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1. Inleiding 
 

Tijdens de realisatie van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) heeft 
Mooder Maas1 (MM) te maken met verschillende veiligheidsaspecten, waaronder 
Hoogwater. Het voorliggende “Draaiboek Hoogwater 2017-2018” is geschreven voor alle 
voorkomende werkzaamheden in het kader van dit project.  

Het “Draaiboek Hoogwater 2017-2018” betreft een levend document dat jaarlijks (tot en met 
2020 / einde project) wordt geactualiseerd. Dit is nodig, omdat elk jaar weer nieuwe 
(andere) uitvoeringswerkzaamheden plaats vinden. Voorliggend plan betreft de periode van 
01-01-2017 (start project) t/m 15-03-2018 (HoogWater-seizoen)2.  

Voor werkzaamheden binnen (de beschermingszone van) bestaande  waterkeringen, stelt 
MM jaarlijks een aanvullend plan op, te weten het ‘Noodplan tijdelijke voorzieningen  
waterkering 2017-2018’.  

Beide plannen worden in nauw overleg met het Waterschap Limburg (WsL) opgesteld. Het 
waterschap3 heeft een Calamiteiten Bestrijdingsplan Maashoogwater (CBP MHW) 
opgesteld. Hiervan is een samenvatting opgenomen in bijlage 1. Het CBP MHW beschrijft 
niet de werkzaamheden, die MM ter plaatse van de uiterwaarden (buitendijks gebied) 
verricht.  

1.1 Hoogwaterbescherming 

Grote delen van Nederland worden tegen het water beschermd door waterkeringen (duinen, 
dijken en kunstwerken). Een aaneengesloten ring van waterkeringen, die min of meer even 
hoog zijn, wordt een dijkring genoemd. Ook hoger gelegen gebieden kunnen onderdeel van 
een dijkring zijn. Het land binnen de ring wordt dijkringgebied genoemd.  

 
 
 
Een dijkringgebied en het vereiste beschermingsniveau van elke dijkring zijn wettelijk 
vastgelegd in de Waterwet4.  
 
In figuur 2 is de hoogtekaart voor het projectgebied GOW weergegeven. Het projectgebied 
bevat hoge gronden, buitendijkse delen en dijkringgebieden, de rivier Maas en geulen (oude 
maasarmen). In Bijlage 02 is een kopie van deze Hoogtekaart opgenomen. 

                                                      
1 Combinatie Mooder Maas is een samenwerking tussen Dura Vermeer Divisie Infra & Ploegam 
2 In beginsel worden in de periode van 15-10 tot 15-03 géén werkzaamheden verricht aan  
waterkeringen. 
3 Het Waterschap Limburg ontstond op 1 januari 2017 uit een fusie tussen de waterschappen Peel en 
Maasvallei en Roer en Overmaas en omvat de gehele provincie Limburg. 
4 Per 21-12-2009 is de Wet op de Waterkering vervallen en vervangen door de Waterwet. 

Figuur 1.1: Schematische weergave  
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1.2 Overstromingsdiepte 

Welke delen van het projectgebied GOW bij een overstroming (Hoogwater) onder water 
komen te staan, hangt af van allerlei factoren. Landelijk zijn voor veel gebieden 
computerberekeningen gemaakt om te laten zien hoe een overstroming zou kunnen 
verlopen.  

Bij een dergelijke berekening (computersimulatie) worden aannames gedaan over de plaats 
/ locatie en hoogte van de waterstanden in de rivier of op zee. Ook kan daarbij worden 
berekend (gesimuleerd) hoe een gebied kan onderlopen en welke overstromingsdiepte op 
elke locatie bereikt kan worden. 

Door de uitkomsten van de berekeningen te combineren kan voor elke locatie in Nederland 
de  maximale overstromingsdiepte worden bepaald. De overstromings-dieptekaart geeft 
daarmee een beeld van de gebieden, die kunnen overstromen en geeft tevens een indicatie 
van de waterdiepten. Op deze kaart is duidelijk te zien dat in een hoogwatersituatie grote 
delen van het projectgebied onder kunnen lopen. Echter zijn de vlakjes in onderstaande 
kaart dusdanig groot dat deze onvoldoende duidelijkheid geeft over de waterdiepte binnen 
een vlakje. Aan de hand van de AHN-2 hoogtekaart of inmeting en de verwachte 
hoogwaterstand wordt de verwachte waterdiepte nauwkeuriger bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Wat is het gevaar? 

Een overstroming ontstaat als een onbeheersbare hoeveelheid water het land in stroomt. 
Overstromingen zijn een reëel gevaar voor Nederland, want: 
• Grote delen van ons land liggen beneden de zeespiegel;  
• Nederland heeft een aantal grote rivieren;  
• Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt en het regent vaker, langer en harder. 
 
