


De Maas is een rivier met verschillende gezichten. Ze draagt de
vrachtschepen en pleziervaart, biedt flora en fauna een thuis,
biedt recreatiemogelijkheden, maar kan ook bedreigend zijn
voor de omwonenden. De Maas is een regenrivier. Hoe meer
neerslag er stroomopwaarts valt, hoe hoger de waterstanden. 
Met name in de winter is het waterpeil daardoor soms erg hoog. 
In 1993 en 1995 ging het goed mis. Rond Kerstmis 1993 bereikte 
de Maas een recordhoogte. De rivier voerde toen 3.000 kubieke 
meter water per seconde af, bijna tien keer meer dan normaal.  
In 1995 stond het water opnieuw hoog en moesten tien
duizenden mensen hun huizen verlaten. Dorpen raakten 
geïsoleerd en de schade die de rivier achterliet, was enorm groot.

Het begin van een omvangrijk programma
Na deze overstromingen moest de overheid ingrijpen. Naast 
hoogwaterbescherming lagen er nog veel meer plannen voor de 
Maas, zoals het moderniseren van de scheepvaartroute. Door deze 
plannen te combineren, ontstond in 1997 het programma 
Maaswerken. Drie partners sloten samen een convenant. Dit zijn 
het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, het toen
malige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en  
de Provincie Limburg. Rijkswaterstaat voert het convenant uit. 
Maaswerken bestaat uit drie grote deelprogramma’s: Maasroute, 
Zandmaas en Grensmaas. Deze bestaan elk uit diverse projecten.  
In totaal bijna 50! Maaswerken heeft vier hoofddoelstellingen:

1. Hoogwaterveiligheid
We geven de Maas meer ruimte met maatregelen als het verdiepen
en verbreden van de rivierbedding, het aanleggen van hoogwater
geulen, het verlagen van de uiterwaarden en het aanleggen van 
retentiegebieden – extra uitwijkgebieden voor water. Waar geen
extra ruimte voor de rivier mogelijk is, leggen we dijken en kaden
aan, of versterken we ze.

2. Beter bevaarbare Maas
De Maasroute is een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen
binnen Europa. Om de vaarroute ook voor grotere binnenvaart
schepen geschikt te maken, verlengen we sluizen, verruimen we
bochten, verbreden we de vaarweg en verhogen we bruggen.  
Ook het milieu profiteert hiervan, want meer transport per schip
betekent minder vrachtwagens op de weg. 

3. Meer natuur
Langs en in de Grens en Zandmaas wordt grind, zand en klei 
gewonnen voor de hoogwaterbescherming op een manier die 
ruimte biedt voor natuurontwikkeling. Ook kopen we grond om in 
totaal zo’n 1.500 hectare nieuwe natuur te laten ontstaan.

4. Delfstoffenwinning
Bij zowel het project Grensmaas als Zandmaas winnen en verkopen 
de realiserende partijen zand, grind en andere delfstoffen. Met de 
opbrengst worden de werkzaamheden voor het grootste deel 
gefinancierd.

Feiten en cijfers
• Het programma  Maaswerken is van 1997 tot 2027 in  

uitvoering; 30 jaar!
• In totaal wordt 150 miljoen kubieke meter grond verzet.
• De Maaswerken levert meer dan 1.500 hectare natuur op. 
• Eind 2020 waren alle 18 Maaswerken-dijkversterkingen 

volgens planning klaar.
• Eind 2015 rondden we de rivierverruiming Zandmaas  

succesvol af.
• De zandwinners verkopen de vrijgekomen 13,3 miljoen 

kuub zand. Het wordt verwerkt in de bouw en toegepast  
in industriële producten als beton en asfalt.

• We bereikten de hoogwaterdoelstelling Grensmaas in 2017.
• De grindwinning en optimalisatie van de Grensmaas loopt 

nog tot en met 2027.
• Het Consortium Grensmaas wint 54 miljoen ton grind en 

10 miljoen ton zand, dat onder meer zijn weg vindt naar de 
bouwsector. Met de opbrengst hiervan financiert het  
consortium de maatregelen voor bescherming tegen 
hoogwater en legt het de basis voor meer natuur.

Goede samenwerking
Rijkswaterstaat kan de Maaswerken niet alleen uitvoeren.  
Onze belangrijkste partners zijn: zand en grindproducenten, 
aannemers, natuurorganisaties, provincies, gemeenten en 
waterschappen.  En natuurlijk kunnen we niet zonder de steun van 
bewoners en schippers. Samen maken we de Maaswerken tot een 
succesvol project waar Nederland trots op kan zijn.

Het werk aan de Maas is nooit af
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterken de 
waterschappen nu en in de komende jaren de dijken. Met het oog 
op de toekomstige klimaatveranderingen zijn bovendien in het 
Deltaprogramma nieuwe plannen in de maak om bestand te zijn 
tegen hevige regens en periodes van droogte.
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