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B E S C H E R M I N G TEGEN HOOGWATER EN NATUURONTWIKKELING

Vieralternatieven
voornoordelijkdeel
vandeMaas
SindstweewekenligtdeTrajectnota/MER vanhetprojectZandmaas/Maasroute(Maastricht-Den
Bosch/Nijmegen) optafel. Dienota lichtvierplannen toediedeomwonendenvandeMaasmoeten
beschermentegenhoogwater.Deplannen behebenookeenmeernatuurlijke ontwikkeling vande
Maasenzijn directeomgeving. Projectorganisatie DeMaaswerken, hetsamenwerkingsverbandvan
RijkenprovincieLimburg,hooptvokjendjaar metdeuitvoering tekunnen beginnen.Degewenste
bescherming tegen hoogwaterwordtmetvoor2015bereikt.
DeMaasisineen korset geperst.Bossen
en moerassen dieooit het regenwater inde
bovenloop vasthielden,zijn verdwenen.Een
omvangrijke hoeveelheid water rolt tegenwoordigvanuit Belgiëen Frankrijk naar
Nederland.Endat leidt tot verontrustende
hoogwatetpieken,zoalsin 1993en 1995. De
overheid kwam meteenDeltawet enhet
Deltaplan GroteRivietendat in2005moet
zijn uitgevoerd om debewoners in het
rivierengebied tebeschermen tegen extreme
hoogwaters.Behalvehet project Zandmaas
(grofweg hetgebied tussenRoermond en
DenBosch)loopt ookhetproject Gtensmaas
(hetniet-bevaarbare deeltussen Maastricht
enRoosteren,het enige grindriviertrajecr
vanNederland).Het ideedaarachter isvan
dit deelvandeMaaseen 'levende'enveilige
btede rivier temaken diektonkelt met
eilanden in het midden en gevarieerde
oeverswaaropbossen kunnen groeien.
Volgendjaar begint deuitvoeringvande
werkzaamheden aandit zuidelijke deelvan
deMaas.Dezeduren zo'n 15jaar.

Keuzen
Devier plannen van het project
Zandmaas (tweebasisaltetnatieven, het
combinatie-altetnatief en het meest milieuvriendelijke alternatief) komen samengevat
ophetvolgendeneer.Deeerstetweerichten
zichopingtepen inhet zometbed (verdiepingofverbreding vandeMaas);delaatste
tweeomvatten ookingrepen in het
wintetbed (hoogwater- en nevengeulen,
ovetstromingsgebieden en aanpassingen
aandeoevers).Hoogwatergeulen zijn aangetakt aandebenedenstroomse zijde vande
rivier. Zezijn enkelekilometets lang,tootot
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200metet bteed en hebben geleidelijk
oplopende taluds.Onder normale
omstandigheden staateréénoftwee meter
water indegeul.Bijhoogwater stroomt het
waterdegeul inen wordt het water versneld
afgevoerd. In tegenstelling tot dehoogwatergeul voerteennevengeul altijd watet
af Eennevengeul isniet breder daneen
meteroftien met waterdieptes van mindet
danéén meter.Nevengeulen zorgenvoor
erosieensedimentatie inhet wintetbed en
brengen stromend watet tetugin het
Maasdal.
Basisalternatief 1 gaat uit vanverdiepingvan het zometbed overeenafstand van

rrr km(vanafdestuw Linne)met gemiddeld 2,7meter.Basisalternarief2 kiest voot
eengemiddeld 35 metet bredereMaasover
eenlengtevan88km.Indeomgeving van
Roermond moet inhet laatstegevalderivier
over 11 kmookverdieptworden.Het verdiepingsalrernatieflevettvooral verkoopbare
delfstoffen (zandengtind) op.Bijrivierverbreding komt vooralonvetkoopbate,deels
verontteinigde grond vrij.Beidealternatievenvoorzien ookindeaankoopvancirca
160 km aanoeverstroken (langsvrijwel het
gehelettaject Roermond-DenBosch).Een
deelvandiegrond kan indetoekomst
wordengebruikt voorverdere verruiming
vandeMaasalsgevolgvan klimatologische
vetanderingen.
Het combinatie-altetnatiefcombineert
verdiepingvandeMaasmet natuurontwikkeling. Ditgebeurt met maatregelen
diedenadeligeeffecten van tivietvetdieping
vetminderen ofongedaan maken.Dit plan
speelt vooralinoplokaleiniriatieven.Zo
worden tussen VenloenVierlingsbeek vier
hoogwatergeulen aangelegd.Ten westen
van hetLateraalkanaal isdeaanlegvaneen
gebied gepland voorhet tijdelijk vasthouden van hoogwater (retentie).In dit
gebied wotdt optetmijn ookdebovengrond
afgegraven, zodar meer capaciteit ontstaat
voor herbergen vanwater.De vrijkomende
grond wordtgeborgen ineen kleiberging
palnaast het kanaal.Ditstuwt het grondwateropenvermindert deverdroging.Het
Lateraalkanaal zelfhelpt bij hogewaterstanden meeomwater aftevoeten.Het
voordeel hiervan isookdat in het

Dekansopoverstromingenzoalsin1993 en 1995moetnauitvoeringvanéénvandeplannenjlinkdalen.

