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Na de hoogwaters in het begin van de jaren ‘90, star� en we het 
programma Maaswerken. Het belangrijkste doel daarvan is om 
de bewoners langs de rivier een betere bescherming te bieden. 
Volledige bescherming is niet te garanderen. Daarom is het 
belangrijk dat bewoners alert zijn en gepaste maatregelen 
treff en in en om hun woning. Dat begint bij een goed bewustzijn 
van de gevaren van hoogwater.

Bewust van overstromingsrisico’s 
Begin 2016 is een grootschalig onderzoek gedaan naar het water-
bewustzijn van de mensen in het Maasdal. Ruim 80 procent van de 
mensen in het Limburgse gebied hee�  wel eens een overstroming 
van de Maas meegemaakt. Uit het onderzoek bleek echter dat het 
merendeel van de mensen zich niet bezighoudt met het risico van 
een overstroming. Slechts zeven procent voelt zich tenminste een 
beetje betrokken. In Zuid-Limburg is de betrokkenheid wat groter 
dan in andere delen van het overstromingsgebied van de Maas, 
namelijk tien procent.  

Bijna driekwart van de bewoners van de overstromingsgebieden van 
de Maas zegt dat hij of zij redelijk op de hoogte is van de projecten 
die in het kader van de Maaswerken zijn uitgevoerd. 80 tot 90 
procent van de ondervraagden is goed bekend met de uitgevoerde 
maatregelen. In Zuid-Limburg is men relatief beter op de hoogte 
van de rivierverruiming. In Midden-Limburg is men relatief beter op 
de hoogte van de aanleg van overloopgebieden. 

De meeste bewoners van het Maasdal, zo’n 60 procent, zijn van 
mening dat ze in de afgelopen jaren voldoende op de hoogte zijn 
gehouden over de voortgang van de Maaswerken. Eén op de vijf 
vindt dat dit onvoldoende is gebeurd. De overige twintig procent is 
daarover niet zo uitgesproken. In Zuid-Limburg is men opvallend 
tevredener over de informatie over de voortgang van het werk langs 
de Maas. Dit is toe te schrijven aan de regelmatige informatie-
voorziening door het Consortium Grensmaas.

Gemiddeld rapportcijfer
Uitgedrukt in een gemiddeld rapportcijfer beoordelen de bewoners 
van de overstromingsgebieden van de Maas hun veiligheid voor de 
risico’s van hoogwater met een 8,1. Bijna driekwart van de bewoners 
langs de Maas denkt dat het hier nu veiliger wonen is dan 20 jaar 
geleden. De genomen maatregelen, hogere en sterkere dijken en de 
(hoge) ligging van de woning worden als redenen voor dit veilige 
gevoel genoemd.

Het veiligheidsgevoel
Vrijwel alle bewoners van het Maasdal zijn van plan om hier 
(voor lopig) te blijven wonen. Circa driekwart van de mensen denkt 
dat je tegen een overstroming weinig kunt doen, maar vindt wel dat 
de overheid serieus bezig is met het voorkomen van overstromin-
gen. De hel�  vindt dat er meer belastinggeld aan hoogwater-
bescherming besteed zou moeten worden. Een even groot gedeelte 
van de mensen is niet bereid er meer belasting voor te betalen. 

Voorzorgsmaatregelen
Ongeveer de hel�  zou geen verzekering afsluiten tegen over-
stromings schade. Driekwart vindt dat er de komende vij� ig jaar 
niets meer hoe�  te gebeuren op het gebied van veiligheid. Eén op 
de vijf bewoners hee�  maatregelen genomen tegen de risico’s van 
hoogwater. In Zuid-Limburg hee�  34 procent zich voorbereid. Denk 
daarbij aan bouwkundige maatregelen aan en om de woning, op de 
eerste etage of hoger gaan wonen, een waterpomp aanschaff en en 
stopcontacten hoger plaatsen.

De veranderende Maas
Ongeveer driekwart van de bewoners van het Maasdal vindt dat de 
Maas en omgeving in de afgelopen twintig jaar fl ink is veranderd. 
In Zuid-Limburg vindt 62 procent van de ondervraagden dat. 

Het werk aan de Maas is nooit af
In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden de komende 
jaren dijken versterkt. Zeker met de toekomstige klimaatverander-
ingen zijn in het Deltaprogramma opnieuw plannen in de maak om 
tegen de hevige regens en periodes van droogte bestand te zijn.
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...Maar bewoners zijn te weinig bewust
van de risico’s, vindt Maaswerken

bron: Rijkswaterstaat


