
Beste Maasbanders, 

De Maas geeft en de Maas neemt. Recent hebben wij weer kunnen zien waar zij toe in staat is. Als 

Maaskèntjers weten wij dat natuurlijk als geen ander. Dankzij de bijna gereed zijnde Maaswerken 

hebben wij het droog kunnen houden en is de schade in ons dorp nihil gebleven. Dit geldt echter niet 

voor de Maas zelf en haar oevers. Het hoogwater heeft in de Maasband een aantal leidingen 

blootgelegd maar ook  stukken bodem en oevers in zijn stroom meegenomen. 

Zoals Consortium Grensmaas al meldde in haar nieuwsbrief van 5 oktober moeten er 

herstelwerkzaamheden in de Maasband plaatsvinden. Een van die locaties bevindt zich ter hoogte 

van de veertrap. Hier zal hier een erosie-gat gedicht moeten worden en dienen de oevers hersteld te 

worden. Consortium Grensmaas voert dit werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat en heeft voor 

deze werkzaamheden een uitvoeringsplan opgesteld. 

DOP Maasband is door Consortium Grensmaas benaderd om de inwoners van de Maasband via de 

app op de hoogte brengen van de aanstaande werkzaamheden en de uitvoering. De werkzaamheden 

starten maandag 18 oktober (week 41) en zullen ongeveer 8 weken (week 49) in beslag nemen. 

Om het gat te dichten en de oevers te herstellen heeft CG besloten om een 2-tal pontons in de Maas 

te bouwen en vanaf deze pontons het erosie-gat te vullen. Tevens zullen zij een werk-weg naar de 

werkplek en  langs het talud aanleggen. Iets vergelijkbaars hebben ze destijds ook gedaan met de 

aanleg van de kademuur. Het gaat om het aanvullen van +/- 35.000m3 grind. De aanvoer zal 

plaatsvinden via de oostkant en noordelijke kant van de Maasband. De route die nu al deels gebruikt 

wordt voor de uitloper van de zuiveringsinstallatie. Via de Dijkweg, voor de Weertdijkweg het veld in, 

de Leutherhoekweg oversteken en dan onderlangs de kade naar de werkplek. Met de betrokken 

landeigenaren zijn er gesprekken gevoerd.  

Dat er overlast zal zijn in de vorm van geluid en soms een beperkte doorgang spreekt voor zich. Daar 

zijn we inmiddels aan gewend. Dat is de consequentie om het dorp weer te beschermen tegen nieuw 

hoogwater. Voor meer informatie, opmerkingen of eventueel klachten kunnen jullie bellen met 

François Verhoeven van het Consortium Grensmaas 0629-439556. 

Deze informatie zullen wij ook in het info-bord hangen. 

Met vriendelijke groet 

DOP Maasband & Consortium Grensmaas 


