 

54.313 A Peilopzet 2 – 2250 54.105 + 60 54.111 + 00 

54.312 A Peilopzet 2 – 2250 54.077 + 00 54.080 + 00 

55.303 A Steunberm 2 – 2250 55.097 + 00 55.099 + 60 

55.306 A Conform 
peilopzet 

4 – 2750 59.015 + 70 59.018 + 90 

60.316 A Ballast 2 – 2250 60.074 + 90 60.077 + 60 

60.315 A Ballast 2 – 2250 60.068 + 25 60.072 + 20 

60.314 A Ballast 2 – 2250 60.062 + 20 60.064 + 50 

60.313 A Ballast 2 – 2250 60.058 + 70 60.060 + 70 

60.312 A Steunberm/ballast 2 – 2000 60.048 + 60 60.053 + 40 

61.304 A en 
61.303 A 

Steunberm 2 – 2250 61.031 + 00 61.037 + 00 

61.305 A Steunberm 2 – 2250 61.067 + 40  61.079 + 70 

62.308 A Steunberm 2 – 2250 62.034 + 20 62.037 + 00 

63.301 A Steunberm 2 – 2250  63.076 + 20 63.094 + 20 

63.302 A Conform 
steunberm 

4 – 2750 63.033 + 80 63.037 + 10 

64.302 A Ballast 4 – 2750 64A.046 + 40 64A.000 tot 
63.030 

68.328 A Peilopzet 2 – 2250 68.040 + 00 68.043 + 00 

70.303 A Steunberm/ballast 2 – 2500  70.072 + 30 70.077 + 80 

79.304 A Peilopzet Volgt nog 79.063 + 00 79.064 + 00 

 

11.3 Zand voerende wel 

Termen 
 

- Kwel is uittreden van water over een groot oppervlak 

- Een wel is uittreden van water op een punt (bron) 

- Een zand voerende wel is uittreden van water op een punt met meevoeren van   

   zand  

- Piping is een pijp die ontstaat wanner er niets  gedaan wordt aan een  

   Zand voerende wel  

 

Kwel 
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Wel 

 
 

 

 

 

 
Zand voerende wel 

 
 
Piping 

 

Oorzaak 

- Kwel 

- Waterstandverschil 

- Zandlaag onder druk 

- Opbarsten van een water ondoorlatende laag 

 

Gevolg 

- Uittredend water 

- Ondermijning dijk 



 
 
 

 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                               11-4 

 
Stabiliseren zand voerende wel 

 

Algemeen principe 

- Zand stoppen  

- Water doorlaten 

- Opzetten water voor tegendruk 

- Geleidelijk opkisten meevoerende zand stabiliseert 

- Niet te ver opkisten �druk gaat omhoog �gevolg opbarsten op een andere plek  

Stap 1 analyse vragen 

 

 
Vervolgens 

- Kies welke maatregel geschikt is (zie volgende schets) 

- Bepaal welke materialen en materieel de aannemer moet meenemen 

- Bepaal hoeveel personeel er nodig is 

- Denk na over  de route naar de locatie, heb je extra materieel nodig ? 

- Let op veilig werken: welke verkeersmaatregelen moet je nemen? 

- Bel de aannemer 

- Leg de nul situatie vast met een foto(s): locatie waar gewerkt wordt plus aanvoerroute waar schade 

kan ontstaan 

 

De maatregelen 

 

Soort wel (zie onderstaande figuur): 

 

1. Wel op maaiveld 

    a) Opkisten 

    b) Afdekken met waterdoorlatend doek (wellen veld)  

    c) Aanleg van kwelkade (wellen langs de teen) 

 

2. Wel in watergang 

    a) Peil opzet (bij een kopsloot) 

    b) Opkisten inde watergang (bij voldoende brede watergang waar water langs de 

        kist kan stromen) 

    c) Gedeelte peilopzet (bij smalle watervoerende watergang) 

    d) Wel in wiel � advies aan ACMHW / dijkspecialist 

 
Wellen                                                                                                        



 
 
 

 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                               11-5 

 

 
 

Stap 2 de maatregelen 

 
De volgende maatregelen kunnen worden gebruikt (zie figuur beneden) 

Vervolgens 

- 1a opkisten wel 

- 1 b leggen uit doek 

- 1 c aanleg van een kwelkade 

- 2a opzet van het waterpeil 

- 2b opkisten in de watergang 

- 2b opzet van peil van een gedeelte van de watergang 

 
Acties wellen 
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De werkinstructie  

Vervolgens         

- 1a opkisten wel           

- 1 b leggen uit doek       

- 1 c aanleg van een kwelkade      

- 2a opzet van het waterpeil      

- 2b opkisten in de watergang      

- 2b opzet van peil van een gedeelte van de watergang  
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Maatregel 1a opkisten wel 

 

 
 
Hoogte kist 

- Bepaal wat de uiteindelijke kisthoogte wordt (komt vuistregel in ontwerp) 

- Leg eerst 3 of 4 zandzakken 

- Kijk naar uitstroomsnelheid en troebelheid van het water, let op geringe  

  stroomsnelheid en helder worden van het water 

- Opkisten tot aan bovenstaand is voldaan: het zand komt tot rust 

- Controleer periodiek 

- Maak de kist later hoger als het nodig  is (bij nieuw uitkomend zand) 
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Hoeveelheid zandzakken 

 

 
 
Werkwijze  

Vanwege de controle van het zand wordt er in principe geen doek gelegd. 

Er zijn gevallen waar dit wel dient te gebeuren. 

- Leggen doek kan ook zonder 

- Vastleggen doek met behulp van zandzakken 

- 1
e
 ring dubbele zandzakken 

- Zandzakken kont op strik 

-  2
e
 ring zandzakken 

- Vastlopen voor stabiliteit 

- uitstroomopening en voorziening 
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Doek leggen 

 

 
 

1
e
 ring zandzakken 
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Zandzakken kont op strik 

 

 
 
2

e
 ring “half steens” 
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Vast lopen 

 

 
 
Uitstroomopening 
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Maatregel 1b leggen van doek 

 

 
 
Een zandmeevoerende wel is indicatie dat piping plaats kan gaan vinden of al plaats vind. Een 

zandmeevoerende wordt traditioneel opgekist door er een kleine kade er omheen te leggen, zodat de 

waterstand ter plaatse van de wel hoger wordt en het uittreden van water wordt tegengegaan. Deze 

maatregel heeft als nadeel dat ook de waterdruk in de watervoerende zandlaag toeneemt, waardoor 

elders nieuwe wellen kunnen ontstaan. Daarom wordt een alternatieve methode aanbevolen, namelijk 

het aanbrengen van een filterconstructie die het zand tegenhoudt, maar het water doorlaat. Voor de 

standaardmaatregel wordt uitgegaan van het aanbrengen van 6 x 6 m
2
 geotextiel per zandvoerende 

wel. Het geotextiel wordt geballast met grind of menggranulaat (of een ander zwaar maar doorlatend 

materiaal bijvoorbeeld big bags  ), uitgegaan is van 12.5 m
3
 per wel. Er moet op worden gelet dat er 

geen zand uitspoelt tussen het geotextiel en het maaiveld. 

Voor de niet standaardmaatregel zijn de onderstaande tabellen van toepassing. 

    
Afmetingen doek 

- Bepaal de lengte en breedte van het doek 

- Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel) 

- bepaal de hoeveelheid grind (zie onderstaande tabel) 
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4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

2 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174 188

3 45 63 81 99 117 135 153 171 189 207 225 243

4 56 78 100 122 144 166 188 210 232 254 276 298

5 67 93 119 145 171 197 223 249 275 301 327 353

6 78 108 138 168 198 228 258 288 318 348 378 408

7 89 123 157 191 225 259 293 327 361 395 429 463

8 100 138 176 214 252 290 328 366 404 442 480 518

9 111 153 195 237 279 321 363 405 447 489 531 573

10 122 168 214 260 306 352 398 444 490 536 582 628

11 133 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633 683

12 144 198 252 306 360 414 468 522 576 630 684 738

<= lengte van het doek [m] =>

<
=
 b

re
e
d
te

 v
a
n
 h

e
t 
d
o
e
k
 [
m

]=
>

Aantal zandzakken

 
 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

2 0,9 1,4 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9

3 1,4 2,0 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4 6,1 6,8 7,4 8,1 8,8

4 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7

5 2,3 3,4 4,5 5,6 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 12,4 13,5 14,6

6 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1 9,5 10,8 12,2 13,5 14,9 16,2 17,6

7 3,2 4,7 6,3 7,9 9,5 11,0 12,6 14,2 15,8 17,3 18,9 20,5

8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4

9 4,1 6,1 8,1 10,1 12,2 14,2 16,2 18,2 20,3 22,3 24,3 26,3

10 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0 29,3

11 5,0 7,4 9,9 12,4 14,9 17,3 19,8 22,3 24,8 27,2 29,7 32,2

12 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 27,0 29,7 32,4 35,1

m3 grind
<= lengte van het doek [m] =>

<
=
 b

re
e
d
te

 v
a
n
 h

e
t 
d
o
e
k
 [
m

]=
>

 
 

 
Werkwijze 

- Leg het doek op de grond en ballast de korte zijde met zandzakken, zodanig dat er   

  geen wind onder het doek kan komen. 

- Rol het doek uit en ballast de lange zijd met zandzakken zodanig dat er geen wind  

  onder het doek kan komen. 

- Ballast het einde met zandzakken. 

- Maak met zandzakken vierkanten van 3 x 3 meter. 

- Ballast het vierkant met grind. 

