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Inleiding 
 
Doel 
Het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater beoogt invulling te geven aan alle taken die ten tijde 
van hoogwater op de Maas zijn toebedeeld aan waterschap Peel en Maasvallei. Het sluit aan op 
algemeen geldende afspraken in het calamiteitenplan en beschrijft de bijzonderheden die specifiek op 
Maashoogwater van toepassing zijn. 
 
Om het optreden bij Maashoogwater te faciliteren beschrijft het calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater: 

1. De verantwoordelijkheden van betrokkenen in het strategisch deel A. 
2. De tactische afspraken ten aanzien van bestrijdingsprocessen en deelaspecten in het tactisch 

deel B. 
3. De uitwerking voor het daadwerkelijke optreden in deel C. 

 
Aanpak 
Het waterschap bereidt zich voor op het optreden bij Maashoogwater door afspraken vast te leggen 
over de wijze waarop medewerkers activiteiten ontplooien in het kader van dit 
calamiteitenbestrijdingsplan. Dit plan is opgesteld in het verlengde van het calamiteitenplan van het 
waterschap. Daar waar het calamiteitenplan niet voorziet in een adequate aanpak van het bestrijden 
van het Maashoogwater worden aanvullende afspraken neergelegd in dit calamiteitenbestrijdingsplan. 
 
Doelgroepen 

- De doelgroepen in het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater zijn: de bestuurders, 
zijnde lid van het beleidsteam van het waterschap; 

- De leidinggevenden, zijnde lid van het operationeel team van het waterschap; 
- Medewerkers van het waterschap zijnde lid van de crisisorganisatie; 
- Functionele derden waaronder overheidsorganen en dienstverleners op afstand. Hieronder 

worden verstaan organisaties die uitvoerende taken aannemen onder verantwoordelijkheid 
van de bestuurders dan wel leidinggevenden als bovengenoemd. 

 
Leeswijzer 
 

- Deel A: Strategisch Deel 
Hoofdstuk 1 geeft de reikwijdte en begrippen van dit calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater 
aan. 
Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de partijen en hun verantwoordelijkheden bij de 
hoogwaterbestrijding. Dit hoofdstuk bevat noodzakelijke achtergrondinformatie voor een ieder die 
wil overzien wat de multidisciplinaire context is van de eigen organisatie en/of taken. 
Hoofdstuk 3 geeft aan op welke wijze de hoogwaterbestrijding geleid en gecoördineerd wordt. Dit 
hoofdstuk is bedoeld om aan te geven welke sleutelfunctionarissen en/of leidinggevenden vanuit 
de verschillende partijen elkaars partners zijn. 

 

- Deel B: Tactisch Deel 
In hoofdstuk 4 komen de tactische afspraken aan de orde van het optreden bij 
hoogwaterbestrijding. Het geeft inzicht in de processen en aanpak op hoofdlijnen door de 
crisisorganisatie bij Maashoogwaterbestrijding. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de teams betrokken in de 
Maashoogwaterbestrijding. 

 

- Deel C: Operationeel Deel en bijlagen (zijn niet openbaar) 
In dit deel van het calamiteitenbestrijdingsplan / bijlagen zijn tot op detailniveau de activiteiten en 
werkzaamheden in het kader van de Maashoogwaterbestrijding opgenomen. Zo staan hierin de 
locaties van kunstwerken en pompen, de telefoonnummers, de voorraden enz. Omwille van 
privacyredenen en de gevoeligheid van diverse gegevens zijn deze niet algemeen beschikbaar 
gesteld. Mocht om welke reden dan ook de noodzaak aanwezig zijn om alsnog toegang te krijgen 
tot (een deel van) deze gegevens dan kan contact worden opgenomen met een van de 
medewerkers van het team waterkering en veiligheid van het waterschap. 
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- Vaststelling calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater 
Het bestrijdingsplan Maashoogwater wordt jaarlijks vastgesteld door de projectgroep 
crisisbeheersing. Tevens wordt dit ter kennisgeving aangeboden aan het dagelijks bestuur en de 
stuurgroep crisisbeheersing.  
Indien er zwaarwegende of ingrijpende wijzigingen hebben plaats gevonden wordt het 
calamiteiten bestrijdingsplan vastgesteld door de stuurgroep crisisbeheersing en ter kennis 
gebracht van het dagelijks bestuur. 
In het bestrijdingsplan Maashoogwater zijn alle acties ter dege voorbereid. Met een eventuele 
aftoping van de golf is geen rekening gehouden. 
Om een adhoc aftoppende golf opnieuw te berekenen welke acties uitgevoerd moeten worden ten 
tijde van een hoogwater Maas is tijdsrovend en intensief karwei. Wellicht is dit in de beschikbare 
tijd niet mogelijk tevens vraagt dit veel specialistische kennis. 
Indien een fase wordt afgekondigd moet deze conform draaiboek in zijn geheel worden 
uitgevoerd. 
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1 Uitgangspunten 

1.1 Afbakening 

Het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater geeft, aanvullend op de inhoud van het 
calamiteitenplan, een nadere uitwerking voor specifieke activiteiten in het kader van Maashoogwater. 
Het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater  is een monodisciplinair coördinatieplan op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het geeft inzicht in de structuur van de crisisorganisatie 
van het waterschap en specificeert de raakvlakken tussen het waterschap en andere, bij hoogwater 
Maas, betrokken partijen. 

 
Daar waar het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater niet in voorziet, zijn de gebruikelijke 
afspraken vanuit het (overkoepelende) calamiteitenplan van toepassing.  
 

1.2 Beheergebied waterschap 

Het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater is van toepassing op de dijkringen binnen het 
taakgebied van het waterschap. Het betreft hier de dijkringen 54 tot en met 79 met uitzondering van 
de dijkringen 58, 76 en 77. Deze zijn niet in het beheer bij ons waterschap maar bij waterschap Aa en 
Maas of waterschap Roer en Overmaas. De dijkringen zijn gelegen binnen de gemeenten Roermond, 
Maasgouw, Leudal, Peel en Maas, Beesel, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep 
alsmede Mook en Middelaar. Het beheergebied is verdeeld in een tweetal regio’s, namelijk Noord en 
Zuid. Het noordelijk gebied omvat de dijkringen 54 tot en met 68 en het zuidelijk gebied omvat de 
dijkringen 68 tot en met 79 waarbij opgemerkt moet worden dat dijkring 68 zowel in Noord als in Zuid 
ligt. De grens van beide regio’s is de autosnelweg A67. 
 
Begripsbepaling Maashoogwater 
In dit plan wordt consequent gesproken over Maashoogwater. Met Maashoogwater wordt bedoeld 
elke vorm van optreden van hoogwater op de Maas vanaf een afvoer van 1000 m³/sec bij St. Pieter 
(km raai 10.8). Het Maashoogwater wordt beëindigd nadat de afvoer bij St. Pieter en Mook lager is 
geworden dan 1000 m³/sec (overeenkomend met een waterstand van 9.10 m+NAP bij kilometerraai 
(165.000) te Mook) en er zich tussen St. Pieter en Mook geen hoogwatergolf bevindt afwijkend van de 
genoemde debieten. 
 
Status waterkering en beschermhoogte 
Het beschermingsniveau in Limburg is vastgesteld op een overschrijdingskans van 1/250 (POL). Tot 
medio 2024 kent ons beheergebied ook nog dijken met een overschrijdingskans van 1/50.       
         

1.3 Fasering 

De coördinatiefasen uit het calamiteitenplan zijn normaal van toepassing. Wel is voor de uitvoering 
van de maatregelen in fasen regulier (fase 0), 1, 2 en 4 voor elk een aantal getallen toegevoegd die 
een directe koppeling hebben met de afvoercijfers (bv. 1000-1250-1500 m³/sec enz.). Deze getallen 
hebben betrekking op de uitsplitsing van de uit te voeren activiteiten in het veld. In iedere fase wordt 
een afgebakend takenpakket uitgevoerd wat is vastgelegd in dit calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater. Dit is noodzakelijk vanwege de veelheid aan werkzaamheden die het waterschap 
moet uitvoeren. Voor de opschaling heeft de toevoeging van het getal geen gevolgen. 
 

1.4 Crisisorganisatie 

Indien sprake is van Maashoogwater wordt altijd opgetreden vanuit de structuur van de 
crisisorganisatie (zie functieboek crisisorganisatie). 
Bij een afvoer van 1000 m

3
/sec ontvangt het waterschap van Rijkswaterstaat een attenderingsbericht. 

De werkzaamheden in deze fase vallen onder de reguliere werkzaamheden.  
Zodra de afvoer van 1250 m³/sec

 
St. Pieter

 
wordt overschreden en de hoogwaterberichtgeving op 

gang komt, wordt het actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) actief. Het ACMHW start met de 
uitvoering van de maatregelen welke zijn vastgelegd in het calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater. 
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2 Verantwoordelijkheden en partners 
 

2.1 Waterschap 

Hieronder volgt een overzicht van verantwoordelijkheden welke het waterschap ten tijde van een 
hoogwater moet uitvoeren. Ten tijde van een calamiteit kunnen deze verantwoordelijkheden worden 
aangepast.  
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor: 

- Het alarmeren en opschalen van de eigen crisisorganisatie. 
- Het opbouwen van de demontabele waterkeringen (wanden en coupures). 
- Het uitvoeren van overige activiteiten gericht op de bescherming van de dijkringgebieden 

(waaronder bemaling en afsluiting van doorgangen in waterkeringen).  
- Deelname aan het Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam (RBT) van 

de Veiligheidsregio. 
- Het uitvoeren van controles op werkzaamheden door derden die noodzakelijk zijn voor een 

sluitende dijkring (bijvoorbeeld gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg en Rijkswaterstaat). 
- Het uitvoeren van dijkinspecties door de dijkwachten.  
- Het beschikbaar stellen van noodzakelijke waterhuishoudkundige informatie in relatie tot het 

taakveld van het waterschap ten behoeve van de bestrijding van het Maashoogwater aan 
betrokken partners in de hulpverlening. 

- Het beschikbaar stellen van rapportages aan de provincie Limburg (Sitraps) en LCO . 
- Het, indien noodzakelijk, toepassen van noodbevoegdheden door de voorzitter. 

 
Bij het uitvoeren van die taken, welke voortvloeien uit bovengenoemde verantwoordelijkheden, is 
samenwerking met partners in de hulpverlening essentieel. Partners die (kunnen) worden betrokken 
zijn: 
 

1. Hulpdiensten (Nationale politie, brandweer, GHOR). 
In relatie tot de taken van het waterschap zijn de hulpdiensten vooral het aanspreekpunt voor 
het afstemmen van het gezamenlijke optreden en het uitwisselen van informatie. 

2. Het lokaal bestuur (gemeenten). 
De burgemeester heeft het opperbevel over de hulpdiensten in geval van (dreigende) rampen 
en zware ongevallen. Daarnaast heeft de burgemeester de leiding over de overige diensten 
die taken vervullen in dit kader. 

3. Rijkswaterstaat. 
Het verzorgen van metingen in het kader van de waterstanden en het opstellen en 
verspreiden van hoogwaterberichten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat.  

4. Functionele derden. 
Hieronder vallen diensten op afstand. Zij voeren taken uit onder aansturing van het 
waterschap. 

 

2.2 Samenwerking WBL 

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is een dochter van ons waterschap en van waterschap Roer en 
Overmaas. WBL is verantwoordelijk voor de rioolzuiveringen. Voor het transport van het rioolwater 
liggen er diverse leidingen langs of door waterkeringen. Ten tijde van hoogwater Maas worden er op 
diverse locaties door WBL met de situatie verband houdende werkzaamheden verricht. WBL heeft 
een belangrijke taak bij het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater. Afstemming tussen het 
waterschap en WBL bij het repressief optreden is gewaarborgd in dit plan. In de toekomst volgt de 
verdere integratie van de plannen bij het optimaliseren van het calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater. 
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2.3 Hulpdiensten 

Onder hulpdiensten worden begrepen: 
- Brandweer, 
- Nationale politie, 
- GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen). 

 
De medewerking van deze diensten wordt verkregen via de geïntegreerde meldkamer van de 
hulpdiensten. In een opgeschaalde en niet acute situatie zijn zij aanspreekbaar via de structuur van de 
regionale crisisorganistie van de algemene kolom (zie hoofdstuk 3). 
 

2.4 Lokaal bestuur 

De (coördinerend ) bestuurder is onder andere verantwoordelijk voor: 
- De bestuurlijke coördinatie 

o het onderhouden van contacten met hoger management/directie van het waterschap 
o het onderhouden van bestuurlijk contacten met buurgemeenten, de provincie, 

waterschap(pen) of functionele (Rijks)autoriteiten, voor zover de hoogwaterbestrijding 
daartoe aanleiding geeft 

o het onderhouden van contacten met relevante overheidsorganisaties en diensten op 
afstand, zoals de onderzoeksraad voor de veiligheid en optredende rijksinspecties. 

- Het voorzitten van het Regionale Beleidsteam (RBT) binnen de regionale crisisorganisatie 
rampenbestrijding teneinde zich te laten adviseren door betrokken diensten. 

- Het gebruik maken van noodbevoegdheden, voor zover de hoogwaterbestrijding daartoe 
aanleiding geeft, naar eigen inzicht en op advies van het beleidsteam. 

 

2.5 Rijkswaterstaat 

De crisisorganisatie van Rijkswaterstaat (RWS) bestaat uit een operationele, tactische en strategische 
component in relatie tot Maashoogwater. RWS is verantwoordelijk voor 
het proces waarnemen en meten. 
Op basis van een convenant wordt dit proces tijdens de hoogwaterbestrijding uitgevoerd door RWS. 
Op vastgestelde tijdstippen (zie regionaal rampencalamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Maas) geeft 
RWS bericht over bereikte waterstanden langs de Maas en verwachtingen (voorspellingen). 
 

2.6 Functionele derden 

 
Overheidsorganen op afstand 
Er zijn overheidsorganen en diensten op afstand die bij het falen van de hoogwaterbestrijding 
autonoom kunnen optreden op grond van wettelijke taken en bevoegdheden. 
 
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor: 

- Het strafrechtelijk onderzoek. 
De onderzoeksraad voor de veiligheid is verantwoordelijk voor: 

- Het onderzoek dat tot doel heeft vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken 
zijn van individuele of categorieën ongevallen of incidenten. De Raad besluit zelf of zij een 
onderzoek instelt. Een onderzoeker van de Raad is bevoegd elke plaats te betreden, 
inlichtingen te vorderen en de situatie op te nemen. 

 
Afhankelijk van de aard van de incidenten die voorkomen bij de hoogwaterbestrijding, kunnen andere 
organisaties operationeel en / of bestuurlijk betrokken zijn bij het optreden. Het betreft bijvoorbeeld 
(niet limitatief): 

- Provincie 
- De arbeidsinspectie 
- Rijkswaterstaat 
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Uitvoerende en aannemende bedrijven. 
Afhankelijk van de uitvoeringsfase in de hoogwaterbestrijding kunnen uitvoerende bedrijven worden 
ingeschakeld onder verantwoordelijkheid van het waterschap. De bedrijven kunnen assisteren bij het 
opbouwen van wanden / coupures, realiseren van tijdelijke keringen en het oplossen van incidentele 
incidenten.  
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3 Leiding en coördinatie 
 

3.1 Coördinerende structuren waterschap 

Voor het optreden ten tijde van Maashoogwater maakt het waterschap gebruik van de 
crisisorganisatie conform de structuur vastgelegd in het calamiteitenplan. Specifiek voor de bestrijding 
van Maashoogwater wordt het Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) en de dijkwachtorganisatie 
aan de crisisorganisatie gekoppeld. (zie onderstaande figuur 1). 
 
De omvang van de taken van het waterschap, zoals verwoord in deel C van dit plan, maakt dat voor 
een efficiënte uitvoering het instellen van het ACMHW en het activeren van de dijkwachtorganisatie 
noodzakelijk is. De uitbreiding wordt toegevoegd aan de normale structuur van de crisisorganisatie 
van het waterschap. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de reguliere crisisorganisatie 
blijven onverkort bestaan. 
 
Het ACMHW geeft uitvoering aan: 

- alle uitvoeringsactiviteiten zoals beschreven in het bestrijdingplan Maashoogwater, inclusief 
het coördineren van de werkzaamheden van de dijkwachtorganisatie. 

 
De dijkwachtorganisatie geeft uitvoering aan: 

- dijkinspecties tijdens Maashoogwater conform opdracht van het ACMHW. 
 
De bezetting van de hoogwaterloods geeft uitvoering aan: 

- alle logistieke activiteiten om de hoogwaterbeveiliging op het afgesproken niveau te 
realiseren. 

 
De dijkspecialist is als extra schakel toegevoegd en wordt belast met aanvullende dijkinspecties vanaf 
2000 m

3
/sec voor 1/50 trajecten welke gevoelig zijn voor stabiliteitsproblemen.  

Vanaf 2250 m
3
/sec zijn ook aanvullende dijkinspecties op de 1/250 trajecten welke gevoelig zijn voor 

stabiliteitsproblemen zie bijlage C3. 
Tevens beoordeelt de dijkspecialist de inspectierapporten van de dijkbewaking. 
 
 

Figuur 1: Crisisorganisatie WPM bij Maashoogwater. 
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3.2 Coördinerende structuren waterschap met de Algemen Kolom 

De structuur van de crisisorganisatie van het waterschap zal, in elk geval vanaf coördinatiefase 2 - 
2000, aansluiting zoeken bij de structuren van de algemene kolom (hulpdiensten en gemeenten) en 
overige partners in de Veiligheidsregio. 
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Figuur 2: Fasering bij Maashoogwater. 
 
In figuur 2 is tevens een fasering opgenomen. Deze fasering heeft enerzijds betrekking op de 
opschaling van de organisatie van het waterschap en anderzijds op de uitvoering van de activiteiten 
van het waterschap in het kader van Maashoogwater. Daarnaast is aangegeven hoe de fasering van 
het waterschap aansluiting vindt bij de opschalingstructuur (Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijding Procedure (GRIP)) van de algemene kolom. 
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4 Tactische afspraken 
De noodzakelijke afspraken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan dit 
calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater worden gepresenteerd aan de hand van de taken zoals 
omschreven in deel C van dit plan. Waar nodig worden algemeen tactische aandachtspunten voor het 
operationeel optreden meegenomen. 
 
Eerst komen de processen aan bod die bij elk incident aan de orde zijn:  

- leiding en coördinatie; 
- melding en alarmering; 
- opschaling; 
 

4.1 Leiding en coördinatie  

Bij een afvoer van de Maas te St. Pieter van 1000 m
3
/sec met stijgende tendens ontvangt het 

waterschap een attenderingsbericht van Rijkswaterstaat. De waterwachtdienst van het waterschap 
houdt regulier toezicht op het watersysteem. Waar nodig heeft de waterwachtdienst de beschikking 
over medewerkers van watersysteem beheer om werkzaamheden in het kader van 
hoogwaterbestrijding, tot 1250 m³/sec afvoer (fase 0) bij St. Pieter, uit te voeren.  
In overleg met de Coördinator Hoogwaterloods (CHWL) worden middelen ter bestrijding van het 
Maashoogwater ingezet. De Coördinator Hoogwaterloods bespreekt de ondernomen acties met de 
Leider Actie Team Maashoogwater (LATMHW). Indien er sprake is van genoemde werkzaamheden 
informeert de LAT altijd de Leider Actie Centrum Maashoogwater (LACMHW) van het waterschap.  
 