Het water kan overal vandaan komen: uit zee of de grote rivieren en uit binnenwateren, 
zoals vaarten en plassen. Een duin kan wegslaan, een dijk kan verzakken of het water komt 
over de dijken heen. Een bijkomend gevaar is het risico dat de stroom uitvalt; dan is er geen 
telefoon, geen internet en geen televisie, enz., waardoor de bevolking niet meer kan worden 
geïnformeerd. Ook de volksgezondheid kan in gevaar komen. Dat kan voor de overheid 
aanleiding zijn om evacuatie te adviseren. 

Figuur 1.3: Overstromingsdieptekaart bron: www.overstroomik.nl 
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1.4 Welke samenwerkende instanties zijn er bij hoog water 

Alle overheden, het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen om 
wateroverlast te voorkomen en te beperken.  

Rijkswaterstaat (RWS) en de waterschappen onderhouden en inspecteren samen dijken, 
dammen en duinen en zorgen dat de rivieren krijgen extra ruimte krijgen door uitvoering van 
projecten zoals GOW.  

De gemeenten informeren en waarschuwen de bevolking. Samen met de 
hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) oefenen de overheden 
regelmatig wat ze moeten doen bij een (dreigende) overstroming.  

De waterstanden worden voortdurend bewaakt, waardoor in principe voldoende tijd resteert 
voor het treffen van benodigde maatregelen en voor het alarmereren van de mogelijk 
gevaar lopende bevolking. 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de gehanteerde fasering van MM met een toelichting met betrekking 
tot het risico van HoogWater. Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden voor het werken in de 
beschermingszone van de waterkeringen (hiervoor worden separaat plannen opgesteld). In 
hoofdstuk 4 worden de aandachtsgebieden tijdens de realisatiefase (voor periode 01-01-
2017 t/m 15-03-2018) van het project GOW benoemd.  

Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van het stappenplan en bevat het belschema voor 
hoogwater calamiteiten.  
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2. Hoogwater  
 
Voor het bepalen van het moment van ingrijpen (calamiteit) bij extreem hoog water worden 
de waterafvoeren, zoals deze zijn vastgelegd op de meetkruizen en zijn verwoord op de site 
van RWS door MM als uitgangspunt  gehanteerd.  
De waterstanden in de Maas, vanaf de grens Eijsden tot en met Well worden actueel 
weergegeven en ook de prognoses voor watergolven zijn vermeld. Deze gegevens staan 
weergegeven op www.vaarweginformatie.nl & http://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-
o-v-nap/.  
 
In figuren 2.1, 2.2 en 2.3 zijn ter illustratie enkele weergaven opgenomen van de hiervoor 
genoemde websites.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 2.1: Weergave website www.vaarweginformatie.nl  

Figuur 2.2: Weergave Waterafvoer (https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer/ ) 
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In de fasering van dit draaiboek het debiet bij meetpunt Sint Pieter Noord (km-raai 10.8) als 
referentie aangehouden. Hierbij is het Debiet Oppervlaktewater (in m3/sec) zoals 
weergegeven in figuur 2.4 de belangrijkste (maatgevende) parameter. 
 

    
 
 
 

2.1 Fasering 

In voorliggend draaiboek Hoogwater spreekt MM over Maatgevend Hoog Water (MHW). Het 
aanspreekpunt voor Hoogwater gerelateerde zaken binnen MM is de HW coördinator 
(HWCMM). Hoog Water Coordinator Mooder Maas is Dhr. T. Rensen (06 55148491) 
De hoogte van het MHW is ter plaatse van het werk, in overleg met het WsL bepaald.  
Dit plan heeft wel een relatie met het Maashoogwater maar treedt door werkzaamheden in 
de uiterwaarde eerder in werking.  
Voor MM is naast het debiet ook de NAP hoogte van belang. Ter verduidelijking: bij een 
verhoogde afvoer is nog geen sprake van hoog water, maar kunnen bepaalde gedeelten 
van het project al wel onderlopen. Zo vindt de eerste inspectie door WsL volgens het 
protocol in calamiteitenplan Maashoogwater plaats bij: 1250 m3/sec afvoer, maar voor MM 
is dit al eerder(750m³/sec). Zoals eerder genoemd heeft dit te maken met de 

Figuur 2.3: Weergave Waterhoogte tov NAP (https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/ ) 

Figuur 2.4: Weergave Debiet Oppervlaktewater  (https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer/ ) 
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werkzaamheden die MM uitvoert in de uiterwaarde. Eventueel aanwezige machines zouden 
al onder water kunnen staan voordat het water tegen de teen van de dijk staat.  
 
In de uiterwaarde van Ooijen (KMR 125) is dit 15.00m+ NAP en bij Wanssum (KMR 131) is 
de MHW 13.00m+ NAP. De waterstand van 13.00m+NAP bij Wanssum komt overeen met 
een debiet van 1300m3/s bij St. Pieter en komt circa 1x per jaar voor en loopt dus het eerst 
onder.  