 

Maatregel 1c aanleg kwelkade 

 

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per oppervlakte doek 

Tabel: Benodigd m3 grind per oppervlakte doek 
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Afmetingen kwelkade 

- Bepaal de grootte van het gebied 

- Bepaal de lengte en hoogte van de kwelkade 

- Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel) 

 
hoogte Hoogte

[zakken] [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 0,3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

3 0,45 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4 0,6 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

5 0,75 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

6 0,9 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

7 1,05 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550

8 1,2 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650

9 1,35 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

10 1,5 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950

11 1,65 105 210 315 420 525 630 735 840 945 1050

12 1,8 115 230 345 460 575 690 805 920 1035 1150

13 1,95 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250<
=
 h

o
o
g
te

 v
a
n
 d

e
 z
a
k
za

k
co

n
st

ru
ct

ie
 =

>

<= lengte van de zandzak constructie [m] =>

 
 

 
Werkwijze 

- Leg de zandzakken conform de werkinstructie “leggen zandzakken” 

 

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per hoogte kist versus lengte 
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2a Peilopzet 

 

Afmetingen dam 

- Bepaal de lengte en hoogte van de dam 

- Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel) 

 
hoogte Hoogte

[zakken] [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 0,3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

3 0,45 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4 0,6 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

5 0,75 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

6 0,9 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

7 1,05 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550

8 1,2 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650

9 1,35 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

10 1,5 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950

11 1,65 105 210 315 420 525 630 735 840 945 1050

12 1,8 115 230 345 460 575 690 805 920 1035 1150

13 1,95 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250<
=
 h

o
o
g
te

 v
a
n
 d

e
 z
a
k
za

k
co

n
st

ru
ct

ie
 =

>

<= lengte van de zandzak constructie [m] =>

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per hoogte kist versus lengte 
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Werkwijze 

- Leg de zandzakken conform de werkinstructie “leggenzandzakken” 

 

2b opkisten in de watergang 

 
 
Afmetingen dam 

- Bepaal de lengte en hoogte van de dam 

- Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel) 

 
hoogte Hoogte

[zakken] [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 0,3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

3 0,45 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4 0,6 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

5 0,75 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

6 0,9 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

7 1,05 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550

8 1,2 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650

9 1,35 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

10 1,5 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950

11 1,65 105 210 315 420 525 630 735 840 945 1050

12 1,8 115 230 345 460 575 690 805 920 1035 1150

13 1,95 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250<
=
 h

o
o
g
te

 v
a
n
 d

e
 z
a
k
za

k
co

n
st

ru
ct

ie
 =

>

<= lengte van de zandzak constructie [m] =>

 
 

 
Tabel: Benodigd aantal zandzakken per hoogte kist versus lengte 
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hoogte Hoogte

[zakken] [m] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

1 0,15 88 104 119 135 151 166 182 198 214 229 245

2 0,3 132 155 179 203 226 250 273 297 320 344 367

3 0,45 176 207 239 270 301 333 364 396 427 458 490

4 0,6 220 259 298 338 377 416 455 495 534 573 612

5 0,75 264 311 358 405 452 499 546 593 641 688 735

6 0,9 452 523 593 664 735 805 876 947 1017 1088 1159

7 1,05 553 639 725 812 898 984 1071 1157 1243 1330 1416

8 1,2 653 755 857 959 1061 1163 1265 1367 1470 1572 1674

9 1,35 754 871 989 1107 1225 1342 1460 1578 1696 1813 1931

10 1,5 1074 1223 1372 1521 1670 1820 1969 2118 2267 2416 2565

11 1,65 1187 1352 1517 1681 1846 2011 2176 2341 2506 2671 2835

12 1,8 1300 1481 1661 1842 2022 2203 2383 2564 2744 2925 3105

13 1,95 1413 1609 1806 2002 2198 2394 2591 2787 2983 3179 3376<
=
 h

o
o
g
te

 v
a
n
 d

e
 z

a
k
za

k
co

n
st

ru
ct

ie
 =

>

<= binnendiameter van de opkisting [m] =>

 
 

 
Werkwijze 

- Leg de zandzakken conform werkinstructie “leggenzandzakken” 

 

Maatregel 2c gedeelde peilopzet 

  

 
 
Afmetingen kist 

- Bepaal hoe hoog de kist moet worden (komt nog vuistregel voor) 

- Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel) 

- Bepaal de lengte en diameter van de buis (komt nog vuistregel voor) 

 

 

 

 

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per hoogte kist versus diameter 
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Werkwijze 

- Plaats een jalonstok op de wel 

- Basis maken met zandzakken tot boven de slib (modder) lijn  

- Leg de zandzakken goed sluitend rond de buis 

- Opkisten tot zand rustig wordt 

 

Overzicht 
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Basis 
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Leggen buis 
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Aanvullen met zandzakken 
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Opkisten tot maaiveld 
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Opkisten tot boven maaiveld 
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11.4 Aanbrengen filterdoek  

Uitgangspunten 

Buitendijks  

- Waterdoorlatend doek met een ijzeren buis als ballast 

- Lengte doek afhankelijk van dijktracé 

- Breedte doek  

- Vastleggen met behulp van krammen  

 

Binnendijks 

- Waterdichtdoek met ijzeren buis als ballast 

- Vastleggen met behulp van zandzakken 

 

Werkvolgorde 

- Afzetten werkterrein 

- Neerleggen doek 

- Bovenzijde  vastmaken met krammen 

- Uitrollen doek 

- Boven de waterlijn vastzetten met krammen 

- Bovenzijde ballasten met zandzakken 

- Overlap en uiteinden ballasten met zandzakken 

 

Uitrollen filterdoek 
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Vastzetten filterdoek op waterlijn 

 

 
 
Ballasten met zandzakken 

 

 
 
Mastworp (knoop methodiek) 
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Overlappend 
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Gereed 

 

 
 
Veiligheid 

 

- Afzetten van het werkterrein 

- Het gebruik van veiligheidshesje  en veiligheidsschoenen is verplicht. 

- Helmplicht in de nabijheid van de kraan 

- Op het talud is valbescherming  en reddingsvest vereist 

- klimtouw dient voldoende geborgd te worden aan bijvoorbeeld een voertuig 

 
Valbeveiliging 
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11.5 Plaatsen big bags 

 
Uitgangspunten 

 

- Maximale hoogte 1 a 1.5 meter 

- Afmetingen big bags 1 x 1 x 1meter 

- 4 hijsogen aan de big bag  

- Vullen met zand 

- Landbouwplastic (0.15 mm) breed 6 meter 

- Afdichting en verder ophogen met zandzakken 

- Afmeting zandzak 0.4 x 0.6 meter 

- Ballasten met zandzakken, 6 zandzakken per meter 

 

Materieel 

- 1 Kipwagen met chauffeur 

- 1 kraan met machinist 

- Of combinatie met kraan  

- 1 medewerker 

- Zie uitgangspunten 

 

Big bags werkvolgorde 

 

Vullen van de big bags en zandzakken op zandepot 

- Afzetten werkterrein 

-  Transport van de big bags 

-  Neerleggen van zeil 

- Plaatsen van de big bags 

- Afdichten van de zandzakken 

- Zeil over de bigs bags leggen 

- Zeil voldoende ballasten met zandzakken 

- Verder verhogen met zandzakken tot de juiste hoogte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                               11-29 

Neerleggen zeil 

 

 
 
Neer leggen zeil 
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Plaatsen big bags 

 

 
 
Plaatsen big bags met kraan 
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Afdichten met zandzakken 

 

 
 
Overlappen en ballasten 

 

 
 
Ophogen met zandzakken 
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Veiligheid 

- Helmplicht 

- Veiligheidsschoenen 

- Veiligheidshesje 

- Handschoenen 

- Afzetlint  

 

11.6 Dempen van een sloot 

Indien het dempen van een sloot een optie is, moet de sloot tot aan  het maaiveld worden gedempt. 
Dit moet bij voorkeur met een relatief doorlatend materiaal gedaan worden. Grind of menggranulaat  
eveneens, maar dan moet een filterdoek op de slootbodem worden aangebracht. Als geen relatief 
doorlatend materiaal voorhanden is, kan ook siltig zand (leem / löss ) of klei worden gebruikt. 

 
Hoeveelheden : 

- Aanbrengen van een geotextiel; 4 m
2
 per strekkende meter. 

- Sloot vullen met menggranulaat: 4 ton per strekkende meter sloot. 

 

Het dempen van een sloot is als maatregel ter vergroting van de macrostabiliteit ingezet, maar helpt 

ook om de veiligheid ten aanzien van piping tegen vergroten. 

 

11.7 Inundatie 

Indien zeer veel zandmeevoerende wellen ontstaan is het niet meer verantwoord om te vertrouwen op 
het aanbrengen van een filter boven de wellen. Het terrein of de sloot kan dan in bepaalde gevallen 
worden geïnundeerd om de tegendruk te vergroten en de kwelweglengte te laten toenemen. 
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Indien in een traject een inlaatduiker aanwezig is, kan deze gebruikt worden om water in te laten. De 
duiker moet worden dichtgezet als binnendijks het waterniveau is bereikt wat noodzakelijk is of 
toelaatbaar is. Van te voren moet zijn gecontroleerd of de afsluitmiddelen in de duiker dichtgezet 
kunnen worden, terwijl er water door heen stroomt. Als dat niet mogelijk is of de kans op een goede 
afdichting te gering is, dan moet inundatie middels pompen uitgevoerd worden en moet de duiker 
volgens de normale procedure tijdig worden gesloten. 
 
Voor trajecten waar geen duikers aanwezig zijn moeten pompen met een capaciteit van 500 – 750 
m

3
/uur worden ingezet. 

11.8 Stabiliteitsberm 

De noodmaatregel om de macrostabiliteit te verbeteren is het aanbrengen van een stabiliteitsberm 
binnendijks, tegen de dijk aan. Deze berm moet laagsgewijs van onder af worden aangebracht. 
 
Er wordt uitgegaan van drie standaard bermen.  Afhankelijk van de hoogte van de dijk te opzichte van 
het binnendijkse maaiveld, moet een van deze drie gekozen worden. Hieronder treft u een tabel aan  
waarin de afmetingen zijn weergegeven. Voor het talud van de berm naar maaiveld kan een helling 
van 1 : 2.5 of flauwer worden aangehouden. 
 

 Hoogt dijk in meters Hoogte berm in meters Breedte in meters 

Berm 1 2 0.65 2.50 

Berm 2 3 1.00 2.50 

Berm 3 4 1.30 4.00 

 
Voor de stabiliteitsbermen kan zand, klei of leem / löss worden gebruikt. Eventueel kan dit ook lokaal 
worden gewonnen. In het geval moet de winplaats  op tenminste 20 meter binnendijks liggen en mag 
de ontgravingsdiepte niet meer zijn dan een 0.5 meter. Door deze maatvoering wordt voorkomen dat 
piping optreedt of de macrostabiliteit verslechterd. 
 

11.9 Werkbeschrijving gronddammen en kleidammen tijdelijke keringen 

 
Deze paragraaf geeft een algemene werkbeschrijving voor de aanleg van gronddammen, 
kleidammen, big bags en zandzakken. 
 

11.9.1 Voorbereidende werkzaamheden 

De ondergrond waarop de tijdelijke kering wordt aangelegd dient bouwrijp te worden gemaakt, o.a. 
door grasmat te frezen en begroeiing en eventuele obstakels te verwijderen.  
 

11.9.2 Uitvoeringsduur 

De uitvoerende partij dient vanaf startsein van het waterschap binnen 1 uur te mobiliseren en 
vervolgens de kering binnen 8 uur aan te leggen. 
 

11.9.3 Benodigde materialen  

 
Gronddam  
Zand (hoofdbestanddeel zand, evt. met bijmenging silt en klei, geen humeuze bestanddelen). 
Water- en gronddicht folie wordt ter beschikking gesteld door de het waterschap dit moet worden 
opgehaald in de hoogwaterloods in Horst  
Zandzakken (1 per 2 meter kering) om folie aan de binnenzijde te ballasten 
 
Kleidam  
Klei erosie bestendigheids klasse 1 of  2 
 
Zandzakken 
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Ter keuze aannemer 

  
Big bags 
Ter keuze aannemer (minimale breedte van 0.9 meter)  
 
Rijplaten 
Bij sommige trajecten dient verkeer doorgang te worden verleend door middel van rijplaten over de 
(berm van de) kering. 
 
N.B.: voor het maken van aansluitingen van gronddammen en big bags op aansluitende dijklichamen 
en constructies is klei erosie bestendigheids klasse 1 of 2 benodigd.  
 