Bij een afvoer te St. Pieter van 1250 m³/sec met stijgende tendens ontvangt het waterschap een 
voorwaarschuwing van Rijkswaterstaat en komt de crisisorganisatie in actie. De waterwachtdienst 
vervult de rol van Leider Actieteam. Het expliciet voor de bestrijding van Maashoogwater ingestelde 
Actiecentrum Maashoogwater wordt operationeel onder leiding van de LACMHW. De LACMHW is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken uit dit calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater, 
waaronder de inzet van de dijkwachtorganisatie. Incidenten in relatie tot hoogwater, waarin dit 
calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater niet voorziet, legt hij te allen tijde voor aan de 
Operationeel Leider, tenzij urgentie dit belet. Verantwoording vindt dan zo spoedig mogelijk plaats. 
Voor de reguliere werkzaamheden welke wel zijn beschreven in het calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater vindt dagelijks overleg(gen) plaats tussen de LACMHW en OL. 
 
Bij een afvoer van 1500 m³/sec te St. Pieter, met stijgende tendens, ontvangt het waterschap een 
voorwaarschuwing en de eerste landelijke hoogwaterberichtgeving van Rijkswaterstaat. Vanaf dan 
coördineert de OL van het waterschap de hoogwaterbestrijding. Hij kan zich laten bijstaan door het 
Operationeel Team van het waterschap en draagt zorg voor een liaison naar de algemene kolom ten 
behoeve van het Regionaal Operationeel Team. De Operationeel Leider informeert de voorzitter en de 
voorlichter van het Beleidsteam en de leden van het Operationeel Team over alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot de hoogwaterbestrijding. 
 
Vanaf een afvoer van 2500 m³/sec met stijgende tendens geeft de voorzitter van het Beleidsteam 
leiding aan de hoogwaterbestrijding. Hij weegt, waarnodig in overleg met het beleidsteam, de 
bestuurlijke implicaties, geeft richting aan de aanpak hiervan door het waterschap en zorgt voor de 
beschikbaarheid van een bestuurlijk liaison ten behoeve van het Regionaal Beleidsteam. De 
Operationeel Leider blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het calamiteitenbestrijdingsplan 
Maashoogwater.  
 
Indien de afvoer van 2500 m³/sec verder stijgt, dreigt een ramp in de zin van de Wet veiligheidsregio’s 
voor de dijkringen met een beschermingshoogte van 1/50. Voor de dijkringen met een 
beschermingshoogte van 1/250 is zulks van toepassing bij een afvoer groter dan 3000 m³/sec.
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4.2 Melding en alarmering 

Bij een afvoer van 1000 m³/sec te St. Pieter start de formele berichtgeving in het kader van 
Maashoogwater door Rijkswaterstaat Limburg met de melding van dit gegeven aan relevante 
partners..  
 
Door deze melding treedt het regionale calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater in werking.  
 
De melding wordt ontvangen door de waterwachtdienst van het waterschap (zie voor het verder 
verloop stroomdiagram figuur 3). De waterwachtdienst in de rol van LAT  informeert  de CHWL.  
In onderling overleg stelt de CHWL samen met LACMHW  de eerste aanpak op basis van 
waterstanden en voorspellingen van Rijkswaterstaat op. De LACMHW informeert de LAT van Horst. 
De LACMHW informeert ook de Operationeel Leider. De Operationeel Leider is vanaf dit moment 
formeel verantwoordelijk voor de hoogwaterbestrijding en fungeert als spin-in-het-web voor het 
uitvoeren van de opschaling (zie opschaling figuur 2). 
 
Melding(en) van hoogwater op de Maas moeten in het Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) 
worden ingebracht. Hier wordt bekeken wat de vervolgstappen worden van de melding. Zowel 
interene als externe melders worden geïnformeerd over de verdere behandeling van de melding. 

4.3 Procedure ICT / Open – Line 

Maashoogwater 
Tijdens Maashoogwater is sprake van een grotere kans op een calamiteit. Gedurende deze periode is 
autorisatie van Team informatiemanagement (IM) vereist voor het doorvoeren van standaard 
wijzigingen aangaande bedrijfkritische applicaties en gegevens, waaronder het installeren van 
updates en patches. Zo wordt een stabiele en gecontroleerde bedrijfkritische informatievoorziening 
bevorderd. 
 
Maashoogwater geldt van aanmelding tot afmelding. Voor aan- en afmelding wordt het Open Line 
Managed Services N.V. Calamiteiten telefoonnummer (24/7 bereikbaar) gebruikt. De aanmelding 
wordt ingediend wanneer Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer 1.000 m³/sec. St. Pieter overschrijdt. 
Afmelding wordt ingediend wanneer Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer tot onder 800 m³/sec. St. 
Pieter is gedaald. 
 
Wanneer de afvoer 1.250 m³/sec. St. Pieter overschrijdt is sprake van een calamiteuze situatie die 
afzonderlijk wordt aan- en afgemeld. Alleen de dienstdoende Operationeel Leider (OL) of Leider 
Actiecentrum Maashoogwater (LACMHW) is geautoriseerd de aan- en afmelding van Maashoogwater 
of Calamiteit in te dienen. 
 
Calamiteit 
Tijdens een Calamiteit is de Servicedesk in opperste staat van paraatheid en worden alle meldingen 
met de hoogst mogelijke prioriteit; Prio-1, behandeld (zie Service Level Agreement §5.2 "Incident 
Management"). Voor niet-standaard wijzigingen aangaande bedrijfkritische applicaties en gegevens, 
zoals installatie van updates en patches, is autorisatie van Team informatiemanagement (IM) vereist. 
 
Indien tijdens de Calamiteit werkplekbeheer noodzakelijk is wordt geen gebruik gemaakt van het 
waterschappersoneel maar wordt per direct door Open Line (op basis van nacalculatie) ondersteuning 
naar de waterschaplocatie uitgezonden. 
 
Voor aan- en afmelding wordt het Open Line Managed Services N.V. Calamiteiten telefoonnummer 
(24/7 bereikbaar) gebruikt. Binnen één uur na indienen bevestigt Open Line de aanmelding van de 
Calamiteit. Vanaf dat moment geldt opperste staat van paraatheid totdat de afmelding van de 
Calamiteit is ingediend. Alleen de dienstdoende Operationeel Leider (OL) of Leider Actiecentrum 
Maashoogwater (LACMHW) is geautoriseerd de aan- en afmelding van een Calamiteit in te dienen. 
 
Telefoonnummers Open-Line : 
- Calamiteit (24/7) � +31 (0)43 8507322 
- Wachtdienst (19.00 – 07.00 + weekeinde) � +31 (0)43 8507576 
- Eindgebruikersondersteuning (07.00 – 19.00 op werkdagen) � +31 (0)43 8507317   
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Gebruikte afkortingen figuur 3:  
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CHWL Coördinator Hoogwaterloods 
OL Operationeel Leider 
AT Actie Team 
LACMHW Leider Actiecentrum Maashoogwater 
ACMHW Actie Centrum Maashoogwater  
MTO Medewerker Technische Ondersteuning 
WBL Waterschaps Bedrijf Limburg 
LAT Leider Actie Team 
 
Activiteiten in het kader van Maashoogwater bij een afvoer beneden de 1250 m³/sec te St. Pieter 
worden genomen onder verantwoordelijkheid van de LAT. 
 
Verdere meldingen conform het regionaal calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater worden door 
Rijkswaterstaat afgegeven bij 1250 m³/sec

 
en 1500 m³/sec afvoer te St. Pieter door middel van een 

voorwaarschuwing. 
 
Bij 1500 m³/sec, 1750 m³/sec, 2000 m³/sec en 2775 m³/sec

 
afvoer te St. Pieter met stijgende tendens 

wordt door het Watermanagementcentrum Nederland (hoogwaterberichtgeving WMCN) een 
alarmeringsbericht Maashoogwater gegeven. Berichtgeving wordt vertaald naar opschaling van de 
crisisorganisatie van het waterschap.  
 
Tijdens een hoogwater Maas is de buitendienst alert (middels controles / inspecties) op de waterstand 
in de watergangen welke beïnvloed kunnen worden door het hoogwater van de Maas. Gebieden 
kunnen in die periode gemakkelijk inunderen. Indien een watergang een gebied inundeert en 
woonhuizen worden bedreigd wordt het rampencalamiteitenbestrijdingsplan actief. 
 
SMS – alert  
Om ten tijde van Maashoogwater mensen tijdig te informeren over de ontwikkelingen / verwachtingen 
beschikt het waterschap over een SMS – alert. Om de verzending snel en correct te laten verlopen 
zijn hiervoor groepen aangemaakt voor diverse belanghebbenden. De waterwacht verstuurt het SMS 
– alert van 1000 m

3
/sec en 1250 m

3
/sec. De daar op volgens de SMS – alerts worden verstuurd via 

het ACMHW. De SMS-alerst worden niet gebruikt voor het informeren van burgers welke woonachtig 
zijn in overstromingsgevoelige gebieden.  
 
Opschaling  
1000 m³/sec en stijgend te St Pieter naar: 

- Alle medewerkers van het ACMHW (LACMHW, coördinatoren hoogwaterloods, medewerkers 
technische ondersteuning, hydrologen en telefonisten) 

- OL ‘s (operationeel leiders) 
- Team communicatie  
- Crisiscoördinator 
- DB  
- WBL (MT/Dir) 
- LAT’s 
- ICT 
- Faza 
- Dijkwachtcoördinatoren en plaatsvervangers 
- Contractanten (Driessen Horst, Van Leendert Broekhuizenvorst, Bloem Panheel, Vissers – 

Ploegmakers erp en Raedts Venray) 
- Team dijkversterking John Roubos 
- Van Beers Hoogeloon Bas van Vliet en Rick Dielis 

 
1250 m³/sec en stijgend te St Pieter naar: 

- Dijkwachtcoördinatoren 
- Eigen organisatie zoals hierboven omschreven bij een afvoer van 1000 m

3
/sec 

- Team dijkversterking John Roubos 
- Van Beers Hoogeloon Bas van Vliet en Rick Dielis 

 
1500 m³/sec en stijgend te St Pieter naar: 

- AB 
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- Team dijkversterking John Roubos 
- Van Beers Hoogeloon Bas van Vliet en Rick Dielis 

 
 
2000 m

3
/sec: 

       -  Gehele organisatie 
- Team dijkversterking John Roubos 
- Van Beers Hoogeloon Bas van Vliet en Rick Dielis 

 
 
Afschaling 
1000 m³/sec en dalend te St Pieter naar:  

- Alle medewerkers van het ACMHW (LACMHW, coördinatoren hoogwaterloods, medewerkers 
technische ondersteuning, hydrologen en telefonisten) 

- OL ‘s (operatoneel leiders) 
- Team communicatie 
- Crisiscoördinator 
- DB (voorzitter en secr/directeur) 
- WBL (MT/Dir) 
- Dijkwachtcoördinatoren en plaatsvervangers 
- Eigen organisatie in zijn geheel 
- AB 
- ICT 
- Faza 
- Team dijkversterking John Roubos 
- Van Beers Hoogeloon Bas van Vliet en Rick Dielis 
 

4.4 Opschaling  

De coördinatiefases tijdens Maashoogwater zijn verdeeld in de volgende fases regulier (fase 0) , 1, 2, 
en 4 aansluitend op GRIP. De uitvoeringsfases van de maatregelen zijn ingedeeld in fases namelijk 
regulier, 1, 2, en 4. Achter elke fase is een getal toegevoegd welke een directe koppeling heeft met de 
afvoercijfers (St. Pieter).  Figuur 4 geeft het overzicht aan van de opschaling per fase en de tijdstippen 
hoe de fases zijn ingedeeld, het tijdstip van aanvang en tijdstip van einde. 
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Figuur 4 
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 Gebruikte afkortingen (figuur 4): 
 
CHWL Coördinator Hoogwaterloods 
OL Operationeel Leider 
OT Operationeel Team 
AT Actieteam 
BT Beleidsteam 
ACMHW Actiecentrum Maashoogwater 
LACMHW Leider Actiecentrum Maashoogwater 
 

4.5 Crisisruimte 

Indien de afvoer bij St. Pieter 1000 m³/sec bereikt, wordt Open – Line hiervan in kennis gesteld via 
een SMS – alert. 
 

4.6 Communicatie  

 
GSM 
De dijkbewaking heeft de beschikking over een GSM telefoon welke eigendom is van het waterschap. 
De bereikbaarheid van de dijkwachten is hiermee geregeld. Tevens heeft iedere groep dijkwachten 
een vast nummer voor de herkenbaarheid in het gebied.   
Voor de communicatie tussen kantoor en de dijkwachten beschikt het waterschap over twee 0800-
nummers. Een nummer is voor de regio Noord (0800-0203736) en een nummer is voor de regio Zuid 
(0800- 0203733). De grens van de regio’s ligt bij de brug van de A67 in Venlo.  
De medewerkers van de buitendienst beschikken ook allemaal over een GSM telefoon van het 
waterschap. 
 
Portofoonsysteem 
Een portofoonsysteem is een open radionet van twee of meer radiostations gericht op samenwerking 
en informatieoverdracht. Het systeem wordt gebiedsdekkend gemaakt door steunzenders te plaatsen. 
Het waterschap heeft in de volgende kernen (plaatsen) steunzenders: Maasbracht, Roermond, Venlo, 
Wanssum en Heijen. Van het mobilofoonsysteem zal de dijkbewaking vanaf fase 2 – 2000 m

3
/sec met 

stijgende tendens, gebruik maken.  
 
Portofoon 
Voor de communicatie van de portofoon maakt het waterschap gebruik van twee kanalen namelijk een 
voor de regio Zuid en een voor de regio Noord. Deze kanalen moeten van te voren worden ingesteld 
door de medewerker technische ondersteuning van het waterschap. 
De portofoons worden door een medewerker van FAZA bij de dijkvakcoördinatoren thuis afgeleverd bij 
een afvoer van 2000 m

3
/sec bij St. Pieter met stijgende tendens. Van te voren moet contact worden 

opgenomen over het tijdstip van aflevering. Het ACMHW heeft een adressenlijst van de 
dijkvakcoördinatoren.  
 
Nood Communicatie Voorziening (NCV) 
Het waterschapskantoor en de hoogwaterloods beschikken beide over een noodcommunicatie 
voorziening aansluiting (NCV). Het NCV is een telefoonnet dat gebruikt wordt wanneer de 
gebruikelijke lijnen niet meer functioneren. Gemeenten, Rijkswaterstaat en andere overheidsdiensten 
zijn aangesloten op het NCV.  
In het ACMHW (ruimte 0.06) is een telefoonboek aanwezig waar de telefoonnummers van het NCV 
instaan. De telefoonnummers van het NCV bestaan uit vijf cijfers welke ingetoetst moeten worden op 
het daarvoor bestemde toestel. De aansluiting van dit toestel is gemerkt met Nood Communicatie 
Voorziening (NCV)  
De aansluitingen voor de toestellen van het NCV bevinden zich in het waterschapkantoor in ruimte 
0.05, 0.06 en 0.07 en in Horst in het kantoor van de hoogwaterbestrijding. 
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4.7 Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) 

 
Berichtgeving 
Het waterschap heeft de verplichting het LCO te informeren omtrent het waterbeeld. De 
informatievoorziening start bij een afvoer van fase 2-1500 m

3
/sec te St. Pieter. Afgesproken is dat  

waterschao Roer en Overmaas,, waterschap Aa en Maas,  Rijkswaterstaat en ons waterschap 
gelijktijdig starten met elkaar te informeren. Boven een afvoer van 1500 m

3
/sec informeren deze 

partijen elkaar dagelijks voor 12.00 uur, over de stand van zaken in hun eigen gebied. Voor de 
informatievoorziening is een standaard informatiedocument beschikbaar welk is weergegeven in 
bijlage C12. De inhoud van dit bericht biedt de mogelijkheid aan de betrokken partijen om kennis te 
nemen van de stand van zaken in de aangrenzende gebieden. Het bericht wordt ingevuld en 
verstuurd door de LACMHW  
 
LCO en communicatie 
De LCO (landelijke coordinatiecommissie overstromingsdreiging) stelt in het geval van een grote 
dreiging het landelijk waterbeeld op. Dit waterbeeld bevat de informatie over de dreiging, ondersteund 
door informatie over de verwachte waterstanden, het weer en de waterkeringen. Het landelijk  
waterbeeld gaat naar de waterschappen, veiligheidsregio’s, DCC – VenW en NCC Binnen de LCO 
werken Rijkswaterstaat, waterschappen en KNMI samen.  
 
Communicatieadviseurs van Rijkswaterstaat Waterdienst zijn vertegenwoordigd in het LCO. Op basis 
van het landelijk waterbeeld maakt Rijkswaterstaat Waterdienst een communicatieboodschap, bij 
opschaling tot niveau 2 afgestemd met DCO Deze geeft de boodschap uit het landelijk waterbeeld 
weer op ‘begrijpelijke’ wijze.  
Het doel hiervan is : 
- tijdwinst: diverse partijen zullen bevraagd worden over de toestand en zullen de informatie uit het 

landelijk waterbeeld willen omzetten naar informatie voor het publiek. Ze kunnen dan gebruik 
maken van de aangeleverde communicatietekst (waar nodig aangevuld met eigen informatie);  

- bevordering eenduidigheid: de informatie uit het waterbeeld is op onderdelen technisch van 
aard. Bij interpretatie door andere partijen kunnen verschillen ontstaan. Een 
communicatieboodschap ondervangt dit. Eenduidigheid van informatie in een crisissituatie is 
essentieel. 

De communicatieboodschap duidt de feitelijke informatie over de dreiging op open en transparante 
wijze en laat de consequentie voor de bevolking zien. 
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5 Hoogwater teams, functies en taken 
 
Voor het uitvoeren van de taken van het waterschap binnen de crisisorganisatie zijn verschillende 
teams aangewezen. De samenstelling en taakstelling kan afwijken van de dagelijkse organisatie.  
In het kader van de hoogwaterbestrijding worden standaard twee onderdelen aan de reguliere 
crisisorganisatie toegevoegd. Het betreft het Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) en de 
dijkwachtorganisatie.  
In dit hoofdstuk worden de samenstelling en de inhoudelijke taken van de teams in de 
crisisorganisatie voor de bestrijding van Maashoogwater beschreven. In het algemene 
calamiteitenhandboek wordt een kop 
peling gemaakt naar functie,eisen en competenties.  
 

5.1 Samenstelling van de teams 

 
Beleidsteam (BT) 
In het beleidsteam zijn de volgende functies vertegenwoordigd: 

- Zie calamiteitenhandboek. 
 
Operationeel team (OT) 
In het Operationeel team zijn de volgende functies vertegenwoordigd: 

- Zie calamiteitenhandboek. 
 
Actieteam Maashoogwater (AT) 
In het Actieteam zijn de volgende functies vertegenwoordigd: 

- Zie calamiteitenhandboek. 
 
Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) 
De samenstelling van het Actiecentrum Maashoogwater verschilt per fase en per dienst. 
De inrichting van de crisisruimten is weergegeven in bijlagen C9 bemensing crisisruimten 
 
De samenstelling in fase 1-1250 (dagdienst van 07.30 uur tot 17.00 uur) is: 

- leider ACMHW; 
- medewerker technische ondersteuning (2 medewerkers); 
- hydroloog; 
- telefonist / ondersteuning; 
- coördinator hoogwaterloods telefonisch bereikbaar is aanwezig in de hoogwaterloods; 
- medewerker dijkbewaking (2 medewerkers). 