 
De bestaande waterkeringen waar MM gedurende de realisatiefase van het project dit 
Draaiboek Hoog water op heeft geënt zijn ca 15.80m+ NAP. 
 
Om vroegtijdig een hoogwatergolf te kunnen zien aankomen wordt zoals genoemd in 
voorgaande paragraaf gekeken naar de waterstand bij St. Pieter. Voor een nauwkeurigere 
verwachting kan ook gekeken worden naar de waterstand van Belfeld beneden. De 
waterstand van Belfeld beneden hangt samen met het debiet bij Borgharen.  
 
De Hoogwater coördinator van MM kijkt dagelijks op www.vaarweginformatie.nl naar de te 
verwachten waterafvoeren bij St. Pieter. Indien er een verhoogd debiet wordt verwacht 
(circa 750m³/s bij St Pieter)treedt dit draaiboek in werking.  

2.1.1 Fasering project specifiek 

MM is tijdens de uitvoering en conditionering op diverse locaties tegelijk werkzaam. Deze 
locaties bevinden zich zowel binnen- als buitendijks. De werkzaamheden zullen ook in de 
beschermingszone van de dijk moeten plaatsvinden. Voor werkzaamheden binnen de 
beschermingszone van bestaande waterkering stemt MM de fasering van uitvoering en 
benodigde maatregelen af. Voor deze locaties is het ‘Noodplan tijdelijke voorziening 
waterkering’ van toepassing. Omdat de omvang, locaties (NAP-hoogte) en evacuatietijden 
per activiteit verschillend zijn, worden uitvoerders van MM vroegtijdig inlichten door de 
HWCMM bij een verhoogde waterstand. Om een indicatie te geven van welke 
werkzaamheden per kwartaal plaatsvinden heeft MM een stripboekplanning opgesteld 
(projectdocument 1503332-01071). Dit betreft een visuele weergave van de overall planning 
(1503332-00463).  
 
Fasering : 
 
Fase 0 Inventarisatie 
Continu, maar zeker bij een verwachting van verhoging in waterstand 11.5m+ NAP bij 
Wanssum (750m³/s bij St. Pieter) is de discipline Uitvoering alert op het in kaart brengen 
van nieuwe project specifieke risico’s. MM is zo in staat om per locatie op elk moment een 
inschatting te maken van evacuatietijd/ realisatietijd tijdelijke maatregelen. Eventuele 
noodmaatregelen worden opgenomen in een noodplan tijdelijke voorziening.  
Vanuit RWS-ZN zijn een aantal voorwaarden gesteld voor de aanleg van de pontons. RWS 
spreekt al van hoogwater bij een afvoer van 800m³/s afspraken omtrent de aanleg en het 
verwijderen van pontons zijn opgenomen in het vaarweg managementplan (1503332-
00454). 
 
Fase 1 Inperken risico’s  
Onze alarmfase treedt in 3 dagen voorafgaand aan de waterstand van 13.00m+ NAP bij 
Wanssum, de evacuatietijd/ realisatietijd tijdelijke maatregelen mag dus nooit langer zijn dan 
3 dagen. Dit soort maatregelen voert MM uit in overleg met WsL. Alle maatregelen moeten 
tijdig met WSL worden overlegd  

Hoogwatergeul Ooijen  Hoogwatergeul Wanssum 
KMR MHW Debiet bij st. Pieter  KMR MHW Debiet bij st. Pieter 
125 15.00m+NAP 2000m³/s  131 13.00m+NAP 1300m³/s 
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Mocht dit niet haalbaar zijn, dan worden de risico’s ingeperkt door het nemen van  
maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door materialen elders op te slaan en preventief al 
tijdelijke maatregelen te nemen. Een preventieve maatregel kan bijvoorbeeld zijn het 
aanbrengen van krammatten op een nog niet begroeide waterkering.  
 
 
Fase 2 Alarmeringsfase  
Minimaal drie dagen voordat Maashoogwater optreedt van 13.00+NAP in Wanssum 
(verwacht debiet van 1300m³/s Sint Pieter), neemt MM contact op met het Waterschapcrisis 
centrum (WCC) van WSL deze geeft de melding door aan de belanghebbende binnen WSL. 
De dijkbeheerder wordt geïnformeerd via het WCC. MM en de dijkbeheerder houden in 
deze periode regelmatig contact over eventueel te ondernemen acties. Daarbij licht de 
HWCMM alle uitvoerders in, zodat maatregelen genomen kunnen worden. De veiligheid 
komt zo niet in het geding en er ontstaat geen schade. Zo zal MM binnen 36 uur al zijn 
machines en materialen gaan evacueren naar binnendijks gebied en/of hoge gronden. Bij 
een afvoer van 1250-1300m³/s worden alle laad- en lospontons ontkoppeld en naar veilig 
gebied (bijvoorbeeld de haven) gebracht, totdat de MHW-situatie voorbij is. (De alarmfase 
van WsL start bij een afvoer van 1500m³/s bij st. Pieter, echter worden er vanaf 1250m³/s al 
wel inspecties uitgevoerd).  
 
