
Presentatie CoP Beheer & onderhoud
Zomerhoogwater in Limburg en de praktische 
kanten van inspectie en onderhoud

Als de Geul en Mooder Maas zich van hun grillige kant laat zien 
staat Limburg er als één man!

januari 2022 (André Smeets en Roel Wijnhoven)

Doorgaans staan wij positief in het leven maar vandaag zijn wij negatief (getest)



Wie zijn wij?
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André Smeets

Adviseur Waterkeringen

Roel Wijnhoven

Adviseur Areaalbeheer



Organisatie Waterschap Limburg

• Gehele provincie

• 5 deelgebieden met elk 5 inspecteurs

• Inspecteurs werken integraal, watersysteem en waterkeringen

• Roermond Hoofdkantoor, Horst en Sittard hoogwaterloodsen

• Groenonderhoud en calamiteiten uitbesteed aan twee partijen
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Verdeling 
Inspectieteams



Unieke kenmerken

• Hoogteligging van +320m NAP tot  +8m NAP 

• Afstand Noord – Zuid 125 km

• Nagenoeg alle wateraanvoer vanuit België en Duitsland

• Er liggen nog een aantal tijdelijke dijken uit 1996 

• 7.500 schotbalken (landelijk 2.500 schotbalken)

• Ruim 120 Pomplocaties 

• Ruim 500 regenwaterbuffers (Heuvelland)

5





Drie crises die samen komen in de Maas

• Regenwaterbuffers liepen over door extreme regenval in 
het heuvelland

• Zijrivieren van de Maas treden in extreme mate buiten hun 
oevers door water uit het heuvelland en Duitsland 

• Extreme stijging Maas met zeer hoge stroomsnelheden 
vanuit België en eigen achterland 

Hoogwater juli 2021  
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• Geen ervaring met deze omvang

• Draaiboeken (tijdelijk) niet meer 
toereikend

• Nieuwe aannemers

• Zomer 

• Ruimte voor de rivier projecten 

• Meetsystemen uitgevallen

Bijzondere kenmerken hoogwater juli 2021 
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• Direct van lijn- naar crisisorganisatie GRIP 4

• Fasering vervallen, alles in 1 keer opgebouwd

• Hulp derden ingeroepen

• Veel materieel en mankracht 

• Evacueren mensen en dieren

Extreme crises vragen om extreme maatregelen
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• Paniek en ook angst

• Alle hens aan dek!

• Informatie  uitwisselen

• Structuur en overzicht krijgen

• Eerste acties buiten op 
ervaring en improvisatie

1e reactie beheer en onderhoud
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• Draaiboek geeft weer houvast

• Operationeel niveau komt er 
snel weer structuur

• Hulptroepen komen massaal, 
o.a. van collega waterschappen

• Actueel beeld vormen door 
dijkwachten en inspecteurs

• Interne communicatie blijft 
overbelast

• Bewoners gaan keringen 
verhogen (ook keringen  WL)

En toen
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Buffers:

• In begin stuwen en buffers reguleren

• Al snel geen mogelijkheden meer

• Van waterveiligheid naar mensveiligheid

• Mensen spreken, politie ondersteunen bij 
evacuatie

Zijrivieren:

• Weinig reactietijd

• De ramp dient zich snel in volle omvang aan

• Van waterveiligheid naar mensveiligheid

• Mensen spreken, politie ondersteunen bij 
evacuatie

Zuid Limburg, redden wat er te redden valt
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Grensmaas:

• Alle maatregelen binnen 50 uur opgebouwd, normaal 5 dagen

• Inspectie op volle toeren

• Zwakke plekken versterken 
en te lage dijken verhogen

• Overbelasting sommige dijken, ook hier dreigt gevaar

• Evacueren 

De Maas, het spant erom!
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• Complex watersysteem

• Complexe kunstwerken 

• Veel behoefte aan informatie

Noordelijke Maasvallei

• Hier liggen nog dijken uit 1996

• Kwel en piping zijn hier altijd 
een risico

• Oude dijken overbelast 

De Maas, het spant erom!

Maasplassen - Roermond
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Inspecteurs hebben het razend druk, o.a. met:

• Controle coupures, pomplocaties en noodmaatregelen

• Veel Ad-hoc reageren op meldingen en onbekende situaties

• Bekende en onbekende risicolocaties inspecteren

• Noodmaatregel beoordelen door te kort aan dijkspecialisten

• Begeleiden uitvoering noodmaatregelen (kwel, instabiliteit), 
door te kort aan uitvoerders;

• Aansturen en informeren derden zoals defensie, gemeenten 
en heel veel bewoners / vrijwilligers.

Inspecteurs, kenners van het areaal!
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• Durf te beslissen, elk besluit is beter dan geen besluit

• Houd rekening met agressie van geëmotioneerde bewoners

• Meer aandacht nodig voor enorme potentieel aan externe menskracht

• Integrale hoogwateroefeningen zijn een must

• Uitvoering maatregelen bij een aannemer maakt eigen handen vrij

• Uitvoering bij een aannemer vraagt ook om jouw ervaring!

• Arbeidstijden reguleren

• Beperk takenpakket inspecteurs zodat zij spil in hun gebied kunnen zijn

• V.I.W. is voor onze inspecteurs zeer waardevol gebleken

• Gebiedskennis inspecteurs op papier zetten

• Inspecteren voor hoogwater is in de zomer echt anders dan in de winter!

Leerpunten:
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Mooder Maas heeft zich van zijn grillige kant laten zien maar de dijken 
hebben het gehouden.

De Geul en de Roer hebben ons laten zien dat het niet altijd goed gaat,
Maar bij deze ongekende crisis stond Limburg er als één man!
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Bedankt voor uw aandacht
André Smeets en Roel Wijnhoven
Team Gebied, cluster Areaalbeheer Waterschap Limburg