 
Samenstelling in fase 2-1500 met stijgende tendens (dagdienst van 07.30 uur tot 16.00 uur en 
avonddienst van 15.30 uur tot 23.00 uur) is: 

- leider ACMHW; 
- medewerker technische ondersteuning (2 medewerkers); 
- hydroloog; 
- medewerker dijkbewaking (2 medewerkers); 
- technisch dijkspecialist (stand-by); 
- telefonist; 
- coördinator hoogwaterloods telefonisch bereikbaar is aanwezig in de hoogwaterloods; 
- ondersteuning; 
- dijkspecialist(en). 
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De samenstelling in fase 2-2000 met stijgende tendens en hoger met 24 uur bezetting (dagdienst van 
07.30 uur tot 16.00 uur; avonddienst van 15.30 uur tot 24.00 uur en nachtdienst van 23.30 uur tot 
08.00 uur) is: 

- leider ACMHW; 
- medewerker technische ondersteuning (2 medewerkers); 
- hydroloog; 
- medewerker dijkbewaking (2 medewerkers); 
- technisch dijkspecialist; 
- coördinator hoogwaterloods telefonisch bereikbaar is aanwezig in de hoogwaterloods; 
- ondersteuning; 
- telefonist; 
- dijkspecialist(en). 

5.2 Functies / taken ACMHW 

De beschrijving van de functies in het ACMHW  / LAT zijn opgenomen in het functieboek 
crisisorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei.  
De taken van de verschillende teams zijn op hoofdlijnen hieronder beschreven, waarbij enkele 
specifieke taken of aandachtspunten nader zijn uitgewerkt. 
 
Taken van het Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) 

- het informeren en adviseren van de Operationeel Leider; 
- het uitvoeren van opdrachten van het Operationeel Team; 
- onderhoudt contacten met het ROT;  
- het coördineren van de dijkwachtorganisatie; 
- het informeren van de dijkvakcoördinatoren over gedane meldingen (actuele stand van zaken) 

via E-mail; 
- het doorgeven van de voorwaarschuwing aan de dijkwachtorganisatie via SMS alert; 
- vanaf het bijeenkomen van het ACMHW stelt de LACMHW een rooster op voor de 

crisisorganisatie, om zoveel mogelijk aan te sluiten op reguliere werktijden en ter voorkoming 
van uitputting van het personeel. Vanaf de inwerkingtreding van fase 1 – 1250 komt het 
actiecentrum dagelijks om 08.30 uur en om 16.00 uur bijeen; 

- vanaf de inwerkingtreding van fase 2 – 1500 met stijgende tendens komt het actiecentrum 
dagelijks om 07.30 uur, 16.30 uur en om 22.30 uur bijeen. De LACMHW legt de stand van 
zaken vast in het logboek zodat zijn opvolger zich de volgende dag op de hoogte kan stellen; 

- het informeren van Coördinator Hoogwaterloods over de fasering; 
- het adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de Operationeel Leider; 
- het coördineren van de taken van de Leiders Actieteam; 
- het informeren van de gemeenten (telefonisch, fax of e-mail) over de werkzaamheden van het 

waterschap; 
- bij calamiteiten direct maatregelen nemen die geen uitstel dulden. Daarna in overleg met 

Operationeel Leider bepalen hoe het incident verder dient te worden afgehandeld; 
- aanvragen van personele en materiële hulp van elders bij de veiligheidsregio Noord, voor 

zover deze valt binnen de eigen disciplines; 
- het bijhouden van een logboek; 
- het opstellen van situatierapporten voor het Operationeel Team; 
- het opstellen en versturen van de berichtgeving bijlage C12;  
- het beoordelen van de inspectierapporten van de dijkbewaking;  
- het informeren van de Leiders Actieteam over fasering en inspectiefrequentie;  
- het tijdig en adequaat maken van verwachtingen over hoe het water zich zal gedragen, en bij 

overstroming hoe de situatie zo snel mogelijk weer genormaliseerd kan worden; 
- het in kaart brengen van de status van de maatregelen die genomen zijn en worden door 

derden (gemeenten, WBL, Rijkswaterstaat enz). Het waterschap onderneemt hierbij de 
volgende stappen:  

o alarmeren derden wanneer actie ondernomen moet worden; 
o verifiëren of de actie tijdig is ondernomen; 
o monitoren dat maatregel intact blijft, bewaking goede werking; 
o informeren wanneer de ondernomen actie teruggedraaid moet worden; 

- het WBL tijdig waarschuwen bij kritieke waterstanden en peilen voor hun (nood)afsluiters. Het 
waterschap onderneemt hierbij de volgende stappen: 

o hydroloog maakt de verwachtingen; 
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o medewerker technische ondersteuning communiceert deze naar het WBL indien een 
kritiek peil gehaald lijkt te worden.  

- het adviseren van de Operationeel Leider over te bieden maatwerk met betrekking tot het op- 
en afbouwen van wanden en keringen in relatie tot derden (gemeenten, bedrijven en 
particulieren) en/of te nemen extra maatregelen.  

- het ACMHW is het aanspreekpunt voor het aannemen en afhandelen van pompen- en/of 
andere bijstandsaanvragen van derden;. 

- de medewerker technische ondersteuning communiceert dit naar derden; 
- de medewerker technische ondersteuning registreert alle aanvragen en communiceert deze 

naar de LACMHW; 
- LACMHW beslist over inzet en zet acties uit; 
- indien medewerkers van het waterschap ten tijde van werkzaamheden hinder ondervinden 

van ramptoerisme moet dit worden gemeld aan het ACMHW. Het ACMHW neemt gepaste 
actie. 
 

Functies Actiecentrum Maashoogwater (ACMHW) 
- Leider ACMHW; 
- Medewerker technische ondersteuning; 
- Hydroloog; 
- Telefonist / ondersteuning; 
- Medewerker dijkbewaking; 
- Dijkspecialist 
- Dijkinspecteur (op afroep) 

 
Taken medewerkers ACMHW 
 
Leider van het Actiecentrum Maashoogwater (LACMHW) 

- geeft leiding aan het ACMHW en rapporteert aan de OL; 
- coördineert de uitvoering van dit plan; 
- stelt indien nodig een aangepast plan van aanpak op voor de bestrijding van het 

Maashoogwater; 
- geeft uitvoering aan noodzakelijke maatregelen in overleg met de OL indien de tijd het 

toelaat; 
          -     neemt contact op met Open – Line bij een afvoer van 1000 m3/sec en 1250 m3/sec (zie par  
                4.3); 
          -     Houd overleggen buiten het ACMHW zo kort mogelijk; 
          -     Draagt zorg dat medewerkers gebruik maken van de juiste ruimten / werkplekken.   
 
Medewerker technische ondersteuning 

- draagt zorg voor een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot 
afwikkeling van de te nemen acties; 

- opent ruimte 005, sleutel ophalen bij de bode, sleutel hangt in de sleutelkast in kamer 0.55; 
- vergaart informatie bij de regio’s  ten behoeve van besluitvorming; 
- vervaardigt kaartmateriaal op aanvraag; 
- beheert de mail-box Maashoogwater en dijkwachten; 
- neemt contact op met de coördinator vergunningen (Paul Heeskens) voor het gebruik van 

de ruimte 0.06 en 0.07. Deze bespreekt dit met de medewerkers zodat deze naar en 
andere werkplek gaan; dit is ook van toepassing bij de afschaling; 

- start pc’s op en logt in onder Maashoogwater – Calamiteit (jaartal en maand) 
- levert na beëindiging van de calamiteit de kamers 0.06 en 0.07 in goede staat terug aan de 

coördinator vergunningen. Sluit kamer 0.05 en hangt de sleutel terug in de sleutelkast in 
kamer 0.55;  

- zorgt ervoor dat de telefoontoestellen van de medewerkers worden doorgeschakelt naar 
hun nieuwe (tijdelijke) werkplek; 

- richt de crisisruimtes in (0.05, 0.06 en 0.07) bij start ACMHW met kaartmateriaal, 
bestrijdingsplan, coupure –en pompenboek gereed leggen, telefoons, fax enz. (sleutels van 
de kasten zijn bij de bodes inkamer 0.55 in de sleutelkast of in het bureau van Ton van 
Grimbergen) kamer 1.34 

- zorgt ervoor dat voorraad standaard kantoorbenodigdheden wordt hersteld; 
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- waarschuwt LACMHW  dat ruimte 0.05 in gebruik is deze neemt op zijn beurt contact op 
met Open - Line.  

- test iedere maand (indien noodzakelijk) samen met werkplekondersteuning de aanwezige 
apparatuur in ruimte 0.05, 006 en 007 op functionaliteit; 

- neemt bij een afvoer van St. Pieter 2000 m³/sec contact op met de leverancier van de 
portofoons. Hier dient men af te spreken wanneer de portofoons inclusief toebehoren 
(binnen 24 uur) worden afgeleverd op het waterschapskantoor te Venlo; 

- organiseert het uitgeven van de portofoons aan de dijkvakcoordinatoren. De bezorging 
gebeurt door FAZA. (afvinklijst staat op de T-schijf); 

- plaatst fax in ruimte 0.06, aansluiting bevindt zich nabij de glazen wand (naast het bureau 
van Raymond Sterck); 

- hangt analoog overzicht van de afvinklijsten in A3 formaat op in ruimte 0.05; 
- meldingen invoeren in het GIS en monitoren; 
- zorgt voor het stroomlijnen van meldingen naar de dijkspecialist; 
- zorgt voor het monitoren van de tijdelijke keringen volgens het gestelde in het tijdelijke 

keringenboek; 
- zorgt ervoor dat de LACMHW open – Line informeert op het moment dat de calamiteit 

voorbij is; 
- stelt de portofoons op het juiste kanaal in voor de regio’s Zuid en Noord; 
-  
- Bij bereiken van fase 2-1500 en 2-2000 contact opnemen met een van de hierna 

vermelde personen van de gemeente Venlo (S Nas 06-54787375 en / of R van Wylick 
06-52563240) inzake bijzondere maatregelen in de Maashoek te Steyl. Zie draaiboek 
C4. 

- Contact opnemen met RWS, Gerald Joosten 06-23976677 of Jasper van der Hoef      
06-51887332. inzake werkzaamheden uitwateringsluis Breulesgraaf (was code HAE.0.5.S) 
is nu LKW.1.S en LKW.2.S. Deze afspraak geldt alleen voor hoogwaterseizoen 2013-2014. 
Na het hoogwater seizoen 2013-2014 worden nadere afspraken met RWS gemaakt. 

- neemt contact op met de gemeente(n) indien wegen afgesloten moeten worden, 
- versturen van SMS – alerts van 1500 m

3
/sec en hoger  

 
Hydroloog 

- brengt specifieke hydrologische kennis in bij het ACMHW; 
- analyseert de informatie welke van belang is voor de bij het waterschap in beheer zijnde 

oppervlaktewateren in relatie tot het Maashoogwater; 
- geeft advies/rapporteert aan de LACMHW;   
- coördineert indien noodzakelijk onderzoeken/metingen en adviseert zo nodig; 
- reikt mogelijke opties aan voor het nemen van acties/maatregelen; 
- adviseert bij het invullen van het LCO rapport; 
- adviseert bij het opstarten van het Maashoogwater; 
- vervangt de LACMHW bij afwezigheid. 

 
Telefoniste / ondersteuning 

- neemt inkomende telefoongesprekken aan; 
- registreert gesprekken en verbindt door naar de juiste persoon; 
- registreert en verspreidt inkomende faxen en e-mails; 
- verwerkt algemene meldingen in het meldingenoverzicht; 
- verleent administratieve ondersteuning. 

 
Medewerker dijkbewaking 
De contactpersoon in het ACMHW voor de dijkbewaking is de medewerker dijkbewaking.  

- fungeren als contactpersoon voor de dijkwachten tijdens hoogwater en coördineren van de 
dijkbewaking; 

- informeren van de dijkwachtcoördinator over fasering en inspectiefrequentie; 
- inbrengen/verzamelen van de inspectieresultaten in het ACMHW; 
- fungeren als aan- en afmeldpunt van de dijkwachten; 
- bemensen van de telefoon - mobilofooncentrale; 
- neemt urgente meldingen van de dijkwachten aan en geeft deze onmiddellijk door aan de 

dijkspecialist en LACMHW; 
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- zorg dragen voor een terugkoppeling stand van zaken in verband met gedane meldingen aan 
de dijkvakcoordinator; 

- neemt storingen of meldingen van tekortkomingen aan, aangaande het materieel van de 
dijkwachten. 

 
Dijkspecialist:  

- is vanaf het moment van opstarten 1250 m
3
/sec actief in het ACMHW; 

- beoordelen inspectierapporten van de dijkwachten; 
- advisering opstart dijkwachtorganisatie; 
- beoordelen van de kwaliteit van de waterkeringen indien deze ter discussie staat; 
- adviseren van de LACMHW en OL; 
- levert technische ondersteuning op locatie bij een (dreigende) calamiteit; 
- controleert tijdelijke dijken / keerringen en is verantwoordelijk voor de aanleg; 
- begeleidt werkzaamheden om de noodzakelijke kwaliteit van de keringen te garanderen; 
- draagt zorg voor een terugkoppeling van de meldingen van dijkwachten naar de 

medewerker dijkbewaking over de stand van zaken; 
- voert gerichte inspecties uit van dijktracés en verdachte locaties vanaf een afvoer van 2 – 

2250 m
3
/sec. 

- voert inspecties uit op 1/50 keringen vanaf een afvoer van 2 – 2000  m
3
/sec en bij 1 / 250 

keringen vanaf een afvoer van 4 – 2500 m
3
/sec  

 
Dijkinspecteur (Noord / Zuid) 

- de dijkinspecteur ondersteunt de dijkspecialist op aanvraag; 
- vraagbaak voor het ACMHW. 

        

5.3 Functies / taken dijkwachtorganisatie 

De beschrijving van de functies van de dijkwachtorganisatie zijn niet opgenomen in het functieboek 
crisisorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei.  
De functies / taken van de verschillende teams zijn op hoofdlijnen hieronder beschreven, waarbij 
enkele specifieke taken of aandachtspunten nader zijn uitgewerkt. 
De dijkwachtorganisatie wordt aangestuurd door het ACMHW. 
 
Taken van de dijkwachtorganisatie 

- Bij stijgen van het Maashoogwater de dijken in het beheergebied van het waterschap 
dagelijks te inspecteren;  

- De dijkwachtorganisatie opereert onder verantwoordelijkheid het ACMHW deze bepaalt ook 
wanneer een inspectie moet worden uitgevoerd; 

 
Functies dijkwachtorganisatie 

- Dijkvakcoordinator; 
- Dijkwacht. 

 
Taken medewerkers dijkwachtsorganisatie 
 
Dijkwachtcoördinator 

- coördinatie en (laten) inspecteren van de waterkering volgens vastgestelde frequentie; 
- oproepen van de dijkwachten voor deze inspecties (samenstellenteams); 
- invullen van het inspectierapport met gegevens die via de dijkwachten worden aangeleverd; 
- toelichting invullen inspectierapport => bij het uitvoeren van alle inspecties moet het 

inspectierapport worden ingevuld (ook de nul inspectie). Op het inspectierapport worden 
alleen de afwijkingen genoteerd;  

- faxen of mailen van het inspectierapport naar het waterschap. Het e-mailadres is 
dijkwachten@WPM.nl; 

- het beheren van het aangeleverd materiaal ten behoeve van de dijkbewaking;  
- dijkwachten informeren over de stand van zaken van de gedane meldingen; 
- indien nodig werven van nieuwe dijkwachten in samenwerking met de coördinator 

dijkwachten; 
- uitreiken en innemen van de dijkwachtpas en kleding bij start als dijkwacht en bij het einde 

van dijkwacht;  
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- toezien dat er altijd minimaal 2 dijkwachten de inspectie uitvoeren; 
- zorgdragen dat de dijkwachten de juiste arbeidsmiddelen gebruiken zoals kleding, laarzen 

enz. 
 
Dijkwachten  

- inspectie van de dijk volgens vastgestelde frequentie; 
- verzamelen van de inspectiegegevens ten behoeve van het inspectierapport; 
- in overleg met de dijkwachtcoördinator de inspectiegegevens overzetten op het digitale 

inspectieformulier; 
- onmiddellijk melding maken van een calamiteit bij het ACMHW en dijkwachtcoördinator door 

middel van de beschikbaar gestelde GSM telefoon of portofoon; 
LET OP: altijd het beschikbaar gestelde communicatiemiddel van het waterschap gebruiken. 
Alleen bij niet functioneren, mag de eigen GSM gebruikt worden;   

- aan- en afmelden bij de centralist van de dijkbewaking; 
- bij het aan- en afmelden altijd het inspectie-eenheid nummer doorgeven. Dit nummer is als 

volgt opgebouwd. Ringnummer – B en volgnummer b.v. 79-B1. Let op: Op enkele plaatsen 
zijn 2-ringnummers ingevuld b.v.61,62-B1. 

5.4 Functies / taken AT 

De beschrijving van de functies in het ACMHW  / LAT zijn opgenomen in het functieboek 
crisisorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei.  
De functies / taken van de verschillende teams zijn op hoofdlijnen hieronder beschreven, waarbij 
enkele specifieke taken of aandachtspunten nader zijn uitgewerkt. 

 
Taken van het Actieteam (AT) 

- Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden buiten zoals het op- en afbouwen van 
wanden en coupures, verrichten van inspectiewerkzaamheden, inrichten van pomplocaties 
enz; 

- Het gereed melden van uitgevoerde acties volgens draaiboek aan ACMHW; 
- Het AT moet dagelijks op tijdstippen 08.00 en 15.00 uur de stand van zaken doorgeven aan 

het ACMHW. Gebruik hiervoor het SITRAP ( MIT office : sjabloon onder de map Algemeen, 
Crisisbeheersing : 02 situatie rapport);  

- Uitvoering van taken in opdracht van ACMHW. 
 
Functies Actieteam Horst  

- LAT; 
- Plv, LAT Regio Noord (wordt LAT); 
- Plv, LAT Regio Zuid; 
- Telefoonbezetting / administratieve ondersteuning; 
- Coördinator Hoogwaterloods; 
- Medewerkers hoogwaterloods; 
- Monteurs; 
- Team van buitendienst mederwerkers. 

 
LAT  

- Overall leiding binnen Actieteam; 
- Verantwoordelijk voor communicatie met ACMHW; 
- Verantwoordelijk dat dagelijks om 08.00 uur en 15.00 uur stand van zaken wordt doorgeven  

richting ACMHW (sitrap); 
- Delegeren van uitvoering fasering vanuit ACMHW. 

 
Plv. LAT 

- Leggen verantwoording af bij LAT van de verrichte werkzaamheden en planning; 

- Coördinatie en aansturing van de werkzaamheden zoals het op- en afbouwen van wanden en 
coupures, verrichten van de inspectiewerkzaamheden, inrichten van pomplocaties volgens 
calamiteitenbestrijdingsplan; 

- Zorg dragen voor rapportage en afhandeling van meldingen; 

- Personeel derden inhuren; 

- Coördinatie van monteurs; 
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- Coördinatie van aannemers bij pomplocaties (in combinatie met afsluiters dichten); 

- Zorgen voor planning medewerkers en ingehuurd personeel; 

- Zorgen voor inzet aannemers bij tijdelijke kering; 

- Afstemming met aannemers betreffende het daadwerkelijk pompen en dichten van afsluiters;  

- Zorgen voor opdrachtbonnen voor aannemers bij pomplocaties; 

- Organiseert verkeersafzetting indien deze noodzakelijk is voor veiligheid of uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 

Ondersteuning 
- Planning maken voor bezetting AT en buitendienstmedewerkers; 
- Registratie van aan en afmelding van AT-leden en medewerkers; 
- Rooster maken piketdienst; 
- Notuleren formele overleggen; 
- Bezetting telefooncentrale AT; 
- Zorg dragen voor catering (via ACMHW);  
- Alle overige ondersteuning. 

 
Coördinator hoogwaterloods (CHWL) 

- is verantwoordelijk voor de logistiek van de hoogwaterloods; 
- is verantwoordelijk voor de uitgifte van de materialen; 
- coördineert het optreden van de medewerkers van de hoogwaterloods en derden; 
- contactpersoon naar de transporteurs; 
- voorziet aannemers van opdrachtbonnen. 