11.9.4 Opbouw met gronddam / kleidam 

De volgende figuren geven aan hoe de keringen moeten worden opgebouwd. 
Hieronder volgt een toelichting per type kering. 
 
Gronddammen 
Onderscheid wordt gemaakt tussen gronddammen met en zonder berm. 
De gronddammen dienen rondom van folie te worden voorzien. Aan de binnenzijde dient het folie te 
worden vastgelegd met zandzakken (1 per 2 meter kering) op het binnentalud. Bij een berm dienen 
ook zandzakken op het uiteinde van de berm te worden gelegd (1 per 2 meter kering).  
 
Afmetingen: 
- zoals aangegeven op overzichtskaarten per traject 

- taluds 1:2 of flauwer tenzij anders vermeld  
- breedte kruin minimaal 1 m tenzij anders aangegeven (op overzichtstekening) 
 
 
 
Uitvoeringsaspecten: 
- Bij een aan te brengen hoogte van 0,3 m of meer dient het zand in lagen van 20 cm aangebracht 

te worden en verdicht te worden met een trilplaat. 
- In langsrichting dient de overlap tussen de op elkaar aansluitende stukken folie minstens 1 m te 

bedragen.  
 

Kleidammen 
Onderscheid wordt gemaakt tussen kleidammen met en zonder berm. 
 
Afmetingen: 
- zoals aangegeven op overzichtskaarten per traject 

- taluds 1:2 of flauwer tenzij anders vermeld  
- breedte kruin minimaal 1 m tenzij anders aangegeven (op overzichtstekening) 
 
Figuur 1 gronddam 
 

Gronddam

water- en gronddicht folie

typisch: ballasten met zandzakken

h=0,5m 1:2 / 1:2,5

1:2 / 1:2,5 h folie niet geheel doortrekken ivm drainage

Bkr

h = 0,5 m

Bkr = 1 m

 
 
Figuur 2 kleidam 
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Kleidan

1:2 / 1:2,5

1:2 / 1:2,5 h

Bkr

h = 0,5 m

Bkr = 1 m

 
 
Figuur 3 grond met berm 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 4 kleidam met berm 
 

Kleidam met berm

minimale hoogte volgens tekening

1:2 / 1:2,5 h

Bkr Bb

h = 0,5 m

Bkr = 1 m

Bb = 3 m  
 

11.9.5 Opbouw met big bags / zandzakken  

 
Big bags 
De big bags dienen een breedte te hebben van minstens 0,9 m. De big bags dienen met zand gevuld 
te worden tot de vereiste hoogte. 
 
Afmetingen: 
Zoals aangegeven op overzichtskaarten per traject. 
 
Zandzakken 
Afmetingen zoals aangegeven op overzichtskaarten per traject. 
 
Afbouw: 
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De keringen dienen verwijderd te worden zodra de waterstand definitief gaat dalen (in verband met 
mogelijk afschuiven van buitentalud); op aangeven van de dijkspecialist zal de uitvoerder (aannemer) 
binnen 1 werkdag de tijdelijke kering verwijderen. 
 
Overgangs- en aansluitingsconstructies 
Overlap met asfaltverharding 
Op de overzichtskaarten is per traject aangegeven of een overlap met asfaltverharding gerealiseerd 
moet worden (verlengen kwelweg). Onderstaande figuur geeft aan hoe de overlap (minimaal 1 m) 
gerealiseerd moet worden. 
 
Figuur 5 

Principeaansluiting t.p.v. asfaltverharding

minimaal 1 m

asfaltverharding

 
 
Aansluiting op hoge grond / verholen kering: 
Aansluiting bij geleidelijk hoger wordend maaiveld (op hoge grond). 
Bij aansluiting op hoge grond of verholen kering dient de kering over een lengte van minimaal 5 m 
voorbij de aansluiting op de hoge grond / verholen kering doorlopen met een minimale hoogte van 0,1 
m ten opzichte van maaiveld. Zie onderstaande figuur 6. 
 
 
 
 
Figuur 6 
 

5 m

hoogte 10 cm

Principeaansluiting bij geleidelijk hoger wordend maaiveld (hoge grond)  
 
 
Aansluiting op constructie (keermuur): 
De aansluitingen worden gemaakt met klei (erosie bestendig heidsklasse 1 of 2), als volgt: 
Gronddam (zie volgende figuur 7): 
- gronddam op 5 m afstand van constructie beëindigen 

- ruimte tussen gronddam en constructie opvullen met klei en goed, zonder kieren aansluiten op 
constructie en folie. 

 
Kleidam: 

- Kleidam zonder kieren aansluiten op constructie 
 
Big bags: 

- Kering van big bags op 2 m afstand van constructie beëindigen 
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- Ruimte tussen big bag en constructie opvullen met kleidam (taluds 1:2 en kruinbreedte 1 m) en 
goed, zonder kieren aansluiten op constructie. 

- Kleidam doortrekken over eerste 2 big bags 
 
Figuur 7 

bovenaanzicht

klei goed aansluiten op constructie (zonder kieren)

gronddam met folie

klei goed aansluiten op folie (zonder kieren)

zijaanzicht

klei gronddam met folie

min 5 m

constructie

constructie

 
 
Aansluiting op dijklichaam: 
De aansluitingen worden gemaakt met kleidam (erosie bestendigheids klasse 1 of 2), als volgt: 
 
Gronddam: 

- gronddam op 5 m afstand van dijk (op niveau kruinhoogte) beëindigen 

- grasmat en deklaag tot dikte van 0,3 m ter plaatse van aansluiting verwijderen 

- ruimte tussen dijk en gronddam opvullen met klei en goed, zonder kieren aansluiten op gronddam 
en dijk. 
 

Big bags: 
- kering van big bags op 3 m afstand van dijk (op niveau kruinhoogte) beëindigen 

- grasmat en deklaag tot dikte van 0,3 m ter plaatse van aansluiting verwijderen 

- Ruimte tussen big bag en dijk opvullen met kleidam (taluds 1:2 en kruinbreedte 1 m) en goed, 
zonder kieren aansluiten dijk. 

- Kleidam doortrekken over eerste 2 big bags 
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Figuur 8 
 

lengtedoorsnede

aansluitend dijklichaam tijdelijke kering (gronddam)

grasbekleding en deklaag afgraven

bovenaanzicht

gronddam met folie

min 5 m

aansluitende dijklichaam

 
 
 
Aansluiting kleidam op big bags 
- Kleidam doortrekken over eerste 2 big bags 

 
Aansluiting gronddam op big bags 
- Ruimte tussen gronddam en big bags opvullen met klei en goed, zonder kieren aansluiten op 

gronddam. 

- Kleidam doortrekken over eerste 2 big bags 
 
Aansluiting gronddam op gronddam 
Dit kan voorkomen in geval een deeltraject in een latere fase wordt aangelegd.  

- Oppakken van folie op uiteinde van eerder aangelegde deeltraject en vanaf daar gronddam 
opbouwen. 

 
Figuur 9  
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Figuur 10  
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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 

deel C, bijlage C12 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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12 Informatiedocument waterzorg  

12.1 In te vullen formulier  

Rijkswaterstaat 
 
- Waterstanden (actueel en prognose) 

 
 
- Prognose (actueel en prognose) 

 
 
- Vaarwegverkeer 

 
 
- Wegverkeer 

 
 
- Communicatie 
 

Waterschap Roer en Overmaas 
 
- Beeld 

 
 
- Operationele informatie 

 
 
- Acties 

 
 
- Communicatie 

 

Waterschap Peel en Maasvallei 
 
- Beeld 

 
 
- Operationele informatie 

 
 
- Acties 

 
 
- Communicatie 

 

Waterschap Aa en Maas 
 
- Beeld 

 
 
- Operationele informatie 

 
 
- Acties 

 
 
- Communicatie 

 
 

 
BIJLAGEN: 
 

 
TERUGKOPPELING: 
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12.2 Toelichting 

Toelichting informatiedocument waterzorg 

Rijkswaterstaat  

Actueel 

Weersituatie / neerslag stroomgebied Maas  

Sneeuwhoogtes stroomgebied Maas 

Afvoeren en waterstanden stroomgebied Maas 

Afvoer Sint Pieter 

Waterstanden per km-raai 

Prognoses 

Voorspelling waterstanden; waterstandsverwachtingen 12, 24, 48 uur 

Weersituatie / neerslag stroomgebied Maas  

Sneeuwhoogtes stroomgebied Maas 

Afvoeren en waterstanden stroomgebied Maas 

Afvoer Sint Pieter 

Waterstanden per km-raai 

Verwachte hoogste waterstand per km-raai 

Vaarwegverkeer Informatie over de toestand op de vaarweg 

Wegverkeer Informatie over de toestand op de weg 

Waterschappen  

Beeld 

Huidige situatie  

Verwachte ontwikkelingen 
- Regionale neerslagvoorspellingen  

Knelpunten / oplossingsalternatieven 

Scenario’s voor korte en lange termijn  

Operationele informatie 

Informatie over de staat van de waterkering -  dijkhoogtes 

Actuele waterstanden/afvoeren zijbeken 

Informatie over binnendijkse waterstanden (wateroverlast) 

Informatie over inundatie buitendijks/zomerpolders 

Informatie over dijkbewaking 

Informatie over demontabele keringen 

Informatie over coupuresluiting 

Informatie over pomplocaties 

Overige maatregelen 

Actie 

Beslispunten voor derden 

Adviezen  

Gewenste acties 

Bijlagen 

Kaartplot 
- inundatiekaarten zijbeken  
- inundatiekaarten Maas  

Aanvullende geografische informatie 

Grafische weergave van voorspellingen 

Terugkoppeling Datum en tijd volgend informatiedocument 
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Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 

deel C, bijlage C13 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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13 E-mail derden 

13.1 Standaardtekst voor verzending naar gemeenten  

 
De doorvoer bij St. Pieter is 1250 m

3
/sec. Dit betekent dat door Rijkswaterstaat een 

voorwaarschuwing is afgegeven. Fase geel (1500 m3/sec) bij St. Pieter is weliswaar niet bereikt maar 
het is toch mogelijk dat er al gemeentelijk acties op het terrein van hoogwaterbestrijding uitgevoerd 
moeten worden. Ondanks het feit dat het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater nog niet in werking is 
getreden verzoeken wij u indien nodig de maatregelen te nemen conform de gemeentelijke 
actieplannen. 
Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de genomen maatregelen. Tevens 
verzoeken wij u de ontvangst van deze mail te bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Waterschap Peel en Maasvallei – Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015                                                

Bestrijdingsplan 
Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 
 

deel C, bijlage C14 
Operationeel Deel 

(niet openbaar) 
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14 Aanvullingen / wijzigingen 

14.1 Vraag- en antwoorddocument rondom actuele sterkte 1/50e dijken  

 
Algemeen 
Uit het onderzoek naar de actuele sterkte van de dijken uit 1996 is gebleken dat er makkelijk 
spraakverwarring kan ontstaan over “normen” en risico’s. Het onderzoek is technisch complex en niet 
zelfstandig leesbaar voor veel van de partijen waarmee we in contact zijn over de uitkomsten. Dit 
document schetst naast een aantal definities van gebruikte vaktermen ook een aantal vragen die we 
verwachten rondom het onderzoek.  
 