Fase 3 Bewakingsfase 
Aansluitend op de alarmeringsfase start fase 3, Bewakingsfase. In samenwerking met het 
WSL zal dagelijks de verwachting bekeken en (eventueel) aanwezige tijdelijke 
voorzieningen regelmatig gecontroleerd worden door MM.  
 
Fase 4 Herstart werkzaamheden  
Pas nadat de waterstand gezakt is tot beneden 13.00+NAP in Wanssum (met een dalende 
waterstand in het vooruitzicht) kunnen de werkzaamheden hervat worden. Voorafgaand aan 
de hervatting van werkzaamheden worden machinisten door uitvoering geattendeerd op de 
mogelijk met (grond)water verzadigde ondergrond. Een met water verzadigde ondergrond is 
instabiel en brengt dus risico’s met zich mee (voornamelijk bij hijswerkzaamheden).  
 
Fase 5 Evaluatiefase 
Na elke hoogwaterperiode vult de uitvoerder van MM een evaluatie in. MM deelt deze 
resultaten met het waterschap. De evaluaties zijn bruikbaar om handelswijzen in de 
toekomst te verbeteren en worden daarom verwerkt in het software programma Relatics.  
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3. Voorwaarden werken om en nabij waterkeringen 
 
Werken binnen de beschermingszone (veiligheidszone) van de bestaande  waterkeringen 
kan niet zonder afstemming met bevoegd gezag en/of vergunningen. Tijdens de uitvoering 
dient er veel afstemming plaats te vinden met het WsL omdat er veel werkzaamheden 
binnen de beschermingszone van de waterkeringen moeten plaats vinden. In overleg met 
het waterschap is besproken dat MM zicht moet houden aan onderstaande voorwaarden: 

• Werkzaamheden binnen de keurzone van de  waterkering zijn van 15 oktober tot 15 
maart mogelijk mits afdoende voorzorgsmaatregelen aan de waterkeringen worden 
getroffen.  

• Bij toepassen van een tijdelijke constructie moet deze ten minste bestaan uit; 
kunststoffilterdoek vastgezet met perkoenpalen en krammen met draad kruislings 
gespannen over het filterdoek. De aanvulling zal met uitkomende grond worden 
gerealiseerd.  

• Voor het dijklichaam tot en met de hoogte van de bestaande buitenkruinlijn geldt de                                          
extra bepaling dat bij een Maashoogwater binnen 36 uur het bestaande dijkgedeelte 
dat aansluit op de gerealiseerde constructie gesloten dient te zijn gelijkwaardig aan 
het beschermingsniveau van de huidige dijk (1/50 of 1/250 norm). Daar waar dit niet 
voldoet (geen gesloten zone) brengt MM zandzakken of bigbags aan. De huidige 
keringen zijn weergegeven in bijlage 1. 

• Bij het dijklichaam en op het dijklichaam mogen geen gronddepots worden 
gerealiseerd zonder toestemming van het waterschap.  

• Bij het dijklichaam en op het dijklichaam mag ‘s avonds en op niet-werkdagen geen 
materieel worden geparkeerd. 

Voor deze bestaande waterkeringen stelt MM t.z.t. een “Noodplan tijdelijke voorziening 
waterkering” op worden conform het format “Noodplan/tijdelijke voorziening waterkeringen” 
van het Waterschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1: Voorbeeld zonering  waterkering 
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In Bijlage 01 zijn alle  waterkeringen binnen het projectgebied GOW weergegeven. 
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4. Aandachtsgebieden GOW tijdens realisatiefase 
 

4.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie kent het gebied van Ooijen Wanssum veel Hoge gronden. Het 
voordeel van de Hoge gronden is dat er niet overal dijken aangelegd hoefden te worden. 
Echter is de kerende hoogte in het landschap minder goed zichtbaar. Door middel van de in 
bijlage 1 opgenomen kaart is inzichtelijk gemaakt wat momenteel de kerende hoogte is.  
Daarnaast kent het gebied een aantal lagere gebieden welke omringd zijn door dijkringen. 
Deze gebieden worden ontwaterd door gemalen. Deze waterkeringen geven het plangebied 
momenteel een beschermingsniveau van 1/40 à 1/50 jaar. Tot een waterstand 1/50ste 
hebben beide dijkringen twee evacuatiemogelijkheden. Hoe een stijgende waterstand op de 
Maas in verhouding staat met de grondwaterstanden wordt momenteel nog onderzocht. 
Nabij Blitterswijck en Broekhuizenvorst wordt de oude Maasarm in de huidige situatie 
afgesloten door een dijk. Op deze dijken zullen aan het eind van het project komen te 
vervallen en zijn dan vervangen door bruggen. De verwijdering van de oude dijk vindt pas 
plaats nadat de nieuwe waterkeringen gereed zijn. De huidige waterkeringen zijn niet overal 
permanent aanwezig en/of hebben niet altijd het juiste beschermingsniveau. Hiertoe zal een 
geval van hoogwater op een aantal locaties door het waterschap tijdelijke keringen 
aangelegd worden. De locaties waar dit van toepassing is, zijn ook opgenomen in kaart 
(Bijlage 1).Tijdens de uitvoering van het project wordt rekening gehouden met de tijdelijke 
keringen door op deze locaties geen ketenpark of depotterein aan te leggen.  