 
Medewerker Hoogwaterloods 

- Laden / lossen van wanden, coupures, pompen en bijbehoren in opdracht van coördinator 
Hoogwaterloods. 

 
Monteurs 

- Uitvoeren inspectie, technisch onderhoud, modificaties en reparatie aan pompen, aggregaten, 
tractie, gereedschappen en kunstwerken; 

- Aanspreekpunt bij storingen van technische aard; 
- Installeren aggregaten op vooraf bepaalde locaties; 
- Bestelling brandstof voor aggregaten; 

Installeert pompen op vooraf bepaalde locaties; 
- Bestelt (reserve) onderdelen voor reparaties; 
- Is contactpersoon bij het oplossen van storingen door externe bedrijven. 

 
Team van buitendienst is samengesteld uit: 

- Ploegleider; 
- Bediening en beheer afsluiters 

 
Ploegleider (opbouwen en coupures) 

- de ploegleider is verantwoordelijk voor het opbouwen en demonteren van de wanden en 
coupures; 

- indien het waterschap wanden / coupures bouwt met externe medewerkers geeft de 
ploegleider instructies aan deze medewerkers; 

- maakt medewerkers zowel intern als extern bewust van de kwetsbaarheid van het systeem; 
- is er voor verantwoordelijk dat na demontage de materialen in de daarvoor bestemde rekken 

worden opgeborgen in de juiste hoeveelheden en volgorde. Deze gegevens staan vermeld op 
de zijkant van de rekken en op de inpaklijsten; 

- controleert of de rekken juist zijn gevuld volgens de inpaklijsten voor dat deze op transport 
gaan. Indien de rekken niet juist zijn gevuld moeten deze op locatie worden gevuld conform 
de inpaklijsten; 

- maakt gebruik van de handleiding inleg instructie balken; 
- geeft telefonisch door aan de hoogwaterloods LAT,er (leider actieteam) dat de lege rekken 

kunnen worden opgehaald;  
- indien er materialen beschadigd / verdwenen zijn moet dit doorgegeven worden aan de 

coördinator van de hoogwaterloods deze zorgt voor vervangede materialen uit de reserve 
voorraad;  
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- indien er coupures of wanden gesloten zijn of later weer gedemonteerd zijn geeft de 
ploegleider dit door aan de Leider Actieteam; 

- de ploegleider is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van gereedschappen inclusief 
ladders en andere (hulp)materialen; 

- de ploegleider is verantwoordelijk voor de toepassing van de ARBO regels voor veilig werken, 
werk en rusttijdenwet. 

 
Bediening en beheer afsluiters 

- de afsluiters worden dichtgedraaid en later weer opengedraaid conform het 
calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater. Indien hiervan wordt afgeweken moet het AT 
het ACMHW hiervan in kennis stellen; 

- het aantal slagen dat een afsluiter dicht/open moet worden gedraaid staat vermeld op het 
coderingsplaatje. Indien er verschillen zijn in het aantal slagen met dichtdraaien dient dit te 
worden doorgegeven aan de Leider Actieteam en aan het ACMHW; 

- indien de afsluiters zijn gesloten of later weer zijn geopend geeft de medewerker dit door aan 
de Leider Actieteam en aan het ACMHW;  

- sluit een afsluiter niet conform het coderingsplaatje dan moet nader worden onderzocht wat 
de oorzaak is. Dit in nauw overleg met de Leider Actieteam. 

 
Overige taken 
 
Taken plaatsen, beheer en onderhoud pompen 

- verzoeken voor het leveren van pompcapaciteit aan derden dienen te worden gefiatteerd door 
de Operationeel Leider. 

 
Taken van het communicatieteam 
Crisiscommunicatie 
Voor de invulling van de crisiscommunicatie tijdens Maashoogwater wordt verwezen naar het 
crisiscommunicatieplan. Het crisiscommunicatieplan geeft invulling aan de werkwijze van het 
waterschap op het gebied van communicatie tijdens (de bestrijding van) een crisis. Dit plan sluit aan 
op het calamiteitenplan en beschrijft, ter voorbereiding op het optreden tijdens een crisis, de 
specifieke activiteiten en afspraken op het gebied van communicatie.  
Het crisiscommunicatieplan bevindt zich in het calamiteitenhandboek hoofdstuk 10. 
 
Taken van de Open - Line 

               -     is op afroep beschikbaar om ICT-gerelateerde problemen accuut op te lossen zowel soft – en 
                     hardweare matig 
               -     de soft – en hardweare in de crisisruimte wordt  iedere maand getest door een technisch 
                     medewerker van watersysteem beheer. Indien er zich onvolkomenheden voordoen wordt dit  
                     direct doorgegeven aan Open Line en de verantwoordelijke voor deze ruimtes 
 

5.5 Werkteams 

Om onvoorzienbare situaties / calamiteiten in het veld het hoofd te bieden, zijn er werkteams 
samengesteld. Een werkteam bestaat uit (minimaal) vier medewerkers. Elke aannemer beschikt over 
twee werkteams. De twee aannemers zijn geografisch zo gekozen dat ze bij een calamiteit te allen 
tijde binnen 1 uur op locatie kunnen zijn.  
 
Bij een calamiteit wordt de aannemer altijd geïnstrueerd door een LAT / medewerker actieteam. Deze 
bespreekt op locatie de uit te voeren werkzaamheden, controleert deze ten tijde van uitvoering en 
stuurt indien noodzakelijk de werkzaamheden bij.  
Bij oplevering worden de werkzaamheden gecontroleerd door LAT / medewerker actieteam of ze 
conform afspraak zijn uitgevoerd.  
 
Afhankelijk van de fase in het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater en de situatie, zijn er 2 of 4 
werkteams beschikbaar. 
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Taken van de werkteams 
Bij langdurig en extreem hoogwater zullen de meldingen voor te nemen noodmaatregelen toenemen. 
Vanwege de werkdruk die het grote aantal meldingen op de eigen medewerkers zou kunnen leggen 
en om adequaat hierop te reageren houden door het waterschap gecontracteerde aannemers 
speciale werkteams beschikbaar. 
 
De werkteams krijgen opdrachten van de LAT / medewerker actieteam en moeten : 

               -    snel en adequaat ter plaatse zijn en de situatie kunnen inschatten;  
               -    noodmaatregelen kunnen uitvoeren in overleg met een Lat / medewerker actieteam; 
               -    extra eigen capaciteit beschikbaar hebben indien de situatie hieom vraagt; 
               -    de beschikking hebben over geoefende mensen met technische kennis van en ervaring met 
                    opbouwen van wanden / coupuers en noodmaatregelen  
 

Aantal werkteams 
In eerste instantie wordt gewerkt met twee werkteams (noord en zuid). Als de werkdruk te hoog wordt 
worden vier teams ingeschakeld (noordwest, noordoost, zuidwest, zuidoost). 
 
 
Rol gebiedsbeheerder / medewerker actieteam bij operationle inzet werkteam 
Gebiedsbeheerder / medewerker actieteam stuurt de werkteams aan en: 
          -     inspecteert zo nodig situatie in het veld; 
          -     beslist of noodmaatregelen getroffen moeten worden; 
          -     specificeert te nemen noodmaatregelen; 
          -     wint advies in waar nodig bij dijkspecialist van het ACMHW; 
          -     koppelt dit terug naar LAT. 
 
Uitvoering noodmaatregelen 
In eerste instantie wordt de noodmaatregel uitgevoerd door een medewerker van watersysteem. 
Indien de omvang te groot is of er zijn andere werkzaamheden waardoor tijdgebrek ontstaat wordt een 
werkteam ingeschakeld. 
 
Indien de medewerker van de regio zelf de werkzaamheden uitvoert:   
          -    regelt hij in overleg met de LAT de benodigde materialen;  
          -    rapporteert hij dit aan de LAT. 
 
Indien een werkteam wordt ingeschakeld zorgt de LAT / medewerker actieteam van de regio voor:   
          -    instructie van de noodmaatregelen;  
          -    volgt hij de instructie van het ACMHW / LAT;   
          -    stuurt hierbij de in te zetten aannemer(s) aan; 
          -    indien zich problemen voordoen maakt hij dit tijdig kenbaar aan de LAT 
          -    rapporteert hij aan LAT.  
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6 Praktische informatie 
 
Waar deel A en B vooral de organisatorische aspecten van de hoogwaterbestrijding beschrijven, gaat 
het voorliggende deel C in op informatie en activiteiten.  
 
In dit hoofdstuk 6 is de belangrijkste hydraulische informatie samengevat; de afvoerdebieten en 
waterstanden op basis waarvan de situatie kan worden voorspeld en geanalyseerd en die de rode lijn 
vormen voor het opschalen van de crisisorganisatie bij een (dreigende) hoogwatersituatie. 
 
Hoogwaterfilosofie 
In hoofdstuk 7 t/m 11 is vervolgens de daadwerkelijke hoogwaterbestrijding beschreven volgens de 
onderstaande cyclus, die gedurende elk kalenderjaar op de één of andere wijze wordt doorlopen. Het 
cyclisch model illustreert dat de hoogwaterbestrijding niet een losstaande activiteit is, die het 
waterschap sommige winters “moet uitvoeren”, maar dat het een onlosmakelijk en integraal onderdeel 
is van het dagelijks beheer van de waterkeringen.  

 
In het gesloten seizoen is de aandacht gericht op het paraat staan voor eventuele calamiteiten. Als er  
een hoogwatersituatie optreedt, wordt de crisisorganisatie opgeschaald. In eerste instantie wordt een 
serie preventieve maatregelen opgestart die met name gerelateerd is aan controlewerkzaamheden. 
 
Er kan ooit een moment komen dat doorbraak dreigt en de risico’s voor hulpverleners en bewoners 
dusdanig groot worden dat verdere bestrijding gestaakt moet worden en de focus verplaatst wordt 
naar het beperken van eventuele gevolgen.  
 
Als het water ten slotte zakt, kunnen de activiteiten en organisatie weer worden afgebouwd. 
Afhankelijk van de hoogte van de afvoerpiek, betreft dit in eerste instantie de procesmatige afbouw 
van de uitgerolde preventieve maatregelen. Waar aanvullende (nood)maatregelen nodig bleken of 
problemen zijn opgetreden, is grondige analyse van de situatie vereist om indien nodig duurzame 
verbeteringen voor te bereiden om daarmee herhaling te voorkomen. Na (water)overlast of schade is 
extra nazorg nodig om de situatie in de oorspronkelijke staat te herstellen.  
 
En uiteindelijk is er weer de terugkeer naar de beheersituatie. Een periode zonder directe dreiging van 
hoogwater, die vooral kansen biedt om te evalueren en mogelijke verbetermaatregelen af te wegen 
om zodoende de volgende cyclus nog beter voorbereidt tegemoet te gaan. 
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6.1 Fasering 

 
Bij de opschaling van de crisisorganisatie en het uitvoeren van de maatregelen zal door het 
waterschap de volgende fase-indeling gehanteerd worden. 
 
Fase regulier werk 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 1000 m³/sec (44.78 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 1250 
m³/sec (45.03 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt bij 1000 m³/sec via Rijkswaterstaat 
Limburg een attendering. Deze attendering dient de dienstdoende waterwacht door te geven aan de 
coördinator hoogwaterloods (CHWL). Deze geeft de melding door aan de leider actie centrum 
maashoogwater (LACMHW). In de fase regulier werk (0 – 1000 m³/sec) bestaat de mogelijkheid dat er 
bij de Springbeek in Hout-Blerick pompwerkzaamheden moeten worden verricht. Dit is afhankelijk van 
de stijg–  en golfsnelheid van de golf. Voor de exacte waterstand dient men gebruik te maken van 
meetstation Belfeld beneden. Indien op dit locale meetstation de waterstand 15.10 m+NAP met 
stijgende tendens is dient men te starten met de pompwerkzaamheden. De CHWL en de LACMHW 
volgen de ontwikkelingen van de waterstand. Indien er pompwerkzaamheden moeten worden verricht 
wordt de LAT hiervan op de hoogte gebracht. De afsluiters welke in fase regulier zijn vermeld moeten 
grondig worden geïnspecteerd met de najaarsinspectie. Deze zijn bij een afvoer van 1000 m³/sec niet 
meer bereikbaar (zitten reeds onder water). Verder zijn geen acties in fase regulier, 1000 m³/sec. 
Gezien deze geringe omvang van de uit te voeren werkzaamheden wordt het ACMHW niet actief in 
deze fase. Voor verder verloop zie figuur 5. De waterschapsorganisatie is tijdens deze fase alert.  
 
Als verwacht wordt dat binnen één tot twee dagen opgeschaald moet gaan worden naar fase 1-1250 
(of hoger) worden de medewerkers, betrokken bij de hoogwaterbestrijding, zowel buiten (dijkwachten) 
als binnen (bestuurders), per SMS geïnformeerd over deze verwachting.  
 
Fase 1 - 1250 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 1250 m³/sec (45.03 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 1500 
m³/sec (=45.30 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt bij 1250 m³/sec via Rijkswaterstaat 
Limburg een voorwaarschuwing. In deze fase wordt de crisisorganisatie van het waterschap actief. 
Voor verder verloop zie de crisisorganisatie. 
 
Fase 2 - 1500 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 1500 m³/sec (45.30 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 1750 
m³/sec (45.73 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt bij 1500 m³/sec via Rijkswaterstaat 
Limburg een alarmering . Tevens ontvangt het waterschap bericht van het Watermanagementcentrum 
Nederland (hoogwaterberichtgeving WMCN) vanaf 1500 m³/sec en hoger. Het waterschap verstuurt 
vanaf 1500 m³/sec zijn situatierapporten ook aan het WMCN omdat dan de LCO actief wordt. Voor 
verder verloop zie crisisorganisatie. 
 
Fase 2 - 1750 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 1750 m³/sec (45.73 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 2000 
m³/sec (46.17 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
 
Fase 2 - 2000 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 2000 m³/sec (46.17 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 2250 
m³/sec (46.68 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
 
Fase 2 – 2250 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 2250 m³/sec (46.68 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 2500 
m³/sec (47.15 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
In deze fase start het waterschap ook met extra inspectie van aandachtstrajecten (bijlage 8.5) 
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Fase 4 - 2500 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 2500 m³/sec (47.15 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 2750 
m³/sec (47.55 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
De dijkringen met een beschermingsniveau van 1/50 komen in de waaksfeer. 

Figuur 5: Opschaling per fase. 
 
Fase 4 - 2750 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 2750 m³/sec (47.55 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 3000 
m³/sec (47.85 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
Binnen deze fase is er sprake van een dreigende ramp in de zin van de Wet rampen en zware 
ongevallen voor de dijkringen met een beschermingsniveau van 1/50. Indien deze situatie zich op 
lokaal niveau voordoet is de burgemeester bevoegd gezag. Het waterschap blijft doorgaan met het 
uitvoeren van haar werkzaamheden en ter beschikking stellen van haar expertise.  
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Fase 4 - 3000 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 3000 m³/sec (47.85 m+NAP bij St. Pieter) en maximaal 3250 
m³/sec (48.14 m+NAP bij St. Pieter). Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum 
(hoogwaterberichtgeving WMCN) de hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. 
 
Fase 4 - 3250 
Een doorvoer bij St. Pieter van minimaal 3250 m³/s (48.14 m+NAP bij St. Pieter) of groter.  
Het waterschap ontvangt van het berichtencentrum (hoogwaterberichtgeving WMCN) de 
hoogwaterberichten. Voor verder verloop zie crisisorganisatie. In deze fase kunnen de dijkringen in de 
waaksfeer komen en bij verdere stijging kan er sprake zijn van een dreigende ramp in de zin van de 
Wet rampen en zware ongevallen voor de dijkringen met een beschermingsniveau van 1/250. Indien 
zich op lokaal niveau deze situatie voordoet is de burgemeester bevoegd gezag. Het waterschap blijft 
doorgaan met het uitvoeren van haar werkzaamheden en ter beschikking stellen van haar expertise.  
 
De werkzaamheden gerelateerd aan de hierboven omschreven fases welke door het waterschap en 
derden worden uitgevoerd die te maken hebben met hoogwaterbestrijding zijn opgenomen in bijlage 
C2. De werkzaamheden buiten worden in deze fase uitgevoerd door een of meerdere actieteams. 
  
Beschermingsniveau 1/50 is van toepassing voor de volgende kernen: Swalmen, Thorn, Heel, Haelen, 
Neer, Kessel, Beesel, Maasbree, Hout-Blerick, Blerick (ten noorden van de Groot Bollerweg), Venlo 
(ten noorden van restaurant Valuas), Grubbenvorst, Broekhuizen, Belfeld, Arcen, Velden, Well, 
Bergen, Mook (ten noorden van de Cuijksesteeg), Meerlo, Wanssum en Geijsteren. 
Beschermingsniveau 1/250 is van toepassing voor de volgende kernen Steijl, Tegelen, Venlo, Blerick, 
Heijen, Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook (ten zuiden van de Cuijksesteeg). 
 
Afschaling, afbouw en nazorg 
Na het passeren van de hoogwatergolf zal de Operationeel Leider beslissen wanneer en op welke 
wijze afschaling van de organisatie, afbouw van tijdelijke maatregelen en nazorg kan plaatsvinden. In 
beginsel zullen de afschaling en afbouw verlopen in omgekeerde volgorde als de opschaling, met dien 
verstande dat niet de afvoer bovenstrooms bij St. Pieter maatgevend is, maar juist het verlaten van de 
hoogwatergolf uit het beheersgebied dus de afvoer benedenstrooms bij Mook. Ook de prognose voor 
een eventuele nieuwe hoogwatergolf en lokale omstandigheden zijn bepalend voor de volgorde en het 
tempo van afschalen en afbouw. 
 
Tegelijkertijd met de start van de afschaling zal ook de nazorg worden opgestart. De nazorgfase heeft 
als doelstelling om zo snel mogelijk te komen tot een normale situatie. De Operationeel Leider beslist 
wanneer de werkzaamheden t.b.v. de nazorg kunnen worden gestart. 
 

6.2 Referentiepunt waterstanden  

Meetpunt St. Pieter ligt circa 5 km bovenstrooms van Borgharen-dorp, hier staat een akoestische 
debietmeter (ADM). Op basis van de daarmee gemeten afvoer en een afvoerverwachting op dit 
meetpunt geeft Rijkswaterstaat de voorspellingen af voor de gehele Maas, dus ook voor ons 
stroomgebied. De afvoermeting St. Pieter is niet gevoelig voor de werkzaamheden in het kader van 
‘Maaswerken’.  
 
Als referentiekader en hulpmiddel bij interpretatie van deze (geringe) verandering zijn tabel 6 en 7 
opgenomen voor de vertaalslag van waterstanden bij Borgharen-dorp naar de afvoeren bij St. Pieter. 
 

 Borgharen-dorp St” Pieter 

Hoogwater Waterstand  
(m+NAP) 

Afvoer  
(m³/sec) 

Afvoer  
(m³/sec) 

Dec - 1993 45.90 3039 ca 3070 

Jan - 1995 45.71 2746 ca 2770 

Nov – 1998 44.65 1752 1790 

Dec – 1999 45.11 2038 2067 

Jan – 2001 44.85 1874 1969 

Mrt – 2001 44.78 1831 1861 

Jan – 2002 44.98 1975 1969 
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Febr 2002 – 01 45.46 2327 2416 

Febr 2002 – 02 44.59 1735 1790 

Febr 2003 – 03 45.10 2051 2062 

Jan – 2003 45.65 2548 2591 

Jan - 2007 44.21 1510 1586 

Tabel 6: afvoer bij St. Pieter voor recente hoogwaters vanaf december 1993 en de daarbij behorende 
opgetreden waterstand en afvoer bij Borgharen 

6.3 Meetpunten en berichtgeving 

Rijkswaterstaat adviseert om bij de hoogwatervoorspelling uit te gaan van de afgegeven 
voorspellingen “voor de deur” (het dichtstbijzijnde MSW punt bovenstrooms van een locatie). Dit 
systeem omvat een aantal meetpunten langs de Maas die om de 10 minuten de waterstand meet en 
door geeft naar een centrale computer. Het waterschap is op dit systeem aangesloten en kan altijd 
inloggen in dit computersysteem om de waterstanden op te vragen. De historische hoogwaters van 
Borgharen-dorp zijn dus niet langer referentiepunt.  
 