Inleiding 
De uitkomsten van het onderzoek naar de actuele sterkte van de 1/50e dijken is aanleiding om zowel 
intern als extern te communiceren.  
 
De hoofdconclusie  uit het rapport is dat de onderzochte dijken niet volledig aan de norm gesteld bij 
aanleg voldoen en voor een groot deel niet voldoen aan de normen die vandaag aan een dergelijke 
dijk worden gesteld.  
 
De dijken die niet voldoen zijn vaak te laag. Soms is sprake van zowel onvoldoende hoogte als 
onvoldoende sterkte.  
 
Het waterschap neemt de volgende maatregelen: 

• extra controle van de dijktracés die slecht scoren op bijvoorbeeld hoogte of stabiliteit;  

• afspraken met veiligheidsregio over te hanteren waterstanden bij besluitvorming over 
mogelijke evacuatie (faseovergang oranje naar rood);  

• maatwerkmaatregelen zoals het aanbrengen van big-bags of zandzakken op een 7-tal 
verdachte locaties; 

• aanvullend bodemonderzoek in de 1/50 trajecten om de onderzoeksgegevens nog te kunnen 
verfijnen; 

• het aanbrengen van peilbuizen om in hoogwatersituaties meer informatie te krijgen over de 
snelheid waarin dijken verzadigd raken; 

• doorkijk naar 1/250 keringen die nu in APK-ronde zitten. 
 
Kernboodschap: 
 
Waterschap Peel en Maasvallei verbetert de dijken  
In 1993 en 1995 hebben we te maken gehad met hoog water, een situatie die veel impact heeft gehad 
op de betrokken bewoners, gemeenten en de omgeving. Naar aanleiding daarvan hebben wij in 1996 
tijdelijke nooddijken aangelegd. Wij hebben met het Rijk afgesproken om in de periode van 2012 tot 
2024 alle dijken in ons werkgebied te verbeteren. Tot die tijd moeten deze nooddijken hun werk blijven 
doen. Dat is voor het ons reden geweest  onderzoek te doen naar de sterkte van de tijdelijke dijken. 
Een klein deel daarvan kan het water mogelijk niet keren vanwege de langere levensduur dan 
oorspronkelijk gepland in 1996. Dat concludeert het waterschap na een recent onderzoek naar de 
sterkte van deze dijken in zijn werkgebied. 90% voldoet aan de norm uit 1996 en bij circa 10 kilometer 
dijk worden er bij zeer extreme situaties maatregelen genomen. 
 
Maatregelenpakket 
Om de inwoners bescherming te bieden tegen Maashoogwater gaan wij naar aanleiding van het 
onderzoek samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord een aantal tijdelijke maatregelen nemen 
rondom de nooddijken. Die maatregelen dienen ter overbrugging tot 2024 en zijn gebaseerd op de 
inzichten die vanuit het onderzoek verkregen zijn. Het maatregelenpakket varieert voorafgaand aan 
hoogwater van het klaarmaken van noodcontainers met reparatiemateriaal tot tijdens hoog water het 
plaatsen van big bags en strobalen. Het rampenbestrijdingsplan hoogwater Maas zoals gemeenten 
dat hanteren in geval van hoogwater wordt aangepast. Ook de zelfredzaamheid van de inwoners die 
rondom de dijken wonen is belangrijk. Het is belangrijk dat we samen alert zijn. Zo zorgen we voor 
een veilige leefomgeving en hebben we in 2024 een veilig Maasdal. 
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1. Waar heeft het mee te maken dat deze uitkomsten nu zo zijn? Waarom voldoen deze dijken niet 
aan de veiligheidseisen? 
 
De dijken zijn destijds aangelegd om een waterstand met een overschrijdingskans van 1/50 per jaar te 
kunnen keren (volgens Kadeplan 1995). Echter, na aanleg is de kans op overschrijding van deze 
waterstand (voor de dijkringen 63 en verder stroomopwaarts) in de loop der jaren groter geworden. Dit 
komt, omdat de geplande rivierverruiming maar beperkt is uitgevoerd. Ook is het realiteit dat  
klimaatscenario’s laten zien dat hogere afvoeren komen en vaker afgevoerd moet worden. Met andere 
woorden, er moet nu worden gerekend met een hogere waterstand dan destijds. 
 
De rivierverruiming in de komende jaren zal overigens juist weer een waterstand verlagend effect 
hebben, waarmee de 1/50 waterstand weer op of onder de waterstand van kadeplan 1995 uitkomt.  
Anderzijds blijken de dijken op sommige trajecten niet volledig te voldoen aan de ontwerpnormen.  
 
2. Hoe verhoudt deze uitkomst zich tot de maatregelen van het Maasakkoord? 
 
Het Maasakkoord betreft een totaalpakket van maatregelen bestaande uit rivierverruiming en het 
versterken van de dijken wat moet leiden tot een beschermingsniveau van 1/250

e
 voor het gehele 

beheergebied. Alle onderzochte 1/50 dijken vallen hier onder. De dijkversterking is naar verwachting 
in 2024 volledig afgerond. Voor de overgangsfase van 2012 – 2024  worden tijdelijke maatregelen 
getroffen. Deze zijn geen onderdeel van het Maasakkoord.   
 
3. Is er wel geld om de 1/50 dijken op orde te brengen? 
 
Wel voor reguliere dijkversterking die in 2024 wordt afgerond. In totaal is € 160 miljoen beschikbaar 
die in jaarschijven beschikbaar wordt gesteld.   
Voor tijdelijke maatregelen worden kosten en baten afgewogen tegen kosten van geplande 
dijkversterking. Er is gekozen om nu zo min mogelijk aan de keringen te sleutelen en in de 
dijkversterking de dijken in één keer volledig op hoogte en sterkte te brengen.  
 
4. Wanneer voldoen de dijken wel aan de veiligheidseisen? 
 
Gefaseerd gaan de dijken voldoen aan de voor Limburg geldende veiligheidsnorm van 1/250. In 2012 
is gestart met planvorming. Vanaf 2015 is uitvoering voorzien.  
Na de afronding van de dijkversterking, in 2024, voldoen alle primaire dijken in Limburg aan deze 
norm.  
 
5. Is het onderhoud van deze dijken op orde? Hoe dan? 
 
Ja, er wordt regulier onderhoud uitgevoerd. Dit bestaat concreet uit: 

• Maaien en/of met schapen beweiden van de grasmat en deze herstellen waar nodig. 

• Maandelijkse inspectie en onderhoud van de dijken en muren. Kunstwerken inspecteren en zo 
nodig repareren. 

• Jaarlijkse inspectie van alle keringen en afsluiters voor het hoogwaterseizoen. 
 
6. Welke locaties zijn niet in orde? 
 
Er is een aantal dijkringen die een tekort hebben in hoogte of in stabiliteit. 
Daarnaast zijn er in sommige dijkringen verdachte locaties vanuit het hoogwater van 2011 die extra 
maatregelen vragen. De veiligheidsregio en de gemeenten zijn geïnformeerd over de risicotrajecten.  
 
 
7. Wat is de mate van kwetsbaarheid van de dijken die niet in orde zijn? 
 
De dijken zijn niet slecht en er is geen acuut veiligheidsrisico. Bij extreme hoogwaters in een 
frequentie vanaf 1/30 zal een aantal dijkringen problemen laten zien. Soms kunnen dijken worden 
verhoogd met zandzakken of strobalen. Soms zal het nodig zijn een deel van de dijk te stabiliseren.  
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Met deze maatregelen verwacht het waterschap om de norm die gold bij aanleg in 1996 volledig te 
kunnen halen.  
 
8. Zijn het alleen de dijken in Limburg die niet in orde zijn? Hoe zit dat landelijk? 
Nee, het zijn niet alleen de Limburgse dijken. Ook in de rest van het land spelen deze zaken. Alle 
dijken krijgen periodieke controles. Hieruit blijkt dat landelijk gemiddeld circa 30% van de dijken niet 
volledig aan de actuele eisen voldoet. In Limburg zijn er in verhouding wel meer dijken die afwijken 
van de norm. Dit komt mede doordat de dijken overstroombaar moeten zijn en dus minder marge in 
hoogte krijgen bij aanleg in vergelijking tot de dijken in andere delen van het land.  
 
9. Welke maatregelen treft het waterschap om iets aan de veiligheid te doen voordat het hoogwater 
is?  
Het waterschap treft een aantal preventieve maatregelen.  
1. De crisisorganisatie van het waterschap zal de zwakke dijken intensiever gaan volgen. Er is 
verscherpt toezicht door een dijkspecialist van het waterschap.  
2. We doen aanvullend grondonderzoek voor de 1/50

e
 keringen. Er is variatie in opbouw van de dijken 

en dat maken we met dit onderzoek inzichtelijk. 
3. Er worden op 7 locaties peilbuizen geplaatst, zodat we kunnen monitoren. In geval van hoogwater 
kunnen we real time sterkteberekeningen maken en krijgen we veel eerder een signaal dat een dijk 
verzadigd is en we dus maatregelen moeten treffen. 
4. In de hoogwaterloods in Horst hebben we 2 containers met noodmaterieel ingericht waarmee we bij 
kwelwater en/of scheuren snel kleine reparaties kunnen uitvoeren. 
 
10. Welke maatregelen treft het waterschap voor de veiligheid tijdens hoogwater? 
Door de kennis die we hebben door het onderzoek, kunnen we nu maatwerk leveren per dijkring. Dat 
betekent dat we kleinschalige maatregelen kunnen nemen bij hoogwater. We voeren maatregelen uit 
die direct effect hebben op de totale dijkring. 
We gaan een waakvlamovereenkomst sluiten met een aannemer die extra materieel en menskracht 
kan leveren voor het bouwen van nooddijken en / of aanvoer van zandzakken.  
Voor de verdachte locaties zijn de maatregelen zover uitgewerkt dat we weten waar de zandzakken of 
big-bags moeten worden geplaatst.  
 
Op basis van inspecties kunnen, waar nodig in de aanloop naar of tijdens hoogwater “tijdelijke 
maatregelen” worden getroffen. Hierbij valt te denken aan het versterken van de dijk door het 
aanbrengen van steunbermen of juist het geven van tegendruk door het waterpeil binnendijks op te 
laten komen.  
Een andere mogelijkheid is het beperken van gevolgen van overstroming, bijvoorbeeld door het 
aanleggen van een binnenkade om verdere overstroming tegen te gaan.  
Daar waar dit soort fysieke maatregelen niet haalbaar zijn, is eerder evacueren de terugvaloptie.  
Dit vraagt dan wel bijstelling van de gemeentelijke bestrijdingsplannen op dit punt. 
 
11. Welke maatregelen worden er getroffen in het proces rondom de uitkomsten? 
De maatregelen zijn uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep van het waterschap met de 
veiligheidsregio. Tevens zijn de voorgestelde maatregelen besproken met de gemeenten.  
 