4.2 Gebied langs de Maas 

Het gebied langs de Maas bestaat uit relatief hoog gelegen terrein. Met de uitvoering van 
het project worden grote oppervlaktes verlaagd tot nevengeulen. Het effect hiervan is dat bij 
een hoogwatergolf meer buffer is en het doorstroomprofiel (WAQUA) vergroot wordt. Omdat 
de verlagingen (tijdens uitvoering) niet overal continu in verbinding staan met de Maas 
bestaat de kans tijdens de realisatie dat delen plotseling snel onder lopen wanneer de 
waterstand op de Maas snel stijgt. Zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 is het van belang 
dat uitvoering hierbij alert is op eventuele risico’s van het onderlopen van terreinen.  

4.3 Nieuwe situatie 

Met het project GOW zal het beschermingsniveau worden verhoogd naar een 1/250 jaar. 
Daarnaast wordt de Oude Maasarm weer open gemaakt om tijdens hoogwater de 
waterstanden op de Maas te verlagen. De combinatie van deze twee doelen vraagt wel om 
nieuwe waterkeringen langs de Oude Maasarm, zodat de dorpen in het plangebied ook in 
de nieuwe situatie beschermd zijn.  
Voor Ooijen en Blitterswijck is in het plan gekozen voor een situatie met twee dijkringen in 
plaats van één grote dijkring om zo het waterbergend gebied op maximale grootte te 
houden. Dit draagt bij aan de waterstanddaling op de rivier. Hierbij is rekening gehouden 
met de evacuatiemogelijkheden vanaf de twee nieuwe dijkringen bij Blitterswijck en Ooijen. 
Ten opzichte van de huidige situatie is er sprake van een verbetering. In de nieuwe situatie 
verbetert de veiligheid tot 1/250ste.  
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4.4 Aandachtslocaties 

Momenteel wordt onderzocht hoe de grondwaterstand zich verhoudt ten opzichte van de 
waterstand op de Maas. Bij de ontwerpfase van het project wordt onderzocht waar 
maatregelen genomen moeten worden om de kwel binnen de dijkring of achter de dijk te 
voorkomen/te beperken. Daarnaast zal op enig moment de dijkring ter plaatse van de oude 
Maasarm bij Blitterswijck en bij Broekhuizenvorst komen te vervallen. Hiermee komt de 
oude Maasarm weer in directe verbinding te staan met de Maas en is deze dus ook 
afhankelijk van de waterstand op de Maas. De verwijdering van deze oude waterkeringen 
kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe keringen geaccepteerd zijn door het Waterschap. 
Het verwijderen van de oude dijklichamen is daarom een belangrijke mijlpaal in de planning. 
Daarnaast dient tijdens de realisatie rekening gehouden te worden met hoe het gebied 
onder loopt. Er zijn een aantal gedeeltes welke als eilandjes verdwijnen bij een stijgende 
waterstand. Deze gedeeltes zijn dus niet geschikt om machines te plaatsen bij hoog water. 
Voor het veilig stellen van machines zijn in Bijlage 1 een aantal locaties aangewezen.  

4.4.1 Laad-loslocaties 

Afspraken met RWS-zuid Nederland zijn omtrent de laad-en loslocaties specifiek gemaakt 
voor dit werk. De pontons die worden ingekast in de oever van de maas kunnen blijven 
liggen bij een hogere afvoer dan 800m3/sec bij Venlo. Pontons die niet zijn ingekast moeten 
bij dit debiet (800m3/sec bij Venlo) afgekoppeld en verwijderd zijn. Bij een debiet van 
800m3/sec worden de pontons ook niet meer gebruikt voor het laden en lossen van 
schepen. RWS eist bij 800m3/sec een vrije vaarweg.    
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5. Samenvatting en belschema 