Een lijst van de MSW punten en de daarbij behorende rivierkilometers is opgenomen.  
In het beheersgebied van het waterschap bevinden zich de volgende meetpunten met tussen haakjes 
de kilometerraai van het meetpunt welke u hieronder aantreft: 
 

- Heel boven (67,340); 
- Linne beneden (70,400); 
- Roermond boven (79,750); 
- Heel beneden Lateraalkanaal (85,075); 
- Buggenum (85,750); 
- Neer (90,119); 
- Kessel (94,900); 

- Belfeld boven (100,750); 
- Belfeld beneden (102,697) 
- Venlo / Blerick (107,470); 
- Well (132.000); 
- Sambeek boven (144,960); 

- Sambeek (147.700). 
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Figuur 7: Meetpunten Maas. 

 
 
Aanpassing hoogwaterberichtgeving voor 2009 en verder 
Tot op heden werden attenderingen en voorwaarschuwingen verstuurd, ieder keer als er een 
bepaalde afvoer werd overschreden (en dat kon dus wel eens heel frequent zijn binnen korte tijd). Er 
werd niet altijd afgeschaald bij lagere afvoeren. Om het proces beter te laten verlopen is de frequentie 
van berichtgeving aangepast met daarbij het nieuwe referentiepunt St. Pieter.  
 
De hoogwaterberichtgeving vindt plaats op basis van afvoer te St. Pieter: 
 
- Attendering 1000 m³/sec 
- Voorwaarschuwing  1250 m³/sec 
- Alarmering 1500 m³/sec 
- Watermanagement Centrum Nederland Lelystad (vanaf 1500 m³/sec) 
 
Er komt een aanvullend bericht dat duidelijk maakt dat de gemeten afvoer lager is dan 800 m³/sec te 
St. Pieter en een dalende tendens vertoont, namelijk: 
- Einde berichtgeving (bij een gemeten afvoer lager dan 800 m³/sec te St. Pieter met een dalende 

tendens).  
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In de praktijk zal er dus bij het meerder malen over- en onderschrijden van de gemeten afvoer 1000 
m³/sec (St. Pieter) voortaan nog maar één attenderingsbericht 1000 m³/sec verstuurd worden (dus bij 
afvoerschommelingen in een relatief korte tijd). Pas als de afvoer beneden de 800 m³/sec komt (te 
St. Pieter) en een dalende tendens vertoont zal een formeel regionaal bericht “einde berichtgeving” 
volgen. In onderstaande grafiek is een grafisch overzicht gepresenteerd van de momenten waarop de 
berichtgeving wordt verstuurd in de nieuwe situatie. 
 
Vanaf 1500 m³/sec volgt de landelijke berichtgeving via Landelijke hoogwaterberichtgeving 
Berichtencentrum Rijkswaterstaat Lelystad. De afschaling van de hoogwaterberichtgeving vanaf 1500 
m³/sec blijft ongewijzigd en wordt verzorgd door het Water Management Centrum Nederland van 
Rijkswaterstaat te Lelystad. 
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6.4 Betrekkingslijnen  

 
De betrekkingslijnen zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en zijn geldig voor de jaren 2014-2015 
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De betrekkingslijnen zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en zijn geldig voor de jaren 2014-2015 
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De betrekkingslijnen zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en zijn geldig voor de jaren 2014-2015 
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De betrekkingslijnen zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en zijn geldig voor de jaren 2014-2015 
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De betrekkingslijnen zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en zijn geldig voor de jaren 2014-2015 
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6.5 Looptijden van de hoogwatergolf 

 
Bij het ontstaan van een hoogwater zijn er - gezien in de tijd - twee belangrijke factoren. Namelijk de 
groeisnelheid van de golf, b.v. de tijd welke nodig is om van 1000 m³/sec te St. Pieter naar 1250 m³/s 
te komen. Een andere factor is de loopsnelheid van de golf: de tijd die de golf er over doet om (een 
gedeelte van) het beheersgebied van het waterschap te bereiken.  
 
In onderstaande tabel is voor de bouw van de coupures en wanden per fase aangegeven hoeveel tijd 
(in uren) er zit tussen het daadwerkelijke optreden van de afvoer bij St Pieter en het uiterste moment 
van opstarten van het logistieke proces om overstromen van de drempel van coupures en wanden net 
te kunnen voorkomen. Op deze manier kan bepaald worden of er al dan niet ‘s nachts gebouwd moet 
worden of dat er bv de andere ochtend om 6 uur gestart kan worden met het logistieke proces. Er zijn 
zowel tijden gegeven voor een snelle golf (worstcase) als langzame golf (bestcase). 
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1) Gebied 1 coupures van Buggenum en Neer Gebied 2 coupures van Maasbree en Blerick 
Gebied 3 coupures van Belfeld Steijl Tegelen Gebied 4 coupures van Venlo 
Gebied 5 coupures van Gennep en Mook Gebied 6 coupures van Bergen 
Gebied 7 coupures van Arcen Gebied 8 coupures van Grubbenvorst en Meerlo 

 
2) Marge is de tijd die zit tussen afronden logistiek proces tot het bereiken van het kritieke peil hierbij 

geldt dat bij afkondiging van de fase ook daadwerkelijk begonnen wordt met het logistiek proces 
dus 1500 m³/sec St. Pieter is ook het direct uitvoeren van fase 2-1500 in Mook en Gennep. 

 
3) Werkduur ploeg is de werktijd van de ploeg inclusief wachttijd en reistijd tussen de coupures 

exclusief de reistijd naar de 1e coupure, nota bene dit zijn de uren per ploeg dus niet de uren van 
alle personen tesamen. 

 
Looptijden van de golf 
In onderstaande tabel is aangeven hoeveel tijd (in uren) er zit tussen het bereiken van de 
hoogwaterpiek bij St. Pieter en de hoogwaterpiek bij de betreffende Maaskilometer. Anders gezegd 
hoe lang het duurt als je een bal bij St. Pieter in de Maas gooit om de betreffende locatie te bereiken. 
 

 Station Maaskilometer Worst-case Gemiddelde Best-case 

 St Pieter 16 0 0 0 

 Elsloo 29 0 2 3 

 Grevenbicht 45 3 5 8 

 Maaseik 53 4 8 20 

 Stevensweert 62 9 12 26 

B
e
h

e
e
rs

g
e
b

ie
d
 W

P
M

 

Heel boven 67 12 16 31 

Linne beneden 74 15 18 29 

Roermond 80 17 26 37 

Heel beneden 85 17 30 42 

Neer 90 18 30 42 

Kessel 95 18 32 42 

Belfeld beneden 102 19 33 44 

Venlo 107 21 34 44 

Well 132 29 43 58 

Sambeek beneden 147 40 52 68 

Gennep 155 40 56 75 

Mook 166 40 59 79 

 Grave beneden 176 39 61 81 

 Megen 190 41 66 86 

 Lith dorp 202 55 74 86 

 Heesbeen 231 53 86 108 

Figuur 8: Looptijd afvoergolf (in uren) vanaf St. Pieter. 

Deze tabel is gebaseerd op de daadwerkelijk opgetreden hoogwaters sinds december 1993. Worst 
case houdt in het snelste tijdstip waargenomen in deze periode en bestcase het langste tijdstip. Deze 
tabel is slechts indicatief! 
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7 Preventieve maatregelen  
 
Bij het optreden van hoogwater op de Maas zijn om diverse redenen al lang voor het bereiken van de 
maatgevende rivierafvoer 1 / 250 aanvullende preventieve maatregelen nodig om de waterkerende 
functie adequaat te kunnen vervullen.  
 

 
 
Met het stijgen van de waterstand op de Maas zal het waterschap gefaseerd verschillende wanden, 
coupures, afsluiters e.d. naar de Maas afsluiten om terugvoer van het Maaswater naar het 
binnendijkse gebied te voorkomen. Het bedienen van de afsluiters wordt beschreven in bijlage C2 
(Beschrijving operationele zaken). 
 
Door het dichtzetten van de afsluiters wordt tevens de afvoerfunctie van de achterliggende beken en 
watergangen afgesloten. Om wateroverlast in het binnendijkse gebied te voorkomen, plaatst het 
waterschap pompen die het opstuwende gebiedswater verpompen naar de Maas. Het plaatsen van 
pompen is beschreven in bijlage C2 (Beschrijving operationele zaken).  
 
Aangezien een deel van de waterkeringen in het beheersgebied niet voldoet aan de wettelijke norm 
van 1 / 250, zijn voor diverse locaties tijdelijke maatregelen voorbereid om het Maashoogwater te 
kunnen keren. Dit betreft overwegend locaties waar de kerende hoogte en of stabiliteit onvoldoende 
is.  
Het opbouwen van wanden en coupures wordt door personeel van het waterschap, met 
ondersteuning van geselecteerde aannemers, uitgevoerd en is beschreven in bijlage C2 (Beschrijving 
operationele zaken). Het plaatselijk aanbrengen van tijdelijke grondlichamen door aannemers op 
aanwijzing van het waterschap is beschreven in bijlagen C3 en C4.  
 
Daarnaast zijn enkele locaties bekend waar de waterkering als gevolg van werkzaamheden tijdelijk 
niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Voor deze bijzondere situaties heeft het waterschap afspraken 
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gemaakt met de betrokken partijen om in voorkomende gevallen preventieve tijdelijke maatregelen te 
treffen. Deze bijzondere locaties zijn beschreven in bijlage C4. 
 
Ten slotte wordt bij een afvoer van 1250 m3/sec bij St. Pieter de dijkwachtorgansatie geactiveerd, die 
volgens vaste protocollen de waterkeringen en aanvullende maatregelen gaat inspecteren / 
monitoren. De werkwijze van de dijkwachtorganisatie is omschreven in hoofdstuk 5. 
 
Voor al deze preventieve maatregelen geldt dat ze stapsgewijs worden opgestart, afhankelijk van de 
actuele en verwachte hoogwaterfase en dat ze voorbereid en geoefend volgens vaste procedures en 
werkinstructies worden uitgevoerd en achteraf weer worden verwijderd. 
 

7.1 Bediening van afsluiters 

In bijlage C2 is een lijst opgenomen met daarin de afsluiterlocaties en bij welke waterstand deze 
gesloten moeten worden. Primair doel is om te voorkomen dat het stijgende Maaswater het achter- 
liggende gebied (binnendijks) inundeert. In extreme gevallen zou bij een lekkende constructie zelfs 
onder- of achterloopsheid of piping kunnen ontstaan.  
 
Voor elke afsluiter is in de lijst een bedieningsprotocol opgenomen. Bij afwijkingen daarvan, 
bijvoorbeeld als het aantal aangegeven omwentelingen niet wordt behaald, dient hiervan melding te 
worden gemaakt. Tevens dient bij het dichtdraaien van de afsluiter zelf, het kunstwerk waarin het zich 
bevindt en de directe omgeving geïnspecteerd te worden op schade en afwijkingen. 
 

7.2 Plaatsen van pompen 

In bijlage C2 is de lijst opgenomen met locaties en afvoerdebieten voor het plaatsen van pompen. In 
veel gevallen zal dit gecombineerd worden met het dichtdraaien van een afsluiter. Het water dat niet 
meer geloosd kan worden wordt dan met pompen over of door de dijk naar de Maas gepompt.  
 
Tijdens het plaatsen van de pompen (en aggregaten) moeten deze worden gecontroleerd op correcte 
installatie en werking en dient duidelijk te zijn wie voor bediening en onderhoud verantwoordelijk is. Bij 
storing dient hiervan onmiddellijk melding te worden gedaan. 
 
Bij de plaatsing van pompen moet ondermeer op de volgende zaken worden gelet: 

- De pomp moet stabiel opgesteld worden en goed bereikbaar zijn voor bediening en 
onderhoud, ook bij eventuele verhoogde waterstanden. In geval van een dreigende calamiteit 
moet de pomp snel kunnen worden weggehaald. 

- Plaatsing, werking, bediening en verwijdering van de pomp moet kunnen gebeuren zonder 
schade aan te brengen aan de waterkering. 

- Persleidingen moeten zodanig worden gelegd dat wegen en/of de kruin van de waterkering 
begaanbaar blijven voor hulpverleningsvoertuigen. Eventueel worden beschermbalken of 
rijplaten toegepast. In of nabij bewoonde gebieden moet tevens gecontroleerd worden dat 
deze geen struikelgevaar opleveren. Zonodig waarschuwingsborden of hekken aanbrengen. 

- De uitmonding van de persleiding moet zodanig worden gepositioneerd dat geen risico van 
erosie ontstaat. In sommige gevallen zijn nabij de pomplocatie verharde platen voorzien of 
wegverhardingen aanwezig waarover veilig kan worden geloosd. Waar dat niet het geval is 
moet de persslang bij voorkeur tenminste tot voorbij de buitenteen van de dijk reiken en/of op 
open water lozen. Als de slang daarvoor niet lang genoeg is en er een risico voor erosie van 
de kruin, het talud of het naastgelegen maaiveld bestaat, dient ter plaatse van het lozingspunt 
een (filter)doek te worden toegepast. Dit (filter)doek moet voldoende sterk en groot zijn. 

- De persslang(en), eventuele (filter)doeken en beschermmaatregelen moeten zodanig worden 
vastgelegd op de locatie dat deze niet kunnen verschuiven. Dit is b.v. mogelijk met pennen, 
door ze aan een hek of paal vast te binden of door ze te verzwaren met zandzakken. 

 

7.3 Plaatsen van wanden en coupures 

In bijlage C2 van het calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater is opgenomen wanneer de wanden 
en coupures uitgereden en geplaatst moeten worden. Daarin is, in volgorde van afroep per locatie, 
aangegeven welke materialen uit de hoogwaterloods moeten worden toegepast. 
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Omdat door de opbouw van wanden en het afsluiten van coupures de toegang tot het achterliggende 
gebied of object(en) kan worden afgesloten, dient de opbouw gecoördineerd te worden met gemeente 
en / of omwonenden. De gemeente zorgt voor het plaatsen van waarschuwingsborden en/of hekken 
en het eventueel aangeven van omleidingsroutes. 
 
Tijdens de opbouw moet elke locatie worden geïnspecteerd op schade of afwijkingen. Na opbouw 
wordt regelmatig gecontroleerd op lekkage of diefstal.  
 

7.4 Aanbrengen tijdelijke keringen 

Het draaiboek “tijdelijke keringen” (bijlage C3) handelt over tijdelijke waterkeringen (ophogingen) 
waarvan is te voorzien dat deze moeten worden opgebouwd afhankelijk van de hoogwatersituatie. 
Alle tijdelijke keringen zijn uitgewerkt tot op detailniveau. De keringen worden ten tijde van 
Maashoogwater opgebouwd door externen onder toezicht van het waterschap.  
 
Vastgelegd is hoe en wanneer deze moeten worden opgebouwd en afgebroken. De tijdelijke keringen 
voldoen aan de waterkeringstechnische eisen. Van de mogelijke varianten is gekozen voor de 
goedkoopste oplossing. De oplossingen zijn afgestemd met de betreffende gemeenten.  
 
Het ACMHW geeft aan de LAT’s aan dat de tijdelijke kering(en) moet(en) worden aangelegd. De 
LAT’s nemen contact op met het betreffende bedrijf (aannemer) dat de tijdelijke kering conform 
overeenkomst moet gaan aanleggen. Tijdens de start van de aanleg wordt alles met de aannemer 
besproken en worden er vervolgafspraken gemaakt voor toetsing van de kering. Het toezicht wordt 
uitgevoerd door de dijkspecialist of bij diens afwezigheid een medewerkers van watersysteem beheer. 
Na uitvoering worden de keringen geïnspecteerd door de dijkspecialist en dijkbewaking.    
 

7.5 Bijzondere situaties / zwakke plekken 

 
In bijlage C4 zijn locaties opgenomen waar het waterkerend vermogen in het gesloten seizoen tijdelijk 
niet voldoet aan de wettelijke norm, bijvoorbeeld door werkzaamheden van derden die in uitvoering 
zijn of zijn opgeschort. In deze situatie wordt in beginsel niet voldaan aan de eisen die het waterschap 
aan derden in de watervergunning heeft gesteld, maar is in onderling overleg sprake van een 
gedoogsituatie onder voorwaarden. Voor het actuele gesloten seizoen betreft dit de volgende 
situaties: 

1. Hoogwatermaatregelen 1/250 kering te Steyl (1
e
 en 2

e
 linie); 

2. Aandachtslocaties 1/50 keringen, noodmaatregelen en verdachte locaties (onderzoek Royal 
Haskoning). 

 
In deze bijzondere situaties zijn afspraken gemaakt wie wanneer verantwoordelijk is voor het tijdig 
treffen van maatregelen om problemen bij hoogwater te voorkomen. Het waterschap (dijkspecialist) is 
verantwoordelijk voor toezicht op naleving. Als tijdens een hoogwaterperiode redelijkerwijs 
verondersteld kan worden dat derden niet aan de gemaakte afspaken (gaan) voldoen, behoudt het 
waterschap het recht eenzijdig maatregelen te treffen indien zulks noodzakelijk is voor het waarborgen 
van de veiligheid van de waterkering. 
 
Tevens is in de bijlagen een geactualiseerde lijst opgenomen van locaties die om uiteenlopende 
redenen extra aandacht vereisen, bijvoorbeeld: 

- 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, kwellocaties, beschadigingen en graafactiviteiten. 

 
Hoewel deze locaties niet per definitie onveilig zijn en de lijst niet uitputtend en mogelijk niet compleet 
is, is wel sprake van potentieel verhoogd risico en is extra aandacht wenselijk. De lijst is bekend bij het 
ACMHW. De dijkvakken welke extra aandacht behoeven worden op aanvraag door de dijkwachten 
gecontroleerd al of niet met de reguliere inspectieronde. De dijkvakken zijn niet apart op de 
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inspectiekaarten van de dijkwachten vermeld. Dit om onrust te voorkomen. Tevens is ook bekend dat 
niet alle locaties in beeld kunnen zijn. Met klem wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van 
waakzaamheid elders. 
 

7.6 Dijkinspectie tijdens hoogwater 

 
Voorafgaand aan een naderende hoogwaterperiode voert de dijkwachtorganisatie een nulinspectie 
van de waterkeringen uit. Dit is bij een afvoer van 1500 m

3
/sec (lokaal) bij St. Pieter. Afhankelijk van 

het verdere verloop van de hoogwatergolf worden vervolgens periodiek hoogwaterinspecties 
uitgevoerd.  
 
Organisatie en communicatie 
De organisatiestructuur en taken van de dijkwachtorganisatie zijn beschreven in hoofdstuk 5. Tijdens 
een hoogwaterperiode opereert de dijkwachtorganisatie onder verantwoordelijkheid van de LACMHW.  
De medewerkers dijkbewaking in het ACMHW (Noord en Zuid) zijn de contactpersonen van en naar 
de dijkwachtorganisatie ten tijde van Maashoogwater. De medewerkers dijkbewaking sturen de 
dijkvakcoördinatoren aan over de uit te voeren inspecties. De dijkvakcoördinatoren sturen op hun 
beurt een of meerdere bewakingseenheden aan. 
 