12. Met wie werkt het waterschap samen? 
Met de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de gemeenten en  AOV 
 
13. Zijn dit tijdelijke of permanente maatregelen? 
 
Het zijn tijdelijke maatregelen tot dat permanente dijkversterking in 2024 is gerealiseerd.  
 
14.  Hebben de uitkomsten nog consequenties voor evacuaties bij hoogwater? Zo ja, welke 
maatregelen zijn dat? 
 
Ja, in een viertal gemeenten is de norm voor de voorbereiding van evacuatie aangescherpt. Dit geldt 
in de gemeenten Bergen, Venray, Horst aan de Maas en Venlo (kerkdorp Baarlo).  
De werkgroep heeft de veiligheidsregio geadviseerd om deze aanpassingen te laten aanbrengen. Het 
waterschap is daarnaast ook bezig met de bijstelling van haar eigen bestrijdingsplan Maashoogwater.  
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15. Wie houden zich vanuit het waterschap bezig met de controles/inspecties en wanneer ? 
,Een keer per maand wordt de dijk door de dijkinspecteur gecontroleerd. Indien in de tussenliggende 
periode iets wordt gezien door de gebiedsbeheerder wordt hierop ook actie ondernomen. Tijdens een 
hoogwatersituatie worden afhankelijk van de hoogte van de waterpeilen ook 300 vrijwillige dijkwachten 
ingezet die de dijken voor het waterschap inspecteren. 
In zeer extreme situaties zullen aanvullend ook nog 3 dijkspecialisten op de dijk worden ingezet om de 
trajecten die het meest kwetsbaar zijn extra te monitoren. 
 
16. Hoe wordt het calamiteitenplan hierop aangepast? 
 
In het plan wordt opgenomen dat de crisisorganisatie de zwakke dijken intensiever zal gaan 
inspecteren. Verder zullen in het plan de genoemde maatregelen om dijken voor hoogwater te 
versterken worden opgenomen.  
 
 
17. Wordt er nog actie vanuit de Veiligheidsregio verwacht? 
 
Naast het advies om de bestrijdingsplannen van enkele gemeenten te laten aanpassen kan de 
veiligheidsregio menskracht mobiliseren die in extreme situaties het waterschap kan ondersteunen om 
bijvoorbeeld zandzakken aan te brengen.  
In extreme situaties verschuift ook het mandaat over de dijken  naar de veiligheidsregio als het 
bijvoorbeeld gaat over het evacueren van bepaalde gebieden.  
De Veiligheidsregio adviseert het waterschap over wat te doen als er een calamiteit optreedt.  
Het waterschap coördineert preventieve maatregelen en de Veiligheidsregio heeft een repressieve rol 
bij een calamiteit. Het waterschap is ten tijde van een calamiteit een van de directe adviseurs van de 
Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg.  
 
18. Is er sprake van gevaar wanneer een dijk niet voldoet aan de norm? 
 
Het feit dat een djjk niet aan de norm voldoet wil niet zeggen dat er bij opkomend hoogwater acuut 
gevaar dreigt. Vanaf een waterstand met een overschrijdingskans van 1/20  per jaar is er wel een 
aantal locaties waar maatregelen moeten worden getroffen. Elk jaar kan zich een hoogwatersituatie 
voordoen maar de kans dat dit een hoogwater is waarbij de dijken overstromen is zeer beperkt.  
 
 
19. Wat gebeurt er als dijk bezwijkt. Weten we welke plekken dan onder water lopen? 
 
Per dijkring zijn kaartjes gemaakt waarbij we weten hoe hoog het water achter de dijk komt. Ook de 
gemeenten hebben dit soort informatie in hun gemeentelijke bestrijdingsplannen.   
 
 
20.  Als dit de uitkomst is voor de 1/50 keringen, hoe zit het dan met de 1/250 keringen? 
 
De 1/250e keringen zijn (veelal) door Maaswerken aangelegd in de periode van 2000 tot 2010.  
Voor de 1/250 keringen is reeds een toetsing op veiligheid uitgevoerd.  
Een deel van de keringen wordt in 2012 en 2013 nog uitgebreid gekeurd. De resultaten hiervan zijn  
beschikbaar. Een groot gedeelte van deze keringen voldoet niet aan alle eisen. Deze zijn of worden 
geprogrammeerd in het nHWBP (nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma) en dienen uiterlijk 2020 
te zijn versterkt. Urgente locaties krijgen prioriteit.  
 
De keermuur bij Steyl dient bijvoorbeeld voor het hoogwater van 2015 te zijn versterkt. Verder worden 
er voor de periode tot dijkversterking is gerealiseerd maatregelen genomen om de situatie tijdens 
hoogwater het hoofd te bieden. Een aantal bij hoogwater 2011 als “verdacht” aangemerkte locaties 
wordt nader onderzocht en tijdens hoogwater worden maatregelen genomen om de situatie te 
beheersen.  
 
21. Hoe hard zijn de uitkomsten, zijn het absolute waarden of relatieve waarden? 
 
Het betreft een indicatief onderzoek. Er is gerekend met een zekere bandbreedte door een onder- en 
bovengrens te hanteren. Er zijn 17 locaties doorgerekend op stabiliteit. Op deze locaties is de 
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stabiliteit van de dijken betrouwbaar en nauwkeurig bepaald. Op basis van overeenkomende 
kenmerken van de dijk is vervolgens een vertaalslag gemaakt van deze resultaten naar het totale 
areaal van de 1/50 keringen. Dit beeld is minder betrouwbaar en minder nauwkeurig, maar geeft wel 
een goede indicatie waar de risico’s zitten.  
 
22. Welke locaties zijn doorgerekend? 
 
In vrijwel alle dijkringen zijn profielen doorgerekend. Deze informatie is vertrouwelijk.. 
Tabel 14.1: Locaties profielen 

 Dijkring Locatie Dijkpaal Beschrijving 
Verdachte 
locatie? 

1 75 Buggenum 75.036 Dijk Ja 

2 74 Neer 74.033+50 Dijk Nee 

3 70 Baarlo 70.044+40 Dijk Nee 

4 70 Baarlo 70.044+15 Duiker Nee 

5 68 Venlo Velden 68.164+20 Dijk Nee 

6 68 Venlo Océ 68.123+50 Dijk Nee 

7 65 Arcen 65.072+80 Dijk Nee 

8 64A Broekhuizen-Horst 64A.001 Dijk Nee 

9 60(A) Well 60.042 demontabele wand Ja 

10 60(A) Well, beek 60.070+70 Dijk Nee 

11 59 Bergen buitenzijde 59.018+20 Dijk Nee 

12 59 Bergen binnenzijde 59.044+30 Dijk Nee 

13 57 Nieuw-Bergen 57.051+10 Dijk Nee 

14 61 Wanssum-west 61.073+50 Dijk Nee 

15 54 Mook 54.175+50 Keermuur Nee 

 
23. Hoe is de situatie bij Waterschap Roer- en Overmaas (WRO).  
WRO heeft ook een aantal 1/50 dijken die nog versterkt moeten worden. De situatie in dit deel van 
Limburg is wel wezenlijk anders omdat een groot deel van de dijken – door de uitvoering van de 
projecten in de Grensmaas (meer bergingscapaciteit)- minder gevoelig is voor de hogere afvoeren op 
de Maas. Er is dat dus feitelijk meer ruimte om het water te bergen terwijl in Noord-Limburg het water 
door de smallere Maasbedding moet en dus snellere stijging van de peilen optreedt.  
 
24. Zit er nog marge in de hoogte van de dijken (waakhoogte). 
Er is gerekend vanuit de werkelijke hoogte van de keringen in het veld waarbij een marge van 30 cm. 
is aangehouden die voldoende is voor bijvoorbeeld modelonnauwkeurigheden. 
Dit is onder normale omstandigheden een goede marge in de sterkteberekeningen. 
 
25. Hoe weten burgers of ze veilig zijn of niet? 
Zij kunnen de hoogwatercheck doen op de site www.wpm.nl om te zien hoe groot de kans is op 
overstroming in hun omgeving.  
 
26. Wat is het belang van het waterschap om dit samen op te pakken met de Veiligheidsregio? 
 
De sterkte van de dijken heeft relatie met de taken van de Veiligheidsregio. Daar waar de dijken 
dreigen te bezwijken neemt de Veiligheidsregio de taak over om de calamiteit (dreigende 
overstroming of dijkdoorbraak) te coördineren.  
 
27. Wat is het belang van de Veiligheidsregio om hierin samen op te trekken met het waterschap?   
De veiligheidsregio heeft belang bij een zo scherp mogelijke risico-inschatting. Het onderzoek en de 
werkzaamheden van de werkgroep hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. Het waterschap 
heeft veel kennis over de dijken en kent als beheerder de dijken het best. Bijvoorbeeld welke delen 
van de dijkringen extra kwetsbaar zijn.  
 
28. Waarom duurt onze APK-keuring voor de 1/250 keringen tot medio 2013? 
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Dit komt omdat van de dijken heel veel informatie moet worden verzameld deels bij het waterschap 
maar soms ook bij gemeenten of nutsbedrijven als het gaat om kabels en leidingen die in de buurt van 
de kering liggen. Tevens is het keuren een specialistische klus en is de expertise hierover bij 
onderzoeksbureaus beperkt. Dit maakt dat een volledig keuringstraject circa 1 tot 1,5 jaar beslaat. 
 
29. Wat betekent het voor de gemiddelde inwoner in Neer, Well of Grubbenvorst? Wat merkt de 
burger er van? 
In de meeste gevallen zal de burger weinig merken van de maatregelen die het waterschap en de 
veiligheidsregio treffen. Op sommige trajecten zullen in een extreme hoogwatersituatie zandzakken 
aangebracht moeten worden. Op dat moment zal het waterschap op de dijk aanwezig zijn met 
dijkwachten en mogelijk personeel van de Veiligheidsregio.  
We gaan ervan uit dat we door bundeling van kennis en krachten de overgangsperiode van 2012 tot 
2024 goed overbruggen.  
 
30. Waarin zit de kracht van het gezamenlijk optrekken? 
De kracht zit hem in het gezamenlijk ontsluiten van kennis en expertise en het zoeken naar 
mogelijkheden om elkaar daarin te versterken. Zo heeft het waterschap in het verleden al via de 
Veiligheidsregio gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een F16 van de luchtmacht 
infraroodbeelden van de keringen te laten maken om verzadiging van dijken op te kunnen sporen.  
 