5.1 Samenvatting van handelingen 

Zoals beschreven in §2.2.1 dient uitvoering en conditionering continu maar zeker bij een 
verhoogde waterstand de nieuwe risico’s inzichtelijk te maken (Fase 0). Deze risico’s dienen 
waar nodig ingeperkt te worden zodat de evacuatietijd / realisatietijd van tijdelijke 
maatregelen nooit langer duurt dan 36 uur. Dat betekent dat eventuele benodigde 
materialen dan ook op het werk zijn of op de werf zodat deze ook in weekenden /feestdagen 
snel ter plaatse kunnen zijn wanneer dit noodzakelijk is. Hierbij dienen de voorwaarden van 
hoofdstuk 3 in acht genomen te worden (Fase 1). In een vroeg stadium +/- 72 uur 
voorafgaand aan een voorspeld debiet van 1300m³/s bij St. Pieters neemt de HW 
Coördinator van MM contact op met het Waterschap. Er is dan nog voldoende tijd om in 
overleg met het Waterschap nog eventuele aanvullende maatregelen te nemen. Voor dit 
soort maatregelen heeft MM een calamiteiten container met zandzakken, geotextiel, 
staaldraad en krammen op het projectgebied staan. MM heeft een afspraak met de 
leverancier dat zij een ruime hoeveelheid geotextiel, zandzakken en bigbags voorradig 
hebben. Deze kunnen -indien noodzakelijk- ook in de weekenden en/of feestdagen 
afgehaald worden. Op diverse locaties zijn rupskranen en shovels aanwezig om bij 
calamiteiten werkzaamheden uit te voeren. Indien nodig voert MM natuurlijk ook machines 
aan. Tijdens de hoogwaterperiode voeren zowel het WsL als MM inspecties uit en waar 
nodig worden aanvullende maatregelen genomen.  
  

Fase 0 Inventarisatie  
(treed in bij 750m³/s bij st. pieter) 
In kaart brengen risico’s door uitvoerders van de uitvoerende partijen.  

Check evacuatietijd of 
realisatietijd tijdelijke 
maatregelen is dit < 36 uur?  

Zo ja? geen 
verdere actie 

Niet haalbaar? Actie direct 
terugbrengen tot max 36u 

Fase 2 Alarmfase 
(treed in bij 1300m³/s bij st. pieter) 
HWCMM start het belschema. 
Uitvoerende partijen evacueren de machines 
uit de uitwaarde of nemen aanvullende 
maatregelen in overleg met het waterschap 

Belschema treedt in werking 
Overleg met waterschap over eventueel te nemen 
maatregelen 

Materialen en machines worden verplaatst naar 
hoogwaterveilige locaties in binnendijks gebied. 

Fase 1 Inperken risico’s   
(treed in bij een voorspeld debiet van 
1300m³/s bij st. pieter binnen 72u) 
Start inperken risico’s door uitvoerders van 
de uitvoerende partijen.  

Fase 3 Bewakingsfase 
(treed in aansluitend op fase 2)  
Zie uitleg paragraaf 2.2.1.  

Fase 4 Herstart werkzaamheden 
(treed in wanneer de waterstand gezakt is tot beneden 13.00+NAP. Met een dalende waterstand in het 
vooruitzicht) Zie uitleg paragraaf 2.2.1. 

Fase 5 Evaluatiefase 
Aansluitend op de de hoogwaterperiode vullen de uitvoerende partijen een evaluatie in.  
Zie uitleg paragraaf 2.2.1. 
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5.2 Belschema communicatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waterwacht coördinatiecentrum* 
*Nog niet beschikbaar voorlopig contact opnemen met 

Meldpunt water 0800-0341  
 

Overige zaken: 
Werf Horst 077-3970374 
HWL- Horst 077-3987943 

Bij calamiteit 
Calamiteitentelefoon 

Mooder Maas 
Tel: +31 653599489 

Hoogwatercoördinator MM (HWCMM) 
Dhr. T. Rensen 

Tel. +31 655148491 

Mooder Maas 
Dhr. (W. Verhoeven) 
Tel. +31 20707826 
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Bijlage 1: Kaart projectgebied 
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Bijlage 2  

Samenvatting Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogw ater (CPB MHW) 

Ter voorkoming van wateroverlast heeft WsL het CBP MHW opgesteld. Dit 
calamiteitenbestrijdingsplan beoogt invulling te geven aan alle taken, die ten tijde van 
hoogwater op de Maas zijn toebedeeld aan WsL. Dit plan heeft directe raakvlakken met het 
project GOW en daarom zijn ter informatie de belangrijkste en voor MM relevante aspecten 
uit dit plan hieronder opgenomen (cursief). 
 
Voor het CBP MHW wordt meetpunt Sint Pieter Noord (km-raai 10.8) als referentie 
aangehouden. Hierbij is het Debiet Oppervlaktewater (in m3/sec) zoals weergegeven in 
figuur 2.4 de belangrijkste (maatgevende) parameter. 
 