De resultaten van de uitgevoerde dijkinspecties worden door de dijkwachtcoördinatoren gerapporteerd 
aan de medewerkers dijkbewaking in het ACMHW (fig 9). De waterkeringspecialist beoordeelt de 
inspectieresultaten en gaat indien noodzakelijk zelf naar de opgegeven locatie toe. De resultaten 
worden besproken met de LACMHW en indien noodzakelijk wordt via de OL verdere actie uitgezet.  
 
De dijkvakcoördinator krijgt vanuit het ACMHW terugkoppeling over de actuele situatie, eventuele 
aandachtspunten, waarschuwingen en uitgezette werkzaamheden, zodat hij deze informatie kan 
teruggekoppellen aan de dijkwachten.  
 
Figuur 9 
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Nulinspectie 
De nulinspectie heeft tot doel om kort voor een hogere Maasafvoer de dijk te inspecteren op 
onvolkomenheden zoals: 

- graverij van dieren;  
- graaf- of bouwwerkzaamheden op of nabij de dijk; 
- kale plekken; 
- verzakkingen, scheuren, schade, etc. aan verhardingen op of nabij de dijk; 
- staat van bomen en struiken en eventuele ingroei in kieren van een constructie; 
- los materiaal op of nabij de kering dat af kan gaan drijven en schade kan veroorzaken etc; 
- obstakels of opgeslagen materialen op of nabij de waterkering die de toegang belemmereren; 
- beschadigingen aan (delen van) kerende constructies zoals schotbalken, keermuren; 
- alle bijzondere locaties en aandachtpunten volgens bijlage C3 en C4; 
- etc. 

 
Tevens kan de dijkwacht zich onder gunstige omstandigheden bij de nulinspectie een goed en actueel 
beeld vormen van de dijk zonder dat er water tegenstaat. Het lokaal kennen en herkennen van de 
waterkering is belangrijk om, in de mogelijk extreme (weers)omstandigheden die inherent zijn aan een 
hoogwaterperiode in het winterseizoen, situaties tijdig en adequaat te onderkennen.  
 
Hoogwaterinspectie 
De hoogwaterinspectie wordt tijdens het hoogwater uitgevoerd en naast de eerder genoemde punten 
wordt ook gekeken naar signalen die duiden op een mogelijk aanstaand falen van de waterkering 
zoals :  

- zandmeevoerende wellen op het binnentalud en sloten; 
- overslaande golven; 
- erosieplekken op de taluds of kruin; 
- scheuren of vervormingen; 
- ontwortelde bomen of struiken; 
- etc. 

 
Daarnaast worden tijdens de hoogwaterinspecties aandachtstrajecten, tijdelijke keringen en  
noodmaatregelen aanvullend geïnspecteerd door de dijkspecialist. Dit is nader uitgewerkt in bijlagen 
C3 en C4.  
 
Moment van inspecteren 
De nulinspectie wordt uitgevoerd indien de verwachte afvoer bij St. Pieter 1500 m³ per seconde 
bedraagt waarbij tevens sprake is van een stijgende tendens. Voor alle duidelijkheid dit is de afvoer bij 
St. Pieter en niet op locatie van het te inspecteren dijkvak.  
 
Het moment van de hoogwaterinspecties is afhankelijk van de locale omstandigheden en varieert per 
bewakingseenheid. In onderstaande tabel zijn afvoeren aangeven waarbij de inspectie moet 
beginnen. In tegenstelling tot de nulinspectie is het moment van inspectie afhankelijk van de afvoer 
die op dat moment ter plaatse van de bewakingseenheid optreedt. Als voorbeeld op 11 februari wordt 
een voorspelling afgegeven dat op 12 februari voor Neer een afvoer van 1500 m³ wordt verwacht. In 
deze situatie wordt er een hoogwaterinspectie ingepland op 12 februari voor de bewakingseenheid 
74B1 (Neer). De hoogwaterinspectie vindt plaats als het water op het betreffende dijkvak tegen de dijk 
aan staat. 
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Eenheid Naam tracé 
1x per 
24 uur 

1 x per 
12 uur 

1 x per 8 
uur continue 

Referentie peilschaal 

 

Uit te voeren inspecties bij een afvoer van 1250 m
3
/sec op locatie  

71-B1 Belfeld 1250 2000 2250 2500 Belfeld boven 

61/62-B1 Peschweide 1250 2000 2250 2500 Well 

61/62-B1 Sportlaan en Molenhoek Wanssum 1250 2000 2250 2500 Well 

60-B1 Well centrum - Nicolaasstraat 1250 2000 2250 2500 Well 

60-B2 Nicolaasstraat - Kampweg 1250 2000 2250 2500 Well 

59-B1 Aijen zuid 1250 2000 2250 2500 Well 

59-B2 Aijen noord 1250 2000 2250 2500 Well 

55-B4 Rijksweg N271 / Picardie 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B1 Venzelderheide - sportterrein 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B2 Sportterrein – Kroonbeek 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B3 Steenfabriek Milsbeek 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B4  Middelaar zuid tot Veerstraat 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B5 Middelaar noord vanaf Veerstraat 1250 2000 2500 3000 Gennep 

54-B6 Mook centrum 1250 2000 2250 2500 Mook 

 

Uit te voeren inspecties bij een afvoer van 1500 m
3
/sec op locatie 

79-B1 Thorn 1500 2000 2250 2500 Heel boven 

79-B2 Wessem 1500 2000 2250 2500 Heel boven 

74-B1 Neer Hammermolen - Loswal 1500 2000 2250 2500 Neer 

73-B1 Beesel Ouddorp 1500 2000 2250 2500 Neer 

72-B1 Kessel 1500 2000 2250 2500 Kessel 

70-B1 Baarlo 1500 2000 2250 2500 Belfeld boven 

70-B2 Hout-Blerick Romeinenweg 1500 2000 2250 2500 Belfeld boven 

69-B2 Ind. terrein Groot Boller / Ankerkade 1500 2000 2500 3000 Venlo 

68-B1 Steijl – Bastion 1500 2000 2500 3000 Belfeld boven 

68-B2 Bastion – Zuiderbrug 1500 2000 2500 3000 Belfeld boven 

68-B3 Venlo zuid 1500 2000 2500 3000 Venlo 

68-B4 Venlo centrum 1500 2000 2500 3000 Venlo 

68-B5 Genooi 1500 2000 2250 2500 Venlo 

68-B6 Stopbeek - Veerweg Velden 1500 2000 2250 2500 Venlo 

65-B1 Arcen zuid - Alt Arcen 1500 2000 2250 2500 Venlo 

65-B2 Alt Arcen – Rijksweg 1500 2000 2250 2500 Venlo 

63A-B1 Moleneind Meerlo 1500 2000 2250 2500 Well 

63-B1 Ooijen 1500 2000 2250 2500 Venlo 

63-B2 Veerweg Blitterswijck 1500 2000 2250 2500 Well 

61-B1 Wanssumseweg - Geijsteren 1500 2000 2250 2500 Well 

61/62-B2 Haven Wanssum Geelen zijde 1500 2000 2250 2500 Well 

61/62-B2 Haven Wanssum SDH zijde 1500 2000 2250 2500 Well 

60-B3 De Kamp – Leukermeer 1500 2000 2250 2500 Well 

57-B1 Nieuw Bergen 1500 2000 2250 2500 Well 

57-B2 Heukelom 1500 2000 2250 2500 Well 

56-B1 Afferden 1500 2000 2250 2500 Sambeek boven 

55-B1 Hoofdstraat Heijen 1500 2000 2500 3000 Gennep 

55-B2 Boxmeerseweg / haven Heijen 1500 2000 2500 3000 Gennep 

55-B3 Paesplasweg / Rijksweg N271 1500 2000 2500 3000 Gennep 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei - Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015        7-7 

Uit te voeren inspecties bij een afvoer van 1750 m
3
/sec op locatie 

78-B1 Sleijbeek – Pol 1750 2000 2250 2500 Heel boven 

78-B2 Pol – Osen 1750 2000 2250 2500 Heel boven 

75-B1 Buggenum 1750 2000 2250 2500 Roermond 

74A-B1 Swalmen 1750 2000 2250 2500 Neer 

69-B1 Blerick 1750 2000 2500 3000 Venlo 

68-B7 Veerweg – Hasselt 1750 2000 2250 2500 Venlo 

67-B1 Grubbenvorst 1750 2000 2250 2500 Venlo 

66-B1 Lottum 1750 2000 2250 2500 Venlo 

65A-B1 Broekhuizermolenbeek 1750 2000 2250 2500 Venlo 

64-B1 Broekstraat - Ooijenseweg 1750 2000 2250 2500 Venlo 

 

Uit te voeren inspecties in overleg met het ACMHW 

69-B2 Groot Bollerweg WBL nvt nvt * 3000 Venlo 

62A-B1 Wellerlooi nvt nvt 2250 2500 Well 

       

 
* inspectie op het moment dat gestopt wordt met inspectie op het dijkvak Ankerkade 
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8 Noodmaatregelen 
 
De waterstanden op de Maas stijgen verder. De crisisorganisatie wordt verder opgeschaald, 
dijkbewaking is in volle gang en de voorbereide preventieve maatregelen worden fasegewijs verder 
uitgerold. Op zeker moment kunnen toch problemen optreden die het draaiboek te buiten gaan. Op 
basis van gebiedservaring, beheersinformatie en actuele waarnemingen kan, tot op zekere hoogte, 
een verwachting worden gemaakt van wat er waar kan gebeuren. Maar onaangename verrassingen 
zijn geenszins uitgesloten.   
 
De ontwikkelende omstandigheden zullen in toenemende mate een beroep doen op de 
beschikbaarheid en analyse van informatie, de flexibiliteit om vlot de juiste beslissingen te nemen en 
de capaciteit om onder vaak moeilijke omstandigheden noodmaatregelen uit te voeren. En dat in 
situaties die weliswaar ten dele voorspelbaar zijn en voorbereid kunnen worden, waarvoor in dit 
hoofdstuk richtlijnen worden gegeven, maar uiteindelijk in grote mate gedicteerd worden door actuele 
omstandigheden. 
 

 

8.1 Storing van preventieve maatregelen 

Tijdens en na het uitrollen van de preventieve maatregelen worden deze gericht geïnspecteerd en 
gecontroleerd op juiste werking en eventuele storingen. Bij langere inzet kan het tevens noodzakelijk 
zijn onderhoud uit te voeren en pompen en aggregaten periodiek van smering en brandstof te 
voorzien. Persleidingen en (filter)doek moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden verlegd, 
gerepareerd of vervangen en bij wanden en coupures kan het nodig zijn zandzakken (bij) te plaatsen. 
Controle vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de inspectieronden van de dijkwacht, maar ook andere 
medewerkers van het waterschap, hulpverleners en omwonenden zijn alert en kunnen (storings) 
meldingen doen. Deze meldingen worden verzameld in het ACMHW van waaruit nadere inspecties 
kunnen worden gecoördineerd en/of werkteams worden ingezet. 
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8.2 Verkeersmaatregelen 

In voorkomende gevallen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat verkeersmaatregelen worden 
genomen. De bevoegdheid en middelen hiervoor liggen niet bij het waterschap, maar bij de 
gemeenten en politie. 
 
Het waterschap beschikt over beperkt afzettings- en signaleringsmateriaal. Dit is voornamelijk bedoeld 
voor het veilig kunnen uitvoeren van de normale onderhoudstaken, bijvoorbeeld maaien, inspectie en 
onderhoud van kunstwerken, etc.  
 
Om veilig en ongestoord de geplande hoogwatermaatregelen volgens het draaiboek en eventuele 
noodmaatregelen te kunnen uitvoeren en in stand houden, zijn afzettingen en/of signalering nodig. 
Deze worden geplaatst en achteraf weer verwijderd door de gemeenten op aangeven van het 
waterschap. Met de betreffende gemeenten zijn hierover afspraken gemaakt. Jaarlijks ontvangt de 
gemeente het geactualiseerde digitale calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater met maatregelen, 
hiermee kunnen de gemeenten hun verkeersmaatregelen ten tijde van hoogwater afstemmen.  
 
Tijdens een hoogwatersituatie kunnen aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, om bijvoorbeeld 
kritische dijkringen of gedeelten hiervan en toegangswegen te ontlasten, de toegankelijkheid voor 
dijkwacht of werkverkeer te waarborgen, omwonenden en toeschouwers te weren uit risicovolle of 
ondergelopen gebieden of met het oog op dreigende of onmiddellijke evacuatie.  
Mogelijke verkeersmaatregelen zijn: 

- instellen van éénrichtingsverkeer om de circulatie te verbeteren; 
- afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer; 
- afsluiten van wegen voor alle verkeer, inclusief aanwonenden en lokaal verkeer; 
- volledig afsluiten van een weg of gebied voor alle toegang. 

 
Het bevoegd gezag voor dergelijke verkeersmaatregelen is de burgemeester van de desbetreffende 
gemeente, die volgens de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet een noodverordening kan 
afkondigen. Ter beschikking stellen van materialen, transport, aanbrengen, in stand houden en 
achteraf verwijderen van de verkeersmaatregelen gebeurt gewoonlijk door de wegbeheerder 
(gemeente, provincie of Rijkswaterstaat), eventueel geassisteerd door derden. De politie zorgt voor 
handhaving en verkeersregeling. 
 
Bij het instellen, wijzigen of opheffen van verkeersmaatregelen dienen alle betrokken partijen tijdig te 
worden geïnformeerd. Daarnaast moet worden afgesproken welke partijen – naast de geëigende 
hulpdiensten – wèl toegang tot de afgesloten gebieden krijgen, bijvoorbeeld de actieteams, werkteams 
en dijkwachten van het waterschap. 
 

8.3 Dreigende overstroming 

Een waterkering dreigt te overstromen wanneer de aankomende hoogwatergolf plus eventuele 
opwaaiing en golfoploop hoger is dan de kruinhoogte van de dijk. De aangelegde kruinhoogte van de 
waterkeringen is bekend en waar deze bij toets aan de MHW onvoldoende is, zijn preventieve 
maatregelen voorbereid om het tekort aan kruinhoogte te ondervangen. Echter door 
weersomstandigheden, verzakkingen of andere onvoorziene omstandigheden kan de werkelijke 
kruinhoogte onvoldoende blijken om de actuele of verwachte waterstand volledig te keren. Vaak zal dit 
in de waaksfeer liggen, met als gevolg geringe overloop of golfoverslag die echter kan leiden tot 
grotere vervolgproblemen als verweking, uitspoeling, verminderde stabiliteit en mogelijk zelfs 
uiteindelijk een doorbraak. Het is daarom belangrijk dergelijke situaties vroegtijdig te onderkennen en 
noodmaatregelen te treffen. 
 
Omdat de hoogte van de waterstand van tevoren wordt voorspeld, is er (afhankelijk van de looptijd 
van de hoogwatergolf) meestal tijd om nog maatregelen te nemen. In de meer bovenstrooms gelegen 
gebieden is de looptijd erg kort (minimaal 15 uur of meer). Met behulp van de hoogwatercheck kan 
een indicatie worden gekregen van de omvang en snelheid van een eventuele dreigende 
overstroming. Bij een dreigende overstroming zullen in het Regionaal Beleidsteam beslissingen 
worden genomen rondom evacuatie en/of andere noodzakelijke maatregelen. Er zijn echter bij een 
dreigende overstroming ook specifieke vraagstukken voor het waterschap van belang.  
 



 

 
 

Waterschap Peel en Maasvallei - Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater - versie 1.0 juni 2015        8-3 

De LACMHW maakt in overleg met de hydroloog en de specialist waterkeringen een inschatting van 
het te verwachten tijdstip en de waarschijnlijke locatie van overstromen en koppelt dit terug aan OL. 
Afhankelijk van de urgentie en benodigde responstijd wordt gelijktijdig of op een later moment een 
advies opgesteld over eventuele noodmaatregelen en bijbehorende effecten en consequenties. 
De OL legt, na eventuele raadpleging van het OT, het advies voor aan het beleidsteam.  
De voorzitter van het beleidsteam neemt een beslissing of en hoe het RBT wordt geïnformeerd. 
Tevens neemt de voorzitter van het beleidsteam beslissingen betreffende de uit te voeren 
noodmaatregelen en deze worden in de crisisorganisatie (door de werkteams) uitgevoerd. 
 
Noodmaatregelen bij onvoldoende hoogte van de waterkering zijn bijvoorbeeld: 

- Plaatsen van zandzakken. 
- Plaatsen van big bags. 
- Aanbrengen van grond (zand of bij voorkeur klei) al of niet in een folie. 
- Technische oplossingen, zoals kleppen of schermen. 

 
Zandzakken 
Het traditionele beeld van een hoogwatersituatie in de media zijn rijen zandzakken die (als het goed 
is) een smalle scheidslijn vormen tussen het water en het drooggebleven achtergelegen terrein. Ten 
opzichte van andere noodmaatregelen hebben zandzakken enkele belangrijke voordelen. Ze zijn vaak 
in grote aantallen beschikbaar, ze zijn (leeg) gemakkelijk te vervoeren en ook gevuld gemakkelijk met 
handkracht te (ver)plaatsen, het vullen kan zowel machinaal als met de hand gebeuren en ze zijn 
flexibel toepasbaar voor korte of middellange of moeilijk toegankelijke trajecten met een beperkte 
benodigde hoogte. Een ander belangrijk voordeel is dat nauwelijks specifieke kennis en ervaring nodig 
is voor het vullen en plaatsen van zandzakken. Daarmee zijn zandzakken zeer geschikt om 
vrijwilligers en externe hulpverleners in te zetten met minimale begeleiding en toezicht. Er zijn wel 
enkele aandachtspunten: 

- Er moeten voldoende zandzakken beschikbaar te zijn. De zandzakken zijn deels gevuld en 
deels leeg voorradig in de hoogwaterloods in Horst. Indien het waterschap niet de  
beschikking heeft over voldoende zandzakken kunnen deze (tijdig) worden aangevuld uit 
externe voorraden van bijvoorbeeld andere waterschappen, defensie of commerciële 
leveranciers.  

- Om optimaal op lokale situaties te kunnen inspelen, kan worden overwogen vroegtijdig 
voorraden over te brengen naar regio’s of andere locaties. 

- Geschikt vulmateriaal moet worden geleverd of ter plekke worden gewonnen uit hoger 
gelegen terreinen of in het achterland op veilige afstand van de waterkering. Daarbij moet 
ervoor worden gezorgd dat de opslag en ontgraving geen negatief effect hebben op de 
waterkering. Indien vulmateriaal noodzakelijk is voor het vullen van de zakken wordt een 
beroep gedaan op de transporteurs belast met het transporteren van het 
hoogwaterbestrijdingsmateriaal.  

- Het initiatief voor een nooddijk en de locatie en uitvoering ervan komt vanuit het waterschap. 
Spontane en ongecontroleerde acties kunnen met de beste bedoelingen toch soms nadelig 
werken voor het waterkerend vermogen of toegankelijkheid voor hulpdiensten en het 
waterschap. 

- Wanneer meer dan twee lagen zandzakken nodig zijn, moet(en) de onderste rij(en) breder 
worden voor voldoende stabiliteit. Het benodigde aantal zandzakken per strekkende lengte 
neemt daarmee sterk toe.  