31. Waarom is het een tijdelijk probleem en gaan we niet morgen al aan de slag om de dijken op te 
hogen? 
We gaan niet morgen al aan de slag omdat het “aanvullen” van de tekorten een zeer ingrijpende 
operatie is (in tijd, geld en maatschappelijke impact). Bovendien moet een dijkversterking grondig 
worden voorbereid. Juist om die reden kiezen we bewust voor het niet nu sleutelen aan de dijken 
maar de al geplande dijkversterking goed en grondig uit te voeren en de dijken dus in een keer op de 
norm van 1/250 te brengen. 
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14.2 Telefooncentrale  

14.2.1 Meldingen instellen 

 
Bel naar 1233  
Kies mailbox 9999  
Als pincode gebruik 4776  
In het menu kies 8  
Kies vervolgens voor optie 1 teksten opnemen.  
Vervolgens kies je of voor tekstnummer:  
1=Sluittekst Nachtstand 1  
2=Sluittekst Nachtstand 2  
Vervolgens kun je de stappen volgen voor het inspreken. Gebruik de hoorn met inspreken en niet 
handsfree.  
Nadat de tekst geaccepteerd is en opgeslagen is kun je de verbinding weer verbreken.  
Je kunt daarna de tekst testen door te bellen naar:  
666 voor tekst 1  
777 voor tekst 2  
 

14.2.2 Instructie telefooncentrale 

 
Samenvatting  
Voor het inloggen van de telefooncentrale de computer gebruiken van Raymond en/of Tanja 
toestelnummer 294 en 295 kamer 0.06. 
Inloggen met Maashoogwater en wachtwoord Calamiteit1 

Icoontje op het bureaublad "5550IP" is de telefooncentrale. 
Linksboven het icoontje aanklikken "telefonist aanwezig". 
Het is mogelijk om onder F4 (Blf lijst) een vaste groep aan te maken van de vaste nummers van de 
crisisorganisatie. 
De 06 nummers kunnen onder memoblok worden gezet. Doorschakeling kan dan sneller gaan. 
De beller ziet nu in het scherm dat nummer 077 - 3891111 belt. Nummer kan aangepast worden naar 
calamiteitennummer. 
Het programma heeft ook een helpfunctie. 
Belangrijk om uit te loggen middels het icoontje linksboven "telefonist afwezig". 

  

Functie van de knoppen 

answer = opnemen 

cancel = doorgeschakeld gesprek terugnemen of wachten totdat de ander weer oplegt (b.v. als 
iemand het gesprek niet wil overnemen) 
relaese = gesprek doorzetten (nadat je het doorkiesnummer hebt getoetst). 
recover = gesprek terugpakken als doorkiesnummer blijft overgaan en niet wordt beantwoord. 
hold = in de wacht zetten 
retrieve = uit de wacht halen 
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14.2.3 Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) 

 
1. De Wts geeft gedupeerden onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de schade en 

kosten die zijn ontstaan door onder andere een overstroming. In de wet is als criterium 
opgenomen: een overstroming als gevolg van hoge waterstanden met een gemiddelde kans 
van voorkomen van minder dan 1/50 per jaar, voor zover het een gedeelte van de Maas 
betreft zonder gereglementeerde waterkeringen. 

 
2. Uitzondering geldt voor de periode dat het werk op basis van het Deltaplan grote rivieren nog 

niet geheel is uitgevoerd. Gedurende die periode geldt een kans van minder dan 1/10 per jaar, 
ook nu voor zover het een gedeelte van de Maas betreft zonder gereglementeerde 
waterkeringen. 

 
3. Een tegemoetkoming geldt voor zowel particulieren, bedrijven als overheden en komt ten laste 

van het Rijk. 
 

4. Als de wet van toepassing is op een concrete overstroming, dan stelt de minister van 
Veiligheid en Justitie voor die concrete overstroming een schaderegeling vast onder de naam  
“Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in [maand en jaartal]” die in 
de Staatscourant wordt gepubliceerd. Bij de overstroming van januari 2011 is die regeling op 
12 juli 2011 gepubliceerd en kon een verzoek om schadevergoeding worden ingediend tot 15 
augustus 2011. 

 
5. De regeling is bedoeld voor schade –voor zover van belang voor het waterschap- aan 

gebouwen, inboedel, openbare infrastructuur, vaste en vlottende activa b.v. materieel, 
beredding en opruiming. 

 
6. De regeling kent drempelbedragen en percentages van de ingediende bedragen. In 2011 b.v. 

58,5% voor infra en activa. 
 

7. overstroming januari 2012: het is aan de minister om te bepalen of de wet van toepassing is 
en of er dus een schaderegeling wordt vastgesteld. 

 
8. Een verzoek om schadevergoeding moet worden ingediend via een meldingsformulier dat te 

vinden is op www.hetlnvloket.nl 
 

9. In alle gevallen moet sprake zijn van schade die redelijkerwijs niet verzekerbaar was, niet uit 
andere hoofde te vergoeden, geen eigen schuld en het treffen van onvoldoende 
schadebeperkende maatregelen. 

 
Op te nemen toets in draaiboek 

1. Is het werk vanuit het Deltaplan grote rivieren geheel uitgevoerd? 
2. zo ja, is sprake van overstroming als gevolg van hoge waterstanden (bij St. Pieter) met een 

gemiddelde kans van voorkomen van minder dan 1/50 per jaar (x m³/sec St. Pieter)? 
3. Zo nee, is sprake van een gemiddelde kans van minder dan 1/10 per jaar (y m³/sec. St. 

Pieter)? 
4. Is er schade bij een gedeelte zonder gereglementeerde waterkeringen? 
5. zo nee: stop, geen recht op vergoeding. 
6. zo ja, heeft de minister de overstroming onder de Wts laten vallen? 
7. zo nee: stop, geen recht op vergoeding. 
8. zo ja, heeft de minister een Regeling tegemoetkoming schade vastgesteld en gepubliceerd in 

de Staatscourant? 
9. zo nee, stop, geen recht op vergoeding. 
10. zo ja, is er schade zoals in de regeling beschreven? 
11. zo nee, stop, geen recht op vergoeding. 
12. zo ja, is het totaalbedrag beneden het in de regeling vermelde drempelbedrag? 
13. zo ja: stop, geen recht op vergoeding 
14. zo nee, dien meldingsformulier in, vanuit www.hetlnvloket.nl. 
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15 Inleginstructie balken 

15.1 Handleiding voor het aanbrengen van de balken 

 

15.1.1 Stap 1 – foto 1 

 
Bij het inleggen van de dambalken worden deze schuin in de middensteun ingeschoven. (Zie foto 1). 
Hierbij moet erop worden gelet dat de dieper gelegen zijde van de dambalk niet op de afdichting van 
de onderliggende dambalk ligt omdat deze dan zou kunnen beschadigen (linkerkant op foto 1).  
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15.1.2 Stap 2 – foto 2  

 
Bij stap 2 wordt het hogere gedeelte van de dambalk naar beneden gedrukt (rechterkant op foto 2) 
zodat deze bijna parallel ligt met de onderliggende dambalk. Hierbij moet erop worden gelet dat de 
dieper gelegen zijde van de dambalk niet op de afdichting van de onderliggende dambalk ligt omdat 
deze dan zou kunnen beschadigen. De balken nooit geforceerd aan een zijde tegen de middensteun 
aanleggen. 
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15.1.3 Stap 3 – foto 3 

 
Aansluitend wordt de dambalk gelijkmatig op de onderliggende dambalk aangedrukt. 
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15.1.4 Stap 4 – foto 4 

 
De balk ligt op de juiste positie, klaar voor gebruik. 
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16 Noodstroomvoorzieningen gemalen 

16.1 Inventarisatie gemalen 2014 

 
In 2014 is een inventarisatie gemaakt van alle gemalen hoe om te gaan bij stroomuitval.  
Welke actie dient er genomen te worden om het gemaal operationeel te houden : 
- het water verpompen met een andere pomp 
- bergen in het gebied 
- aansluiten noodstroomaggregaat  
In een overzichtslijst welke u aantreft in 16.3 (volgende pagina) is opgenomen welke voorzieningen  
getroffen worden bij welke locatie.   
In de overzichtslijst zijn alle gemalen opgenomen zowel hoogwatergemalen als niet hoogwater 
gerelateerde gemalen. 
Om ten tijde van stroomuitval de gemalen te voorzien stroom koopt het waterschap een aggregaat.    
Bij stroomuitval buiten de hoogwaterperiode kunnen de hoogwateraggregaten worden ingezet. 

16.2 Continuiteitsplan ICT en elektriciteit  

Hieronder treft u een overzicht aan van de conclusies van het continuiteitsplan buitenlocaties. Het 
eindrapport is in Corsa geregistreerd onder nummer 204.15674. 
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16.3 Overzicht gemalen 2014 

 
Locatie X Y adres postcode Responstijd 

(uren)

Binnen 4 uur op locatie? Maatregel Nood / Net 

aanwezig ?

Watersystemen

Gemaal Helenaveen 192699 378176 Helenaveenseweg, Evertsoord, bij 

nummer 37 aan de andere kant van de 

w eg

5977NB > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Geen accuut gevaar vanwege 

inlaatfuntie Ja

Gemaal Beringe 193688 372301 Noorderbaan, Beringe, bij rotonde bij 

einde noordervaart

5986AH > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Geen accuut gevaar vanwege 

inlaatfuntie
Nee

Gemaal Hasselderheide 209898 381870 Hasselderheidelaan, Velden, bij 

nummer 22

5941CV < 4uur Directe maatregel nodig tractiepomp
Ja

Mildert 183504 360900 Wessemerdijk, Ell, nabij 

Roermondsew eg

6011 > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg buffer bovenstrooms 

en er kan met een kraantje ook 

w orden gereinigd!

Nee

Gorstenhof 186532 355826 Wessemerdijk, Nederweert, nabij 

Napoleonsw eg

6031 > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg buffer bovenstrooms 

en er kan met een kraantje ook 

w orden gereinigd!

Nee

Gemaal Kleine Moost 188632 369501 Roggelsedijk, Meijel, bij Cafe de stoep 

over zandpad/fietspad direct langs 

kanaal richting 

Heibloem/Nederweerteind (gemaal 

ligt tegen de kanaaldijk)

5768RA < 3uur Directe maatregel nodig tractiepomp of aggregaat

Nee  w ordt 

2015

Krooshek Wanssum 203008 393071 Sportlaan, Wanssum, aan het einde 

van de Sportlaan langs de beek

5861CT Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg buffer bovenstrooms 

en er kan met een kraan ook 

w orden gereinigd!