    
 
 
 
 

Begripsbepaling Maashoogwater 

In dit plan wordt consequent gesproken over Maashoogwater. Met Maashoogwater wordt 
bedoeld ‘elke vorm van optreden van hoogwater op de Maas bij Sint Pieter Noord (km raai 
10.8) vanaf een afvoer van 1.000 m³/sec. Het Maashoogwater wordt beëindigd nadat de 
afvoer bij Sint Pieter Noord weer lager/minder is geworden dan 1.000 m³/sec. 

Hieronder zijn de verschillende Coördinatiefasen weergegeven, zoals die door WsL zijn 
opgenomen in het CBP MHW en worden gehanteerd tijdens voorkomend / optredend 
Maashoogwater. 

 
Faseringslijst WsL: 
Regulier werk  vanaf een afvoer van 1.000 m3/sec bij Sint Pieter Noord; 
Coördinatiefase 1 vanaf een afvoer van 1.250 m3/sec bij Sint Pieter Noord; 
Coördinatiefase 2 vanaf een afvoer van 1.500 m3/sec bij Sint Pieter Noord; 
Coördinatiefase 3 vanaf een afvoer van 2.500 m3/sec bij Sint Pieter Noord. 

Referentiepunt waterstanden 

Door de uitvoering van Maaswerken (RWS) verandert het waterverloop bij Borgharen en 
kan dit meetpunt niet meer fungeren als referentiepunt. Bij Maastricht St. Pieter, circa 5 km 
bovenstrooms van Borgharen-dorp, staat een akoestische debietmeter (ADM). Op basis van 

Figuur 2.4: Weergave Debiet Oppervlaktewater  (https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer/ ) 
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de daarmee gemeten afvoer en een afvoerverwachting op dit meetpunt geeft RWS de 
voorspellingen af voor de gehele Maas. De afvoermeting St. Pieter is niet gevoelig voor de 
werkzaamheden in het kader van 'Maaswerken'. Totdat de werkzaamheden bij Borgharen 
zijn afgerond (rond 2024), blijft St. Pieter de basis voor de hoogwatervoorspelling. 
 

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. ln het draaiboek is gebruik gemaakt van een theoretische Golf die behoort bij een 
scenario 1/250 of te wel een golf tot 3400 m3/s. Hierin is de theoretische starttijd van de 
actie aangegeven waarbij T0 de melding van 1000 m3 bij St. Pieter is. De starttijd dient 
tijdens een hoog water geverifieerd of opnieuw  bepaalt te worden gerelateerd aan de 
prognoses van de afvoergolf. De monitoringswacht en later de hydroloog in het WRT en/of 
WCC is hierin adviserend. Bij een afvoer van 1000 m3/sec te St. Pieter start de formele 
berichtgeving in het kader van hoogwater Maas door RWS Zuid Nederland  met een 
attenderings bericht over afvoer Maas 1000 m3/sec. 
 
Door deze melding wordt het opschalingsproces van de crisisorganisatie WSL opgestart en  
is de volgende procedure afgesproken. 
 
Regulier werk 
Attenderingsbericht van 1000 m3/s via meldpunt water (RWS) naar de waterwacht 
Waterwacht Noord en Zuid ontvangen deze melding, zij verifiëren bij de monitoringswacht  
van het waterschap welke prognose door RWS is afgegeven en maken een inschatting van 
de looptijd van de voorspelde golf in het beheersgebied van WSL. 
 
Prognose < 1250 m3/s  
Op basis van deze prognose start de waterwacht met zijn acties volgens de procedure uit 
het waterwachtboek.  
 
Prognose > 1250 en < 1500 m3/s 
Vooruitlopend op de formele voorwaarschuwing van 1250 m3 wordt door de 
Wachtdienstorganisatie het draaiboek actief gemaakt en worden alle acties volgens dit 
Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Maas (GDHWM) uitgevoerd conform planning en zij 
roepen de hiervoor benodigde functionarissen en teams op. (=regulier werk) 
 
Coördinatiefase 1 
Voorwaarschuwing van 1250 m3/s via meldpunt water (RWS) naar de waterwacht 
De wachtdienst WsL ontvangt deze melding en informeert de leiders van het Waterschap 
responce team (WRT) Noord en Zuid, de leider WRT Zuid informeert de Operationeel leider 
(OL), de communicatieadviseur en de adviseur crisisbeheersing. De leiders WRT Noord en 
Zuid voeren alle acties volgens het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Maas 
(GDHWM) uit conform planning en zij roepen de hiervoor benodigde functionarissen en 
teams op. 
 
Afvoer = 1250 m3/s en prognose stijgend >1500 m3/s 
De monitoringswacht en/of hydroloog in het WRT bewaakt de afgegeven prognoses van 
RWS. lndien de tendens stijgend is met prognose > 1500 m3/s wordt de OL opgeroepen. 
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De OL belegt een Operationeel Team (OT) vergadering over verdere opschaling en inzet 
Dijkwachtorganisatie. lndien op basis van de prognose de afvoer beperkt blijft tot maximum 
1750 m3/s dan blijft coördinatiefase 1 van kracht en wordt alleen voor Regio Noord de 
Dijkwachtorganisatie opgeroepen, in Regio Zuid worden eventuele inspecties door de eigen 
inspecteurs gedaan. lndien de prognose > 1750 m3/s wordt de Dijkwachtorganisatie voor 
WSL in zijn geheel opgestart. 
 