 
Big bags 
Big bags zijn in feite grote zandzakken en daarmee zijn ook de voor- en nadelen meteen duidelijk. Het 
aanbrengen van een nooddijk met grotere lengte en grotere hoogte kan vaak veel sneller gebeuren 
dan bij toepassing van zandzakken. Daar staat tegenover dat voor het aanbrengen van big bags veel 
vulmateriaal maar vooral ook (zwaar) materieel nodig is, dat (niet) altijd direct beschikbaar is en 
waarvoor niet alle locaties bij voorbaat toegankelijk zijn. In het algemeen geldt dat toepassing van big 
bags voornamelijk beperkt blijft tot goed bereikbare locaties. Het vullen en plaatsen moet gebeuren 
door gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld een kraan- of loadermachinist.  
Big bags zijn in beperkte hoeveelheden beschikbaar in de opslag van de Hoogwaterloods in Horst. 
Deze kunnen worden aangevuld met voorraden van andere waterschappen, grondverzetbedrijven en 
gespecialiseerde bedrijven. 
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Gronddijk 
Voor het aanbrengen van een tijdelijke kering (nooddijk) van grond wordt verwezen naar het 
uitvoeringsprotocol voor preventieve tijdelijke keringen in bijlage C3 en het tijdelijk keringenboek.  
Het principe bestaat uit het aanbrengen van een gronddijk van beperkte hoogte (meestal maximaal 
ca. 0,5 m in verband met stabiliteitsoverwegingen). Bij voorkeur wordt klei of zand met folie gebruikt 
dat per as wordt aangevoerd of op een veilige locatie op voldoende afstand van de waterkering wordt 
ontgraven. Als geen geschikte klei beschikbaar is, kan als alternatief ook grond of zand worden 
toegepast. Om uitspoeling van de grond of zand te voorkomen, wordt deze ingepakt in een folie of 
gronddicht doek.  
Voor de uitvoering is (zwaar) materieel nodig. Dit legt beperkingen op aan de locaties en tijdstippen 
waarop deze methode toepasbaar is. Voor het aanvoeren en uitrollen van doek of folie en aanbrengen 
van grond is gekwalificeerd personeel nodig, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en kraan- of 
loadermachinsten.  
 
Technische oplossingen 
Tegenwoordig zijn ook verschillende mobiele technische oplossingen beschikbaar voor het realiseren 
van een tijdelijke waterkering, bijvoorbeeld metalen of kunststof keringen of flappen die met een 
bodemplaat in het maaiveld worden verankerd. Dergelijke oplossingen zijn binnen het waterschap  
beschikbaar. Deze maatregelen zijn relatief duur in aanschaf en onderhoud en de toepasbaarheid en 
betrouwbaarheid wordt algemeen in twijfel getrokken (gezien de ervaring).  
Vooralsnog wordt de toepassing van dergelijke mobiele technische oplossingen door het waterschap 
niet aangemoedigd. 
 
Mobiele (tijdelijke) kering 
Het waterschap heeft de beschikking over twee typen tijdelijke demontabele keringen: 

- driehoekconstructie met aluminium balken (lengte 198 meter) 
- driehoekconstructie met kunststof zeil (lengte 400 meter) 

 
De eerste type kering wordt verankerd middels pennen in de ondergrond. Het plaatsen van deze 
kering is helaas niet overal mogelijk tevens moet de ondergrond redelijk recht en hard (bijvoorbeeld 
asfalt) zijn. Is de ondergrond niet recht en hard dan kan de onderbalk niet goed aansluiten op het 
wegdek waardoor de kering niet of onvoldonde waterdicht is. 
Het plaatsen van deze kering is erg arbeidsintensief de voorkeur gaat ook uit naar een gronddam. 
 
De tweede kering wordt eveneens verankerd middels het aanbrengen van een kunstof zeil in de 
ondergrond. Het voordeel van deze kering ten opzichte van de hierboven omschreven kering is dat 
deze ook geplaatst kan worden op en ongelijk wegdek. Het nadeel is dat deze niet op een harde 
ondergrond geplaatst kan worden. Het plaatsen van de kering gaat redelijk snel, nadeel van deze 
kering is dat deze erg gevoelig is voor vandalisme.  
 

8.4 Erosie van talud of kruin 

Door stijgende rivierwaterstanden, golfoploop, stroming, verweking door regen of lozingswater van 
pompen kan de erosiebestendigheid van de talud- en kruinbekleding kritiek worden. In eerste instantie 
kunnen problemen worden verwacht bij locaties op het buitentalud en de kruin die al eerder waren 
onderkend als erosiegevoelig, bijvoorbeeld omdat de grasmat beschadigd of onvoldoende ontwikkeld 
is, stenen uit de verharding ontbreken, omdat de verharding of de berm kapotgereden is, op 
aansluitingen van onverhard maaiveld op harde constructies, etc. 
 
Ook constructies en obstakels op het buitentalud vormen een verhoogd risico op erosie omdat daar 
lokaal verhoogde stroomsnelheden of wervelstromen kunnen ontstaan. Dit betreft bijvoorbeeld 
steigers, dijktrappen, muurtjes, bloembakken, bossages, etc. Bomen en struiken kunnen bij harde 
wind en/of waterstroming ontworteld raken, waarna het wortelgat verder uit kan spoelen. Houtopstand 
op de kruin of buitentalud heeft daarnaast nog het extra risico dat in de schaduw geen voldoende 
erosiebestendige grasmat kan ontwikkelen. Een andere factor voor erosie van de dijkbekleding is 
mechanische beschadiging door drijfvuil, op drift geraakte vaartuigen of rijsporen door voertuigen over 
de waterverzadigde dijk.  
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Bij extreem hoge waterstanden kan door overlopen en golfoverslag ook het binnentalud worden 
blootgesteld aan erosie. Ook hier geldt dat schrale plekken in de grasmat, beschadigingen aan het 
maaiveld, obstakels en aansluiting op harde constructies de meest kwetsbare plekken vormen. 
 
Als vuistregel geldt dat een natte dijk uiterst kwetsbaar is voor beschadiging van de bekleding en dat 
voertuigen en andersoortige belastingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als bescherming 
van een slechte plek kan in sommige gevallen een folie of (filter)doek worden aangebracht, verzwaard 
met zandzakken. Hierbij verdient een geweven (filterdoek / waterdoorlatend) doek de voorkeur boven 
een (water)dichte folie.  
Dit geldt overwegend voor locaties op de kruin en het binnentalud, aangezien het buitentalud bij 
hoogwater niet of moeilijk bereikbaar is en de folie of (filter)doek door het langsstromende water kan 
worden losgespoeld.  
 
Ook kunnen zandzakken worden neergelegd op de kruin om overlopen te beperken (zie paragraaf 
9.3) of om het overslaande water een veilige(r) kant op te sturen of geleidelijk om een scherpe hoek of 
aansluiting heen te leiden. In alle gevallen moet het gebruik van ingeslagen of ingegraven palen 
zoveel mogelijk worden beperkt, omdat deze op zich weer een extra erosierisico kunnen vormen. 
 

8.5 Kwel en zandmeevoerende wellen 

Wanneer de waterstand op de rivier hoger is dan de (grond)waterstand achter de dijk, kan 
waterstroming door en onder de dijk naar het achterland optreden. Wanneer de rivierwaterstand nog 
hoger stijgt tot boven het binnendijkse maaiveld, kan het doorsijpelende water aan de binnenteen of in 
een kwelsloot gaan uittreden of kan het binnendijkse maaiveld opbarsten. Wanneer de kwelstroom 
dermate hevig wordt, dat grond begint uit te spoelen, is sprake van piping of zandmeevoerende 
wel(len). Piping vormt een bedreiging voor de waterkering omdat die langzaam wordt ondermijnd, 
terwijl dit aan de buitenzijde vaak niet of moeilijk waarneembaar is. 
 
Kwel- en pipinggevoelige locaties zijn vaak voor een deel al buiten het hoogwaterseizoen in kaart 
gebracht op basis van de theoretische toetsing op pipinglengte, ontbrekende of slecht functionerende 
kwelschermen, bekende kwelplekken, graafactiviteiten van (knaag)dieren, diepe of nieuwe gegraven 
kwelsloten of eerdere problemen met piping. Maar ook op andere locaties in groene dijken en bij 
waterkerende kunstwerken kunnen (zandmeevoerende) wellen ontstaan en is alertheid geboden. 
 
Inleiding tot piping kan soms worden herkend als een (toenemend) kwelprobleem, hoewel dit in natte 
omstandigheden vaak lastig is te constateren. Het zandmeevoerende karakter van de wel of pipe 
manifesteert zich in een uitspoelingsplek of -krater van grond of zand. Vaak wordt initieel vooral fijn 
zand uitgespoeld. Het uitgespoelde materiaal kan van enige diepte en/of afstand komen en zal vaak 
geel of bruin van kleur zijn en is daarmee relatief makkelijk waarneembaar. 
 
Standaard maatregel tegen zandmeevoerende wellen is opkisten, waarbij materiaal op de welplek 
wordt aangebracht. Daarmee wordt enerzijds de kwelweglengte vergroot en anderzijds voorkomen dat 
zand en grond vrij kunnen uitspoelen.  
 
Bij pipingbermen wordt over voldoende lengte achter de teen extra gewicht aangebracht om de 
kwelweglengte te verlengen een daarmee de kans op opbarsten en uitspoeling van zand te beperken. 
Gelet op de vereiste geotechnische en geohydrologische analyse vooraf en de hoeveelheid 
grondverzet zal het aanbrengen van een pipingberm eerder plaatsvinden als structurele 
beheersmaatregel en niet zozeer als noodmaatregel. 
 
Bij het opkisten wordt eerst een ring van zandzakken rondom de uitspoelplek gelegd, al dan niet op 
een ruim bemeten stuk fijn filterdoek (of wanneer dat niet voorhanden is zeil of folie). De 
zandzakkenring moet tenminste ca. 0,5 m hoog zijn en in voorkomende gevallen hoger tot ca. 1,0 m 
afhankelijk van de grootte en hevigheid van de wel. In tweede instantie kan worden gekozen om de 
kist verder te verzwaren door in de ring extra zandzakken of grond (op doek) aan te brengen. Na het 
opkisten van een wel dient men alert te zijn op het ontstaan van nieuwe wellen. Materiaal 
(zandzakken en doek) voor het opkisten van wellen zijn aanwezig in de hoogwaterloods in Horst 
hiermee kan men vlot en adequaat reageren op een een opdracht vanuit het ACMHW. 
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Een andere methode om de kans op kwel en piping te reduceren is het (plaatselijk) gecontroleerd 
opzetten van het waterpeil in achter de dijk gelegen watergangen. Omdat hiermee tevens de kans op 
(extra) wateroverlast bestaat, kan deze maatregel pas genomen worden na analyse van de situatie 
door de hydroloog en de dijkspecialist. Indien kansrijke locaties bestaan om peilopzettingen als 
preventieve of noodmaatregel te overwegen, dan verdient het aanbeveling hiervoor een vaste 
procedure op te stellen, waarin de locatie(s), voorwaarden en werkzaamheden staan beschreven. (Zi 

8.6 Calamiteitencontainers 

Het waterschap heeft sinds eind vorig jaar de beschikking over een tweetal calamiteitencontainers. 
Een container is ingericht voor het leiding - en slangenwerk en de andere container voor de pompen. 
De pompcapaciteit varieert van 30 m

3
/uur tot 1080 m

3
/uur. De laatstgenoemde container is ook 

voorzien van (hulp)materialen welke nodig zijn voor het bestrijden van Maashoogwater en ander water 
gerelateerde calamiteiten. De (hulp)materialen bestaan uit filterdoek, schoppen, verlichting, een 
aggregaat, olie absorbtie doeken enz.  
De calamiteitencontainers zijn gestationeerd in de hoogwaterloods te Horst. Het vervoer is geregeld 
met de transporteurs welke ten tijde van Maashoogwater de transporten verzorgen. 
 
De containers worden in de hoogwaterperiode ingezet voor het bestrijden van calamiteiten zoals 
zandvoerende wellen, kwelwater, reparaties, het verzorgen van extra pompcapaciteit enz.  
De inzet van de calamiteitencontainers in de hoogwaterperiode is als volgt geregeld: 

• melding probleemstelling komt binnen in het ACMHW via de regio en of dijkbewaking;  

• de dijkspecialist beoordeelt de melding en adviseert de LACMHW; 

• LACMHW neemt een besluit over de inzet  van de calamiteitencontainers;  

• indien de calamiteitenmcontainers worden ingezet neemt het ACMHW contact op met LAT in 
Horst. 

 
Indien er zich een andere water gerelateerde calamiteit voordoet zoals een waterverontreiniging of 
een capaciteitsprobleem bij een gemaal kunnen de containers ook worden ingezet. 
De inzet van de calamiteitencontainers ten tijde van niet Maashoogwater wordt gecoördineerd door de 
coördinator van de hoogwaterloods. 
 
Jaarlijks wordt voor de inzet van de calamiteitencontainers een instructie / oefening gehouden.     
 
Foto’s containers 
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8.7 Langdurig hoogwater 

Bij een langdurig hoogwater is de inzet van medewerkers over een periode van meerdere weken 
nodig. Dit heeft een hoge werkdruk en mogelijke uitputting van medewerkers tot gevolg. De druk 
neemt verder toe naarmate het hoogwater langer aanhoudt. Dit geldt zowel voor de binnendienst als 
voor de buitendienst.  
 
Uitputting crisisorganisatie 
Voor de buitendienst is de werkdruk vooral hoog bij het opbouwen van de waterkerende constructies. 
Daarna kan een situatie ontstaan waarbij tal van werkzaamheden moeten worden verricht die een 
(in)direct gevolg zijn van een langdurige hoogwatersituatie. Buiten de uren in de crisisorganisatie 
worden nog reguliere werkzaamheden uitgevoerd.. 
 
Ook bij de binnendienst is de werkdruk hoog. Tijdens de start van het hoogwater is er een neiging om 
door te werken totdat de organisatie is opgeschaald en de juiste maatregelen zijn getroffen. Ook de 
overdrachtsmomenten zijn momenten van grotere werkdruk. Buiten de uren in de crisisorganisatie 
worden nog reguliere werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Maatregelen ter voorkoming van uitputting 

- Er zijn voldoende functionarissen aangewezen en opgeleid voor een rol in de crisisorganisatie 
(verantwoordelijkheid LACMHW). 

- Door middel van waakvlamcontracten is tijdig voldoende externe capaciteit beschikbaar voor 
de diverse werkzaamheden (verantwoordelijkheid watersysteem beheer Watersystemen en 
Projecten en Veiligheid). De LAC activeert de waakvlamovereenkomsten, dan wel informeert 
de betrokken partijen.  

- Bij het opstarten van de crisisorganisatie stelt de LACMHW een rooster op. De OL legt dit 
rooster voor aan het OT om te controleren of de ingeroosterde medewerkers daadwerkelijk 
beschikbaar zijn. Na vaststelling door het OT wordt dit rooster geplaatst op intranet. De 
dienstdoende OL en LACMHW zien toe op naleving van dit rooster. 

- De leidinggevende in de staande organisatie is verantwoordelijk voor een goede opvang van 
de reguliere taken, stellen hierin prioriteiten en zien toe op de naleving van de ARBO normen.  

- Leidinggevenden dienen een voorbeeld te stellen voor hun medewerkers, bijvoorbeeld door 
goede communicatie van werkzaamheden en naleving van (werk)roosters.  

- Voor de continuïteit van de organisatie dient voldoende aandacht besteed te worden aan 
overdracht van informatie, het bijhouden van logboeken etc. Hiervoor zijn 
overdrachtprotocollen beschikbaar.  

- Waar mogelijk kan eigen personeel worden ontlast door daarvoor geschikte taken (deels) te 
laten vervullen door aannemers of medewerkers van andere waterschappen. 

- Een beroep op de luchtmacht om een acuut beeld te krijgen van de situatie moet hierbij in 
ogenschouw worden genomen (deze vraag inbrengen via de Veiligheidsregio).  
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Uitvoeren noodmaatregelen  
Bij langdurig en extreem hoogwater zullen de meldingen voor te nemen noodmaatregelen toenemen. 
Vanwege de werkdruk die het grote aantal meldingen op de medewerkers van het waterschap legt en 
de wens om adequaat hierop te reageren, zijn speciale werkteams opgericht. Bij aanvang van 
Maashoogwater wordt gestart met twee werkteams. Bij fase 2 – 2500 m

3
/sec wordt overgegaan naar 

vier werkteams. De verdeling is hieronder beschreven.  
 
fase 1 – 1250 m

3
/sec tot en met fase 2 -2250 m

3
/sec  

2 werkteams (verdeeld over Noord en Zuid) 
 
fase 2 – 2500 m

3
/sec tot en met fase 4 -3250 m

3
/sec 4 werkteams 

Vier werkteams (verdeeld over Noord-Oost, Noord-West, Zuid-Oost en Zuid-West (grens tussen Oost 
en West is de Maas).
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9 Doorbraak of overstroming 
 
Wanneer de hoogwatersituatie zich verder ontwikkelt, zal de crisisorganisatie volledig zijn 
opgeschaald en alle beschikbare personeel en hulpmiddelen worden op maximale capaciteit ingezet 
bij de hoogwaterbestrijding. Als langdurig of uitzonderlijk hoge waterstanden optreden, kan er een 
moment aanbreken dat preventieve maatregelen en noodmaatregelen niet meer voldoende blijken te 
zijn. Waterkeringen die niet aan de 1/250 norm voldoen zullen het eerst voor problemen zorgen 
doordat zij een lagere keringhoogte hebben, maar bij toenemende waterstanden kunnen ook in de 
1/250 dijktrajecten problemen gaan optreden. Bij de afweging van de situatie en eventuele 
noodmaatregelen zal de veiligheid van personeel en omwonenden in toenemende mate een 
beslissende factor worden.  
 
Tot op zeker moment de situatie zo ernstig wordt, dat evacuatie onontkoombaar is en de insteek van 
de hoogwaterbestrijding van het voorkomen van een calamiteit verlegd wordt tot het beperken van de 
gevolgen. Waar verschillende faalmechanismen eerder nog apart konden worden onderscheiden en 
bestreden, kunnen overloop, erosie en piping uiteindelijk leiden tot het calamiteitenscenario van een 
dreigende doorbraak of zelfs een daadwerkelijke doorbraak.  
 

  
 

9.1 Rampscenario’s 

Het waterschap beschermt haar inwoners tegen de gevolgen van Maashoogwater tot een wettelijk 
bepaald niveau. Voor de Maasdijken in het beheersgebied van het waterschap is de wettelijk 
vastgestelde norm 1/250 per jaar. Door verschillende oorzaken voldoet een deel van de waterkeringen 
echter niet aan deze norm, maar nog aan de eerdere norm van 1/50 of een tussenliggend niet 
genormeerd veiligheidsniveau. Voor een deel zijn tijdelijke of permanente verbetermaatregelen 
uitgevoerd of nog in voorbereiding.  
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Ondanks alle beschermings- en verbetermaatregelen van het waterschap blijft er altijd een kans 
aanwezig dat er een overstroming of doorbraak plaats vindt. Een goede voorbereiding helpt bij het 
beperken van de gevolgen. In het overgangsgebied van een dreiging naar een acute doorbraak 
kunnen drie scenario’s worden onderscheiden: 

1. Dreigende overstroming van de kering. 
2. Dreigende doorbraak van de kering. 
3. Acute doorbraak van de kering. 

 
In het eerste twee gevallen zal de overstroming te voorzien zijn en is er meer tijd om te reageren en 
waar mogelijk (door te gaan om) noodmaatregelen te treffen zoals in het voorgaande hoofdstuk is 
beschreven. Bij het nemen van maatregelen dient een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds 
de veiligheid van en schade aan het te beschermen gebied en anderzijds de veiligheid van het 
personeel en het materiaal van het waterschap, dijkwachten en aannemers. Op dit punt tekent zich 
een spanningsveld af. Om het gebied zo lang mogelijk te beschermen dient het waterschap haar 
personeel en materieel op de waterkering zo lang mogelijk te handhaven (vooral voor het bedienen 
van pompen om het gebied droog te houden). Echter zal bijtijds moeten worden begonnen met 
demobiliseren en in veiligheid brengen van personeel en materieel voordat de kering daadwerkelijk 
overstroomt.  
 

