achtergrond
Waterschappen weerstaan
hoog water
De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen twee weken het
hoog water goed weerstaan. Het waterpeil in de grote rivieren bleef over het
algemeen een meter lager dan in 1995. De wateroverlast voor omwonenden
beperkte zich tot ondergelopen wegen en enkele geïsoleerde dorpen. De
overlast stond in geen vergelijking met de enorme problemen die overvloedige
regen in delen van Australié veroorzaakte. Ook elders in de wereld zorgde
zware regenval voor overstromingen en slachtoffers. Hier bleef de overlast dus
beperkt tot ondergelopen uiterwaarden en kades, met name langs de IJssel en
de Maas.

H

oogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden verwijderde het
drijfhout uit de uiterwaarden om
beschadigingen aan de grasmat van de
Lekdijk te voorkomen. Vanwege het
aanhoudende hoog water op de Nederrijn/
Lek installeerde het waterschap een
noodpomp bij kasteel Amerongen. Deze
pompt het kwelwater uit de fortgracht.
Hierdoor blijft het water in de fortgracht op
peil, waardoor overlast in het kasteel werd
voorkomen.
Evenals andere rivieren steeg de Roer
uiteindelijk minder dan verwacht. De
piekafvoer bedroeg hier om en nabij 135
kubieke meter per seconde. Waterschap Roer
en Overmaas verlengde uit voorzorg in
Vlodop een natuurlijke hoogte met

zandzakken om de naastgelegen huizen te
beschermen. Circa 50 inwoners werden
persoonlijk geïnformeerd door de gemeente
Roerdalen, zodat zij zich zoveel mogelijk
konden voorbereiden op het water.
De piek in de Maas lag bij een waterstand
van 46,35 +NAP en een afvoer van ongeveer
1900 kubieke meter per seconde. De
kadewachten van het waterschap voerden
dijkinspecties langs de Maas uit. Al het
materieel, zoals pompen, coupures en
demontabele kademuren, hebben
dagenlang gefunctioneerd.
De waterschappen in Noord-Brabant
voerden op de kades en dijken beperkte
dijkbewaking uit. Normaal staat het water op
2,20 meter boven NAP, nu stond het rond
Den Bosch op 3,50 meter.

De regen die half januari viel, leverde voor de
sloten en beekjes in het regionale watersysteem vooralsnog geen problemen op. De
waterschappen hebben zoveel mogelijk
water zo snel mogelijk uit het gebied
weggevoerd, zodat de sloten en beken
regenwater konden opvangen. De
waterlopen waren in sommige gevallen
zichtbaar hoger zijn dan normaal, maar
leverden geen probleem op. Waterschap De
Dommel had op zes punten pompen
stand-by staan. Volgens een hoogwaterdraaiboek worden die afhankelijk van de
situatie, de verwachtingen en vooraf
bepaalde waterstanden ingezet. Waterbergingsgebieden zijn daar niet ingezet.

Hoogwater bij Maren Kessel op 12 januari jl. (foto: Waterschap Aa en Maas).

H2O / 02 - 2011

11