Coördinatiefase 2 
Alarmering 1500 m3/s naar de waterwacht via meldpunt water. 
De waterwacht neemt contact op met de OL, deze verifieerd bij de monitoringswacht de 
door RWS afgegeven prognose. lndien de tendens stijgend is boven de 1750 m3/s wordt 
opgeschaald naar fase 2 van de crisisorganisatie. De Dijkwachtorganisatie Regio Zuid wordt 
in deze fase ook opgestart. 
 
Coördinatiefase 3 
 
Prognose afvoer > 2500 m3/s 
De OL neemt contact op met de voorzitter van het Waterschapsbeleidsteam(WBL) over het 
voornemen om op te schalen naar coördinatiefase 3 op basis van de prognose over de 
afvoer of op basis van vraagstukken die voor besluitvorming aan het WBT zijn. 
 
Oproepen functionarissen en teams uit de crisisorganisatie 
Vanuit het reguliere werkproces is de waterwachtambtenaar verantwoordelijk voor het 
informeren en oproepen van functionarissen en teams uit de crisisorganisatie. Het voor 
waarschuwen gebeurt via sms-alerts vanuit de App Crisisconnect. Het daadwerkelijk 
oproepen is de verantwoordelijkheid van de leiding behorende bij het opgeschaalde 
coördinatieniveau en gebeurt altijd telefonisch. Het informeren, op de hoogte houden van de 
gehele (crisis)organisatie WSL is de verantwoordelijkheid van de communicatieadviseur. 
 
Bron Calamiteitenbestrijdingsplan Hoog Water Maas WsL 26-07-2016 v0.6 concept 
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Bijlage 3 Overzicht betrokken personen, taken en be voegdheden.  
Organisatie Functie Taken/bevoegdhed

en 
Naam Nummer 

Waterschap 
Limburg  

Vakspecialist 
waterkeringen 

-beslissen over 
ontwerpopgaves  
-beoordelen 
tijdelijke situaties 

R. Potter 06-11305261 

Waterschap 
Limburg 

Dijkinspecteur -signaleren van 
gevaarlijke locaties 
-aangeven locaties 
waar  

A. Smeets 06-52041193 
 

Waterschap 
Limburg 

Adviseur 
waterkeringen  

-advies over 
(tijdelijke) 
waterkeringen 

E. Verheijen 06-31781793 
 

Waterschap 
Limburg 

Vakspecialist 
crisisbeheersing 

-beoordeling 
hoogwater plannen. 

B. Smeets 06-52041184 

MooderMaas Ontwerpleider 
waterkeringen 

-leidinggevend in 
het ontwerpproces 
van de 
waterkeringen 

C. van Wijk 06-18637298 

MooderMaas Adviseur 
waterkeringen 

-advies over 
(tijdelijke) 
waterkeringen 

B. Berbee 06-30061145 

MooderMaas Hoogwatercoördinator 
MM (HWCMM) 

-tijdig signaleren 
van een 
hoogwatergolf 
-alarmeren intern + 
externe organisatie 
bij hoog water 

T. Rensen 06-55148491 

MooderMaas Calamiteitenlijn -inlichten betrokken 
personen binnen de 
organisatie bij 
calamiteiten 

 06-53599489 
 
 

MooderMaas Projectvoorbereiding -informeren 
uitvoering over 
werkafspraken  
-bespreken 
geplande 
werkzaamheden 
met het 
waterschap.  

T. Rensen 
R. Olieslagers 

06-55148491 
06-18637204 

MooderMaas Uitvoerders -uitvoeren van 
werkzaamheden 
conform de 
gemaakte 
afspraken.  
-inlichten HWCMM  
bij afwijkingen of 
gevaren. 

W. Verhoeven 06-20707826 
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Bijlage 4: Verificatierapport  



code eistekst ve uitgevoerd door datum status

EIS-0266 Er dient een calamiteitenplan te worden opgesteld mbt 

het handelen bij hoogwater

VRES-01282 Olieslagers, R. (Ruud) 2017-09-22 voldoet

EIS-0265 Afvoer van de Maas dient dagelijks te worden 

gemonitioord op hoogwater

VRES-01281 Olieslagers, R. (Ruud) 2017-09-22 voldoet

EIS-0358 MM dient bij het opstellen van het veiligheidsplan de 

evacuatieroutes zoals opgenomen in het calmiteitenplan 

van WS Peel en Maas te integreren.

VRES-01285 Olieslagers, R. (Ruud) 2017-09-22 voldoet