9.2 Dreigende overstroming of doorbraak 

Wanneer het BT in overleg met de lokale en/of regionale crisisorganisatie oordeelt dat de 
overstromingsdreiging op termijn dermate groot kan worden dat daardoor ook het veiligheidsrisico 
voor personeel en bewoners onacceptabel groot wordt, zal het accent van de inzet verschuiven van 
noodmaatregelen tot gevolgbeperkende maatregelen, evacuatie van bewoners en uiteindelijk ook tot 
evacuatie van waterschapspersoneel, dijkwachten, aannemers  en hulpverleners. Dit zal naar 
verwachting beginnen bij één of enkele meest kwetsbare dijkringen, dus op lokaal niveau, maar de 
dreiging en de factoren voor afweging tot evacuatie zal daarna al gauw op regionaal niveau komen te 
liggen. Het is dus zaak de beschikbare middelen zo zinvol mogelijk in te zetten over het gehele 
gebied. 
 
Het uitvoeren van gevolgbeperkende maatregelen kan op aangeven van het BT en de RBT al vroeg 
starten, parallel aan de preventieve en noodmaatregelen. Een en ander is afhankelijk van de 
prognose hoe snel en hoe hoog het water kan stijgen. Hiervoor geldt naar verwachting een 
waarschuwingstermijn van 12 à 48 uur. Bij gevolgbeperkende maatregelen kan men denken aan: 

- beschermen van gebieden en objecten door de aanleg van nooddijken; 
- compartimenteringsdijken aanleggen; 
- begaanbaar houden van routes voor hulpverlening en evacuatie; 
- laten afsluiten van gas, water en electriciteit om gevolgschade bij kabel- of leidingbreuk of 

inundatie te voorkomen; 
- lokaliseren en waarschuwen van personeel en voorbereiden op verlaten van het gebied; 
- weghalen van materieel (pompen, aggregaten, voertuigen, machines, etc.) uit het gebied; 
- gecontroleerd laten inunderen van (delen van) gebieden of compartimenten om erosie, piping  

en doorbraken te voorkomen; 
- voorbereiden van voorzieningen om het binnengelopen water na daling van het hoogwater zo 

snel mogelijk weer weg te pompen of onder vrij verval weg te laten lopen. Bestaande 
afsluiters en pompen hebben mogelijk een zodanig beperkte capaciteit dat het droogmaken 
zeer lang duurt hierdoor is het vaak noodzakelijk dat op strategische locaties doorsteken 
worden gemaakt om het water snel uit de betreffende dijkring te krijgen. 

 
Voor zover omwonenden het gebied nog niet vrijwillig hebben verlaten, kan een bericht van het 
bevoegd gezag (burgemeester) komen voor verplichte evacuatie.  
 

9.3 Acute doorbraak 

Een doorbraak is het gevolg van het falen van een of meerdere functionele onderdelen van de 
waterkering door in werking getreden faalmechanismen. Wanneer een kering doorbreekt ontstaat er 
een bres als gevolg van snelle instroom van water op dit punt. Het gebied erachter zal naar 
verwachting snel volstromen gezien de omvang van de dijkringen. De uiteindelijke snelheid waarmee 
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het gebied overstroomt en de omvang (oppervlakte, waterdiepte) is afhankelijk van de duur en het 
waterstandverloop van het hoogwater en eventuele maatregelen die getroffen worden (dichten van 
bressen, nooddijken en tijdelijk kering). 
 
Ondanks een voorwaarschuwing van een dreigende overstroming of doorbraak, kan de uiteindelijke 
doorbraak toch op een onverwacht tijdstip of locatie komen en is er weinig of geen tijd om te reageren. 
De gevolgen kunnen ernstig zijn en als niet tijdig tot evacuatie is overgegaan kan er sprake zijn van 
een levensbedreigende situatie.  
 
Bij een doorbraak worden de dijkwachten, personeel en hulpverleners geïnstrueerd het gebied te 
verlaten, voor zover dat nog niet gebeurd was. Inspectie zal deels worden overgenomen bijvoorbeeld 
door helicopter en / of inzet van F16-vluchten van Defensie. Afhankelijk van de aard en omvang kan 
een extra inspectie worden gedaan om te controleren of de calamiteit zich buiten het direct getroffen 
gebied verder kan uitbreiden. Via de interne berichtgeving wordt de gehele organisatie ingelicht van 
de doorbraak en zal men ook elders alert zijn op eventuele (dreigende) doorbraken.  
 
Het is niet realistisch te veronderstellen dat een bres die eenmaal gevormd is, binnen afzienbare tijd 
kan worden gedicht. Op het moment en op de locatie zelf is geen personeel en materieel voorhanden, 
de algehele bereikbaarheid is naar verwachting slecht en door de hoge stroomsnelheid zijn pogingen 
de bres te dichten op voorhand vruchteloos. Pas als de stroomsnelheid afneemt zullen maatregelen 
veilig uitvoerbaar zijn, maar dan is de inundatie een feit. Op basis van geografische informatie, 
weersverwachting en de hoogwaterstanden of mogelijk op basis van geprepareerde inundatiekaarten, 
kan een prognose worden gemaakt van de omvang en diepte van de inundatie.  
 
Na de doorbraak moet in het rampgebied rekening worden gehouden met de volgende 
omstandigheden: 

- In het gebied kunnen overlevenden, slachtoffers en verdronken vee aanwezig zijn. 
- Het gebied is mogelijk slecht toegankelijk wegens ondergelopen en beschadigde wegen. 
- Schade en instortingsgevaar van gebouwen en andere objecten. 
- Afwezigheid van nutsvoorzieningen. 
- In toenemende mate milieuhygiënische en gezondheidsrisico’s door lekkage van olie, 

benzine, riolering, rotting, stankoverlast etc. 
- Sociale en maatschappelijke ontwrichting. 
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10 Nazorg en einde gesloten seizoen 
 
Na het passeren van een hoogwatergolf volgt een periode van afbouw en nazorg, met als doel om zo 
snel mogelijk weer voorbereid te zijn op een eventuele volgende hoogwaterperiode en uiteindelijk 
terug te keren naar een normale situatie. 
 
Bij opschaling zijn de metingen en prognoses van de naderende hoogwatergolf bij St. Pieter leidend 
voor de fasering. Bij een afschaling zijn niet alleen de gegevens van St. Pieter relevant, maar vooral 
ook de metingen en prognoses bij Mook. Pas op het moment dat de hoogwatergolf het beheergebied 
heeft verlaten en er geen nieuwe hoogwatergolf onderweg is (dan wel wordt voorzien), is er een 
veilige situatie om te gaan afschalen. 
 
Het tempo van afschalen en afbouwen van maatregelen is afhankelijk van de hoogte van de 
gepasseerde hoogwaterpiek en de mate waarin preventieve maatregelen en noodmaatregelen zijn 
uitgevoerd. Het tijdstip van afschalen wordt bepaald door de OL en / of het BT.  
De crisisorganisatie blijft gedurende de nazorgfase van kracht tot het water bij Mook weer is 
teruggekeerd naar zijn normale waterstand van 9.10 m NAP+ bij kilometerraai 165.000.  
Wanneer naar fase 4 is opgeschaald zal naar verwachting een intensief nazorgtraject nodig zijn en zal 
de coördinatie van de nazorg voor een groot deel vanuit de Veiligheidsregio plaatsvinden; 
geadviseerd door het waterschap. In de volgende paragrafen is voor de nazorg onderscheid gemaakt 
tussen een “normale” situatie met geen of slechts beperkt hoogwater en een overstroming / 
dijkdoorbraak.  
 

10.1 Afbouw 

Onder afbouw wordt verstaan het verwijderen van aangebrachte preventieve maatregelen en 
verkeersmaatregelen. 
 
De afbouw is gekoppeld aan de metingen en prognoses bij St. Pieter en de metingen en prognoses 
voor het meetpunt Mook. De afbouw start zodra aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 

- nadat de afvoer tussen St. Pieter en Mook lager is geworden dan de afgekondigde fase en er 
zich tussen St. Pieter en Mook geen hoogwatergolf bevindt afwijkend van de genoemde 
debieten;  

- er geen indicatie is op een snelle stijging van het Maashoogwater op korte termijn op basis 
van neerslaggegevens of weersvoorspellingen in het stroomgebied van de Maas. 

 
Wanden, coupures, tijdelijke keringen die in hetzelfde gebied liggen worden uit efficiëntie-
overwegingen zo veel mogelijk samen afgebouwd. Afsluiters zullen zo snel mogelijk weer 
opengedraaid worden om zo het water af te voeren onder vrij verval. Het ACMHW en het AT 
coördineren het uitvoeren en de bemensing van alle activiteiten met betrekking tot afschalen 
(afbouwen coupures etc). Tijdens de afbouw wordt de lokale situatie direct gecontroleerd op eventuele 
schade. Na demontage worden de materialen teruggebracht naar de hoogwaterloods, waarna ze 
schoongemaakt, gecontroleerd en eventueel aangevuld en of gerepareerd worden en waarna de 
rek(ken) weer worden teruggeplaatst op de juiste locatie. 
 
De prioritering en volgorde van afbouwen worden vastgesteld door de OL. In beginsel wordt hiervoor 
de fasering uit de draaiboeken gevolgd in omgekeerde volgorde, waarbij binnen elke fase zoveel 
mogelijk van zuid naar noord wordt gewerkt, achter de wegtrekkende hoogwatergolf aan.  
 
Het afbouwen moet in overleg met de gemeenten gebeuren omdat die verantwoordelijk zijn voor het 
verwijderen van eventuele wegafzettingen en bebordingen. Daarnaast dienen het ACMHW en partijen 
uit de Algemene Kolom steeds op de hoogte te zijn van de actuele situatie en eventuele wijzigingen 
daarin. Na voltooien van de afbouw op een locatie en/of het weer openstellen voor verkeer wordt een 
gereedmelding gedaan aan het ACMHW die de melding verder doorgeeft in het 
communicatienetwerk. 
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Naast het aanhouden van de (omgekeerde) volgorde uit de draaiboeken, kan in de afbouwfase in 
voorkomende gevallen maatwerk worden gevraagd, bijvoorbeeld omdat toegangswegen opengesteld 
moeten worden voor hulpdiensten, werkverkeer of bewoners. De beslissing om maatregelen “op 
maat” eerder af te bouwen ligt bij de voorzitter BT, OL en/of LACMHW, afhankelijk van de actueel 
geldende alarmfase. Met name wanneer afgeweken wordt van het draaiboek is communicatie met 
andere partijen belangrijk. 
 
Voor dit maatwerk wordt onderstaand overzicht als richting meegegeven: 

- Wanden, coupures en tijdelijke keringen worden als eerste afgebouwd wanneer ze: 
o de doorgang van wegen blokkeren; 
o de enige weg afsluiten van woningen in buitendijks gebied; 
o de functies van de openbare ruimte ernstig verstoren; 
o diefstal gevoelig zijn. 

- Aanvragen van derden (particulieren of bedrijven) voor het snel afbouwen van maatregelen, 
omdat ze hiervan hinder ondervinden, worden door de OL behandeld. 

 

10.2 Nazorg na hoogwater 

De nazorg is de fase na een hoogwater of overstroming waarin activiteiten plaatsvinden om weer 
terug te keren naar de situatie onder normale omstandigheden. De start van de nazorg wordt bepaald 
door de OL en is afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Lokaal kan de nazorg naar 
omstandigheden al vroeger starten. De nazorg start op zijn laatst wanneer aan de afbouwcriteria is 
voldaan. Het is echter aan te bevelen eerder te starten met de nazorgfase.  
 
De organisatie en uitvoering van de nazorg gaat via de reguliere crisisorganisatie. De OL wijst iemand 
binnen het OT aan om de nazorg te leiden. Deze persoon maakt een plan van aanpak welk met de OL 
wordt besproken. De OL legt dit plan voor aan het OT en BT. De noodzakelijke werkzaamheden 
worden via de gebruikelijke lijnen in de crisisorganisatie uitgevoerd.  
 
Bij een “normale” hoogwatergolf, waarbij (een deel van) de preventieve maatregelen is uitgerold, er 
eventueel in beperkte mate noodmaatregelen zijn getroffen maar geen of weinig bijvende schade is 
aangericht, zullen de activiteiten in het kader van nazorg beperkt zijn. 
 
Inspectie en schadeafhandeling 
Onmiddellijk na een hoogwatergolf moet buiten een inspectie plaatsvinden en kan, wanneer geen 
zaken worden waargenomen die een acute bedreiging voor de waterkering vormen, de 
dijkwachtorganisatie worden afgeschaald. De inspectieresultaten, samen met aanbevelingen voor 
eventuele vervolgwerkzaamheden worden verzameld in het ACMHW. Deze worden aan de 
documentatie toegevoegd en geanalyseerd door de hydroloog en de waterkeringspecialist. De 
inventarisatie van schade aan de waterkeringen en het inschatten van herstelwerkzaamheden wordt 
uitgevoerd  door de dijkbeheerders van waterkering beheer  
 
Schade anders dan aan de waterkeringen welke door derden wordt gemeld, moet doorgestuurd 
worden aan de betreffende gemeente. Melders van deze schade moet gewezen worden op het feit dat 
het primaire loket voor deze gevallen bij de gemeente is. 
 
Zwerfvuil 
Zwerfvuil moet worden opgeruimd. Voor een deel (wat de waterkeringen en de beken betreft) behoort 
dit tot de werkzaamheden van het waterschap. Het waterschap plaatst containers voor zwerfvuil langs 
de beken en waterkeringen. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat deze containers plaatst voor 
zwerfvuil langs de Maas. Op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan een 
tegemoetkoming in de kosten van het opruimen worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen van 
het Ministerie van Economische Zaken.  
 
Evaluatie en afronden hoogwater  
Na een hoogwaterperiode brengen de OL ’s gezamenlijk advies uit aan de secretaris/directeur of er 
een evaluatie moet plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat er geen, een beperkte of een 
uitgebreide evaluatie dient plaats te vinden afhankelijk van de situatie van de hoogwaterwatergolf.  
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De evaluatie omvat minimaal de volgende 2 punten: 

1. Evaluatie van de organisatie. Dit heeft betrekking op de samenwerking, zowel intern als 
extern (met Veiligheidsregio), het uitvoeren van taken, het afhandelen van meldingen, het 
functioneren van de dijkwachtorganisatie etc.;  

2. Evaluatie van de keringen. Input voor deze evaluatie vormen de schade-inventarisatie van 
de dijkbeheerders en de meldingen van de dijkwachten tijdens het hoogwater. De 
uitkomst van deze evaluatie kan specifiek door middel van overzichtskaarten worden 
opgenomen in het calamiteitenbestrijdingsplan zodat er een duidelijk overzicht komt met 
betrekking tot zwakke plekken / aandachtspunten in de keringen en plaatsen waar kwel 
optreedt.  

 
De vervolgacties en verbeterpunten die uit de evaluatie komen moeten worden weggezet binnen de 
organisatie. Hiervoor is de programma eigenaar waterkeringen verantwoordelijk.  
 
In de nazorgfase zit ten slotte ook een belangrijk communicatie-element. De verzamelde inspectie- en 
evaluatieresultaten worden verwerkt en geordend en teruggekoppeld naar eigen medewerkers en 
extern betrokken partijen. Verbeterpunten worden opgepakt en verwerkt bij de volgende actualisatie 
van het hoogwatercalamiteitenbestrijdingsplan. 
 

10.3 Nazorg na een overstroming / doorbraak 

Na extreme hoogwaterstanden en zeker na een daadwerkelijke overstroming / doorbraak, werken de 
gevolgen voor werkzaamheden van de crisisorganisatie nog geruime tijd door. Behalve het 
waterschap zijn ook andere partijen in het gebied actief, elk met hun eigen taken en 
verantwoordelijkheden. Voordat afgeschaald wordt moet de schade worden geïnventariseerd en moet 
het gebied veilig en watervrij worden gemaakt. Om de waterkeringen weer veilig te maken worden 
maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor is intensieve afstemming en coördinatie met alle 
betrokken partijen noodzakelijk.  
 
Continuïteit van de organisatie 
Wanneer de overstroming heeft plaatsgevonden kan de continuïteit van de crisisorganisatie in het 
geding komen. Uitputting, maar ook getroffen (familieleden van) medewerkers, kunnen hiervoor 
aanleiding zijn. Dit zal vooral voorkomen als de overstroming grootschaliger is. De volgende punten 
zijn dan van belang:  

- na de overstroming geeft de OL een opdracht tot inventarisatie van de beschikbaarheid van 
eigen medewerkers en derden (zijn deze getroffen of niet); 

- na de overstroming geeft de OL een opdracht tot inventarisatie van de opgetreden schade 
(bijv. t.b.v. de beschikbaarheid van pompen); 

- de OL draagt zorg voor het waarborgen van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie in 
verband met bevoegdheden en verantwoordelijkheden;  

- de OL geeft de LACMHW opdracht voor het opstellen van een bemensingsplan; 
- de crisisorganisatie blijft in werking tot laatste nazorgwerkzaamheden zijn afgerond. Omdat dit 

enkele dagen tot weken kan duren, moet deze wellicht in een afgeslankte vorm opereren.  
 
Watervrij maken van het overstroomd gebied 
Als de situatie stabiel is kan er begonnen worden met het herstellen van het gebied. De eerste stap 
hierin is het watervrij maken van het gebied. Dit bestaat uit de volgende activiteiten: 
 
Inventariseren situatie en capaciteit bepalen. 

- Lokaliseren bressen / doorsteken. 
- Bepalen van de stroomsnelheid, de omvang van het ondergelopen gebied en waterhoogtes 

(ACMHW). 
- Capaciteit bepalen aanwezige gemalen, bijvoorbeeld de rioolgemalen van de gemeenten (in 

overleg met de gemeenten en WBL). 
- Pompcapaciteit bepalen. 
- Bepalen beschikbare capaciteit aan noodpompen in en buiten het gebied. 
- Inventariseren capaciteit van waterafvoer onder vrij verval. 
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Organiseren noodbeheer en gemalen 
- Waarborgen continuïteit van het beheer van de gemalen. 
- Activeren noodpompen en gemalen. 
- Lokale voorzieningen treffen voor het operationeel maken van noodpompen. 
- Verdelen noodpompen over het gebied / prioriteren van gebieden (ook afhankelijk van 

behoefte vanuit de veiligheidsregio). 
- Plaatsen en operationaliseren noodpompen. 

 
Herstellen van waterkeringen 
Het waterschap kan starten met de herstelwerkzaamheden zodra het gebied / dijkring weer watervrij 
is. Waterkering beheer stelt een plan van aanpak op en er wordt op korte termijn gestart met de 
herstelwerkzamheden. De dijkring moet te allen tijde gesloten zijn voor een nieuw hoogwater met een 
definitieve of een noodkering. 
Alle uit te voeren werkzaamheden worden gecommuniceerd met de veiligheidsregio. 
 
Afbouw maatregelen en prioriteren 
Zodra de situatie het toelaat kan er, naast de activieteiten in het overstroomde gebied, begonnen 
worden met het afbouwen van de tijdelijke maatregelen in niet overstroomde gebieden. Dit gaat 
conform nazorg bij hoogwater. Er moet bij het afbouwen wel scherp worden gelet op eventuele 
keteneffecten door de overstroming.  
 
Afsluiting nazorg 
De nazorg is afgelopen wanneer de acties en verbeterpunten kunnen worden overgedragen aan de 
lijnorganisatie. Dit wordt bepaald door de OL. 