Maasplassengebied vrijwel geen rivierverdiepingnodigis.
Tenslorrevoorzier her combinatie-alternatiefin deaanlegvandriemeesrromende
nevengeulen langsdesruwen.Diecompenserendeverdereafname vanderivierdynamiek. Eendeelvanderivierzalmettertijd ookopnatuurlijke wijze ruimer worden
door hergedeeltelijk laten afkalven vande
oevers.
Bijgrorcprojecten isheropstellen van
eenmeest milieuvriendelijk alrernarief
werrelijk verplicht.VoordeMaas berekent
datverbreding van herzomerbed én
omvangrijke maatregelen in her winterbed.
Concreet komt dit neer opverbreding vande

Maasmetgemiddeld 30meter tussen
Roermond enGrave,deaanlegvanzeven
hoogwarergeulen en natuurvriendelijke
oeversvanafderegioten noorden vanVenlo.

INFORMATIE

Discussie over
'Rijnop termijn'

Staatssecretaris DeVriesvanVerkeeren
Waterstaat moet,mede opgrond vande
inspraakreacties,uit devieralrernatieven er
ditjaar eenkiezen.Iederalternatiefvoldoet
aan dedoelstellingen: het verkleinen van het
overstromingsrisico ror 1:250perjaar achter
dekaden,het verbereren vandevaarwegen
heropbeperkteschaalontwikkelen van
natuur.
Voormeerinformatie: DeMaaswerken(0800J
61z/91 ys(tot1 april)Ç

Destudie'Rijn op termijn'vanWL/Delft
Hydraulicsroeptveeldiscussieop.Tijdenshet
doorStudiecentrumvoorBedryJenOverheid
georganiseerdecongresoverduurzaam rivierbeheerop3februari[zie hetartikel hiernaast
overdeMaasenhetartikeloverZuid-Holland
opdevolgendepagina)kreegprojectleider
HenryOpdamveelopmerkingentehorenover
de(geringe)haalbaarheid vandeplannen.
Destudiebehelst onder meer het
opnieuw aanleggen vaneenoverlaat bij
Spijk (Lobith),ingrijpende dijkverleggingen
langsdeIJssel,waardoor dieeenstuk breder
wordt,endereserveringvanpolders in
zuidwest-Nederland diebij hoogwater
mogen overstromen. Vooraldeplannen met
deIJsselschoten verschillendecongresgangers in het verkeerde keelgat. Uitvoering
vandeideeën heeft directegevolgen voor
een halfmiljoen mensen indeIJsseldeltaen
daaraangaatdestudievoorbij,zoluiddeeen
punt vankritiek. Ookzou WL/Delft
Hydraulics uit gaan vaneendermate hoge
waterstand dat tegelijkertijd steden als
DüsseldorfenKeulengeheelonder water
zouden lopen,wat niet realistisch geacht
werd.

Desituatie bijWell-Aijen, één vande plaatsen waareen hoogwatergeulaangelegdzoukunnen worden.Ophet
beeld bovendehuiduje situatie,ophetbeeld onderdesituatie na aanleg vande hoogwatergeul.
(Foto:AirphotoNetten,jotobewerkina Nuijten illustraties).

Bijdepresenratie van'Rijn op termijn'
vorigjaar augusrus maakte WL/Delft
Hydraulics alduidelijk dat dit haar bijdrage
wasaandemaatschappelijke discussieover
deinrichting vanhetNederlandse rivierengebied.Deingrijpende plannen zijn gebaseerdoptamelijk hogeeisenrenaanzien van
veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
langsdeRijn. Omdat deruimte in het
rivierengebied steedsverder wordt ingeperkrdoordeaanlegvanmeer infrastructuur enbebouwing,moetvolgens WL/Delft
Hydraulics opkorte termijn reeds ruimte
wordengereserveerd omeen duurzame
toekomst voor het rivierengebied mogelijk
temaken.Dekosten voorde benodigde
natte infrastructuur raamt het
Waterloopkundig Laboratorium opruim elf
miljard gulden. Dekosten voor herinrichting vandelen vanhet rivierengebied,
aanpassingen aandesluizencomplexenin
zuidwest-Nederland envoor binnendijkse
berging bedragen eenveelvoud hiervan. C
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