Nee

Gemaal Lavendel 190920 383791 Kanaalw eg, Griendtsveen, bij nummer 

18

5766PN < 4uur Directe maatregel nodig tractiepomp
Nee

Gemaal Lange Heide 199367 374397 Westeringlaan, Maasbree, bij nummer 

56 andere kant van de w eg

5993CH > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Geen accuut gevaar vanwege 

inlaatfuntie
Nee

Gemaal Tongerlo / Maasbree 199665 375996 Tongerlo, Maasbree, nummer 3-9 5993NS < 3uur Directe maatregel nodig tractiepomp
Nee

Ellerbermsloot 184164 359613 Ellerbrug, Ell, onder de brug aan de 

w estzijde van de A2

6011RD < 4uur Directe maatregel nodig tractiepomp
Nee

Kuipers (Tungelroysebeek) 172087 359951 Diesterbaan Weert bij nummer 70 6006TC < 4uur Directe maatregel nodig tractiepomp Nee

Kroosvang Niers 194551 414080 Bloemenstraat 1-3 Millsbeek 6596DT > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Onderzoeken mogelijkheid 

tractieaandrijving of met kraan 

maaisel binnenhalen!
Nee

Gemaal IJzeren Man 175033 361246 Voorhoeveweg, Weert, Bij Café-Zaal 

Dennenoord het pad volgen langs de 

grote plas

6006SV > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg buffer om een paar 

dagen geen stroom te hebben. Nee

Gemaal Neerpeelbeek 186733 367731 Aan't Kruis, Nederweert-Eind, 

stroomaansluiting zit lang de w eg 

Aan't Kruis/Gemaal is bereikbaar via 

Stokershorst zandpad (grote kast is 

van afstand zichtbaar)

6034RE > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg buffer om langer dan 4 

uur water te bergen, Daarnaast 

mogelijkheid tot openen schuif! Nee

Gemaal Aaldonk 195417 414653 Horsestraat, Ottersum, bij nummer 35 

over het w erkpad

6591MA < 3uur Directe maatregel nodig tractiepomp of aggregaat
Nee

Waterkeringen

Vergelt 205277 371767 Vergelt, Baarlo, bij maaskade alleen 

stroomkast, gemaal staat in horst

5991PJ < 2uur Directe maatregel nodig tractiepomp of aggregaat 

(draagbaar)
Ja

Sterrenbosch 204668 370901 Sterrebosch, Baarlo 5991PP < 2uur Directe maatregel nodig tractiepomp of aggregaat 

(draagbaar)
Ja

Lingsforterbeek 210274 387130 Schans, Arcen, bij nummer 23 direct 

bovenstrooms van w atermolen

5944AE < 2uur Directe maatregel nodig aggregaat capaciteit te groot 

voor tractie
Ja

Kleefse beek 196108 409007 Hoofdstraat, Heijen, bij nummer 69 6598AE < 2uur Geen directe maatregel 

nodig

Genoeg berging voor circa 24 

uur!!
Ja

Mook keersluis 189484 417503 Startsedijk, Mook, bij nummer 1 6585BT > 4uur Geen directe maatregel 

nodig

Deuren kunnen handmatig 

w orden bediend. Pompje heeft 

hele grote buffer!

Nee
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17 Voorbereiding gesloten seizoen 
 
Jaarlijks begint op 15 oktober het gesloten seizoen, dat duurt tot 15 maart in deze periode mogen 
geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd. Deze datum is van toepassing op  
vergunningen (externen). In het gesloten seizoen is er een kans op het optreden van een groot 
afvoerdebiet op de rivier de Maas wat kan leiden tot sterk verhoogde rivierwaterstanden.  
Het  waterschap zelf hanteert voor het hoogwaterseizoen de periode van 01 oktober tot 01 april. 
 
Om ervoor te zorgen dat het waterschap alert en goed voorbereid blijft op mogelijke hoge 
waterstanden op de Maas, wordt buiten het gesloten seizoen een aantal voorbereidende maatregelen 
en activiteiten uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen deels onder de dagelijkse (reguliere) taken 
van het waterschap, maar zijn voor dit hoogwatercalamiteitenbestrijdingsplan van groot belang omdat 
zij de basis vormen voor het goed kunnen functioneren van de crisisorganisatie.  
 

17.1 Inspectie en onderhoud 

 
Voor een actueel beeld van de conditie van waterkeringen en kunstwerken worden deze periodiek 
geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten kan tijdig de eventuele noodzaak van aanvullend 
onderzoek, onderhoud en reparaties worden bepaald. Daarnaast kunnen de inspectieresultaten over 
langere periode een indicatie geven van trends, die op korte termijn vaak moeilijker waarneembaar 
zijn; bijvoorbeeld veroudering of slijtage van (delen van) kunstwerken, optreden van erosie of 
uitspoeling of het voorkomen van kwellocaties. 
 
Jaarlijks worden de hier onder beschreven items gecontroleerd of uitgevoerd:  
 
Dijkschouw / dijkinspectie 
Het hele jaar door voert waterkering beheer reguliere inspectie (en waar nodig onderhoud) uit van de 
waterkeringen in het beheersgebied. Deze maandelijkse dijkschouw richt zich primair op de 
zogenaamde groene dijken, harde keringen en eventuele activiteiten binnen de beschermingszone. 
Impliciet worden ook zichtbare en bereikbare kunstwerken in de dijk gecontroleerd, bijvoorbeeld 
afsluiters, permanent aanwezige onderdelen van demontabele wanden en coupures, etc.  
 
Behalve voor de reguliere controle en handhaving, is deze periodieke dijkschouw mede belangrijk 
voor lange termijn monitoring van situaties die moeilijk of niet eenduidig waarneembaar zijn en voor 
het signaleren van trends. Denk bijvoorbeeld aan een kwellocatie die in een droge periode kan 
opvallen als blijvend vochtige en weelderig begroeide plek, maar voor het merendeel van het jaar 
onopgemerkt kan blijven. 
 
Merk hierbij op dat de dijkschouw voornamelijk uitgaat van visuele inspectie, hetgeen met name voor 
kunstwerken een beperkt detailniveau kan opleveren. Ook worden kunstwerken die moeilijk zichtbaar 
en/of bereikbaar zijn, in de reguliere dijkschouw gewoonlijk niet geïnspecteerd. 
 
Voor de reguliere inspectie is een werkinstructie beschikbaar. De inspectieresultaten worden 
waterkering beheer intern teruggekoppeld en geregistreerd. Eventuele afwijkingen, 
onderhoudswerkzaamheden, activiteiten door derden, etc. die bij aanvang van het gesloten seizoen 
relavant zijn, worden als aandachtspunten in de bijlagen van dit hoogwaterbestrijdingplan opgenomen. 
 
Tijdens een hoogwatersituatie wordt de inspectie van de waterkering overgenomen door de 
dijkwachtorganisatie. De informatie uit reguliere inspecties en eventuele aandachtspunten worden dan  
door het ACMHW doorgegeven aan de dijkvakcoördinatoren / dijkwachten. 
 
Kunstwerkenschouw 
Jaarlijks wordt door watersysteem beheer in de periode juli - augustus alle waterkerende kunstwerken 
apart geïnspecteerd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de kunstwerken die tijdens de reguliere 
dijkschouw gewoonlijk niet worden gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat ze buiten de dijkvakken liggen 
of moeilijk bereikbaar of zichtbaar zijn. 
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De jaarlijks kunstwerkenschouw betreft naast een grondige visuele inspectie ook het smeren en  
bedienen van afsluitmiddelen en het weghalen van eventueel drijfvuil. 
 
De resultaten worden binnen watersysteem beheer intern teruggekoppeld en waar nodig worden 
onderhoud of reparaties uitgevoerd. Doelstelling is om vóór 01 oktober alle inspecties en eventuele 
benodigde reparaties gereed te hebben. Eventuele afwijkingen worden door watersysteem beheer 
geregistreerd en als aandachtspunt in de bijlage van dit hoogwaterbestrijdingplan opgenomen. 
 
Aan het einde van het gesloten seizoen vindt niet automatisch opnieuw een kunstwerkenschouw 
plaats. In beginsel worden alleen kunstwerken die tijdens een hoogwaterperiode zijn geactiveerd in de 
afbouwfase tijdens de deactivatie geïnspecteerd en waar nodig onderhouden of gerepareerd. Indien 
de achterliggende hoogwatersituatie of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het OT 
besluiten om ook andere kunstwerken die niet zijn geactiveerd toch te inspecteren. 
 
Inspectie van de keersluis bij Mook 
Voor de keersluis bij Mook (MOO.1.7.S) is bijzondere aandacht vereist bij de jaarlijkse inspectie.  
Elk jaar voor 01 oktober dient de drempel van de keersluis door een duiker te worden geïnspecteerd 
op stenen of andere obstakels die het correct sluiten van de deur kunnen verhinderen. Tevens moet 
aan de sluis jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd zoals aan elektra, smeren van de deuren enz. 
Verantwoordelijke watersysteem beheer  
 
Zes jaarlijkse opbouw / testen waterkering 
Om de zes jaar worden de waterkeringen getest / opgbouwd. Ieder jaar wordt een zesde gedeelte van 
de kering opgebouwd behoudens de keringen welke ten tijde van hoogwater Maas zijn opgebouwd. 
Deze worden in mindering gebracht op het totaal pakket.  
 
Onderhoud van pompen  
Jaarlijks voor 01 oktober worden alle pompen van het waterschap gecontroleerd, wordt ermee 
proefgedraaid en waar nodig vindt onderhoud plaats. Verantwoordelijke waterkering beheer, 
uitvoering watersysteem beheer   
 
Onderhoud van aggregaten 
Met alle aggregaten van het waterschap wordt regelmatig (om de 6 weken) proefgedraaid. Tevens 
wordt jaarlijks een onderhoudsbeurt uitgevoerd, welke wordt afgestemd op het aantal draaiuren 
volgens de specificaties van de leverancier. Voor 01 oktober worden alle aggregaten gecontroleerd op 
onderhoud en werking. Verantwoordelijke waterkering beheer, en uitvoering watersysteem beheer. 
 
Controle van de crisisruimte 
Elke maand wordt de hardware en software in de crisisruimte 0.05, 0.06 en 0.07 gecontroleerd door 
een medewerker van watersysteem beheer.  
 
Vóór elk hoogwaterseizoen 01 oktober vindt er een uitbreide check plaats. Tevens wordt dan 
gecontroleerd of alle lijsten en schrijfbenodigdheden in ruimte 0.06 aanwezig zijn. Bij deze uitgebreide 
check worden ook de fax, 0800-nummers, portofoonnetwerk en het NCV (nood communicatie 
voorziening) betrokken.  
 
Bij net - of computeruitval wordt gebruik gemaakt van de reserve PC’s. De PC’s zijn opgeslagen op de 
tafel en in de kast in ruimte 0.05 en 0.06. Deze PC’s worden periodiek gecontroleerd en de 
geïnstalleerde software wordt op niveau gebracht. De software voor de GIS - PC is opgeslagen op 
een externe harde schijf deze wordt voor elk hoogwaterseizoen voorzien van de laatste updates.  
 
Hoogwaterloods 
Vóór elk hoogwaterseizoen 01 oktober vindt er een uitbreide check plaats. Tevens wordt dan 
gecontroleerd of alle lijsten en schrijfbenodigdheden in de ruimte welke gebruikt wordt voor de 
hoogwaterbestrijding, aanwezig zijn. Bij deze uitgebreide check worden ook de computers, fax, 
telefoons en het nationaal NCV getest.  
Bij net - of computeruitval wordt gebruik gemaakt van de opgeslagen hardware in de kast op het 
kantoor van de hoogwaterbestrijding. 
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Calamiteiten containers 
Jaarlijks wordt voor de inzet van de calamiteitencontainers een instructie / oefening gehouden. 
  

17.2 Actualiseren van het calamiteitenbestrijdingsplan 

 
Dit calamiteitenbestrijdingsplan is de basis voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen tegen 
Maashoogwater. Voor een optimaal effect dienen de gegevens en procedures correct en actueel te 
zijn, zodat ze zonder tijdverlies kunnen worden geraadpleegd en gebruikt. Voorafgaand aan de start 
van het gesloten seizoen, dienen alle gegevens in het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater en 
de bijlagen te zijn geverifieerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. Een goede eerste aanzet 
daartoe is het verwerken van feed back en lessons learned direct na afsluiting van een 
hoogwaterperiode en/of na het einde van het gesloten seizoen (zie hiervoor ook hoofdstuk 11 
“Nazorg”). 
 
Contactgegevens 
Contactpersonen en telefoonnummers kunnen in de loop van de tijd wijzigen. In augustus moeten 
daarom de volgende gegevens worden gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd: 
       -     personele invulling van alle taken en functies van het waterschap in dit 
             calamiteitenbestrijdingsplan; 
       -     contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), emailadres, etc.) van alle locaties en  
             medewerkers van het waterschap; 
       -     contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), emailadres, etc.) van relevante locaties en 

       medewerkers van naburige waterschappen, hulpdiensten, gemeenten, Rijkwaterstaat en 
       aannemers met een waakvlamovereenkomst verloopt via contactenlijst in het handboek. 

 
Controle toegang percelen derden 
Jaarlijks moeten de overeenkomsten welke gesloten zijn met de bewoners van diverse percelen 
worden gecontroleerd op actualiteit. De overeenkomsten geven het recht van toegang tot het 
betreffende perceel voor het bouwen van wand(en), coupure(s) en het controleren van de waterkering. 
Indien een perceel alleen middels een afgesloten hekwerk bereikbaar is, heeft het waterschap 
hiervoor de sleutel welke wordt bewaard in de hoogwaterloods.  
 
Verantwoordelijke : waterkering beheer  
 
Afstemming 
Periodiek zal afstemming moeten plaatsvinden van dit calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater op 
de calamiteitenplannen en draaiboeken van andere betrokken partijen, zoals: 
      -     Gemeenten; 
      -     Veilighiedsregio; 
      -     Rijkswaterstaat; 
      -     Naburige waterschappen; 
      -     LCO (Landelijk).  
 
Een concreet onderdeel van afstemming met gemeenten, hulpdiensten en directe omwonenden zijn 
de (weg)afsluitingen wanneer wanden, coupures en tijdelijke keringen worden geplaatst alsmede 
eventuele verkeersmaatregelen bij pomplocaties.  
 
Waakvlamovereenkomsten 
Voor 01 oktober elk jaar dienen de waakvlamovereenkomsten met loonwerkbedrijven (inhuur van 
tractoren t.b.v. tractie voor de pompen, inzet van personeel en materieel, levering van materialen, 
etc.), transportbedrijven en communicatiebedrijven te worden geactualiseerd.  
Voor 01-augustus met een uitloop van 3 weken (in verband met vakantie) wordt jaarlijks de actualiteit 
van de  tijdelijke keringen besproken met de aannemers. De aantallen kunnen wijzigen in verband met 
de voortgang van de werkzaamheden van team dijkverbetering. 
      
Ook de te realiseren tijdelijke voorzieningen en noodmaatregelen dienen hierin te worden ogenomen. 
Verantwoordelijke waterkering beheer, uitvoering watersysteem beheer. Tevens dient  watersysteem 
beheer ingeschakeld te worden bij periodieke oefeningen. Verantwoordelijke waterkering beheer.. 
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Risicoanalyse 
Vanuit periodieke risicoanalyses zal worden bekeken in hoeverre nieuwe of gewijzigde risico's moeten 
resulteren in een verdere actualisatie van het hoogwatercalamiteitenbestrijdingsplan. Hierbij is een 
nauwe relatie met het calamiteitenplan, de crisisorganisatie en calamiteitenstructuur (incl. 
samenwerking met WBL) voorzien. Met betrekking tot het hoogwatercalamiteitenbestrijdingsplan kan 
in de komende jaren gedacht worden aan o.a. de volgende aspecten: 

- dijkwachtorganisatie;  

- personele uitval / tekort door ziekte, onderbezetting of persoonlijke redenen; 

- bijhouden en terugkoppeling van meldingen uit het veld; 

- taakverdeling en werkbelasting; toets of de personele bezetting en aanvulling uit 
waakvlamovereenkomsten voldoende capaciteit bieden voor uitvoering van alle scenario’s 
van het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater. 

 

Plan Watersysteem Beheer 
Jaarlijkse updaten afgeleid plan van bestrijdingsplan Maashoogwater info Peter Roefs watersysteem 
beheer  
 
Verantwoordelijke waterkering beheer. 
 

17.3 Actualiseren van beheersinfomatie 

 
Om adequaat beslissingen te kunnen nemen in een hoogwatersituatie is het essentieel om te 
beschikken over goed toegankelijke, complete en actuele informatie over de waterkeringen en het 
beheersgebied. Het verzamelen, controleren, actualiseren en ontsluiten van informatie is daarmee niet 
alleen een dagelijkse taak van het waterschap, maar tevens een belangrijke activiteit als 
voorbereiding op het gesloten seizoen. 
 
Geografische informatie  

- medewerkers van naburige waterschappen, hulpdiensten, gemeenten, Rijkwaterstaat en 
             aannemers met een waakvlamovereenkomst verloopt via contactenlijst in het handboek; 

- controleren van beschikbaarheid en actualiteit van kaartmateriaal, legger, beheerregister, 
      etc. (analoog en digitaal); 
-     controleren van aanduiding in dijkringen, dijkvakken en dijkpalen;   
-     controleren en waar nodig actualiseren van wanden - en coupureboek, pompboeken en  
       tijdelijke keringen; 
-     controleren en zonodig actualiseren van inundatietekeningen; 
-     per dijkring bepalen hoeveel tijd nodig is om te demobiliseren en personeel en materieel in 
      veiligheid te brengen  

 
Hydraulische infomatie 

- Volgen van trends en ontwikkelingen in rivierafvoeren, bewaken van hydraulische 
      randvoorwaarden en zonodig bijstellen van waterstanden in relatie tot debiet en fasering. 
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Identificatie van kritische locaties 
In het GIS zijn per dijkring de locaties die om uiteenlopende redenen extra aandacht behoeven van de 
dijkwacht en ACMHW opgenomen. Hierin worden o.m. de volgende gegevens verwerkt: 

- waterkeringen of (niet) waterkerende kunstwerken die bij de laatste toetsing op veiligheid 
geen of een onvoldoende oordeel hebben gekregen; 

- locaties waar bij eerder hoogwater problemen zijn waargenomen die mogelijk nog niet 
afdoende of volledig zijn hersteld; 

- waarnemingen uit de periodieke dijkschouw of inspecties van kunstwerken, zoals 
erosieplekken, beschadigingen, graafactiviteiten; 

- locaties waar bijvoorbeeld door bouwactiviteiten tijdelijk niet aan de veiligheidsnorm wordt 
voldaan; 

- aandachtslocaties 1/50 keringen, noodmaatregelen verdachte locaties (onderzoek Royal 
Haskoning).  

 
Vroegtijdig inzicht in de potentiële faalmechanismen van de waterkering maakt het mogelijk gericht te 
inspecteren en waar nodig maatregelen te treffen (zie onderstaande figuur).  
Toegang tot deze beheersinformatie en directe koppeling ervan met actuele waarnemingen is in een 
hoogwatersituatie essentieel om voorkomende situaties snel te analyseren en adequaat beslissingen 
te kunnen nemen. De geactualisseerde lijsten worden als bijlage aan dit bestrijdingsplan toegevoegd. 
 
Deze informatie en de actuele dijkwachtmeldingen worden middels GIS gekoppeld aan een digitale 
geografische ondergrond. Door in het ACMHW met een GIS-terminal digitale spelden op een digitale 
kaart bij te houden, wordt de informatie snel verwerkt, ontsloten en gevisualiseerd. De GIS-operator 
vult hierbij voor een deel de rol van informatiemanager in. 
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17.4 Communicatie en oefening 

 
Communicatie calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater  
Jaarlijks dient het calamiteitenbestrijdingsplan te worden doorgenomen met de in dit plan genoemde 
mensen van het ACMHW, Operationeel Team en Actieteam binnen de hoogwater-  
bestrijdingsorganisatie van het waterschap. Verantwoordelijke waterkering beheer  
De voorlichting / presentatie vinden plaats voor het hoogwaterseizoen. 
 
 
Dijkbewaking 
Jaarlijks worden er in september bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwillige dijkwachten. Voor 
iedere bijeenkomst wordt een van te voren bepaalde groep uitgenodigd. Het aantal en het gebied is te 
groot om alles op een avond te organiseren.  
Volgens een vastgestelde planning wordt een dijkbewakingsoefening gehouden om ervaring op te 
doen met het organiseren van de dijkbewaking en om de bruikbaarheid van de regelingen te toetsen. 
Indien in het betreffende jaar hoogwater is geweest wordt er geen oefening gehouden. 
Verantwoordelijke waterkering beheer. 
 
Voorafgaande aan het hoogwaterseizoen (dus voor 01 oktober) moeten de dijkwachtkoffers met de 
actuele inhoud aan de dijkwachten worden verstrekt. Verantwoordelijke waterkering beheer De 
bezorging, controle en eventuele aanvulling van de dijkwachtkoffers wordt verzorgd door de 
medewerkers van de hoogwaterloods.  
 
Verspreiding van het calamiteitenbestrijdingsplan 
Medewerkers van het waterschap kunnen het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater en andere 
plannen welke betrekking hebben op Maashoogwater downloaden. De plannen zijn te vinden op de G-
schijf � OBT � afd OBT � plannen.   
De plannen worden jaarlijks voor 01 oktober op de G – schijf van OBT geplaatst door waterkering 
beheer  
Indien het plan via intranet wordt gedownload treft men het gehele plan aan zowel het strategische, 
tactische en operationele gedeelte. Op het vertrouwelijke deel C dat niet is inbegrepen in de versie die 
via internet vrij toegankelijk is, rust vanzelfsprekend een embargo voor externe verspreiding. 
 
Externe gebruikers, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, regionale hulpdiensten, etc. kunnen het 
calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater downloaden via internet onder www.wpm.nl. onder 
crisisbeheersing => calamiteiten calamiteitenbestrijdingsplan. Indien het plan via internet wordt 
gedownload treft men alleen het strategische en tactische gedeelte aan. Het 
calamiteitenbestrijdingsplan wordt jaarlijks voor 01 oktober op Internet geplaatst. Verantwoordelijke 
waterkering beheer 
Het operationele gedeelte is in beginsel niet vrij beschikbaar voor externe partijen. De externe 
partners ontvangen van het waterschap jaarlijks medio oktober een brief dat zij het 
calamiteitenbestrijdingsplan kunnen downloaden. 
 
Communicatie bewoners de Weerd in Roermond 
De communicatie richting bewoners van de Roermondse Weerd wordt verzorgd door de gemeente 
Roermond. Het waterschap hoeft in deze geen actie te ondernemen.  

17.5 Presentatie / voorlichting 

Jaarlijks wordt voor ieder vakdiscipline van het ACMHW een presentatie gegeven. Hierin worden de 
laatste nieuwe ontwikkelingen / belangrijke zaken besproken zodat eenieder goed is voorbereid op het 
volgende hoogwaterseizoen. Indien noodzakelijk vindt er ook nog een oefening plaats.   
 
 
 
 


