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Om overstromingen van de Maas te voorkomen kunnen we een 
groot deel van het water tijdelijk opslaan. Hiervoor legden we bij 
Horn, Heel en Beegden een retentiegebied van twee bekkens 
aan. Deze retentiebekkens werken als een soort badkuip die 
Maaswater bij extreem hoogwater tijdelijk opslaan. Vervolgens 
stroomt het water via het Lateraalkanaal weer langzaam in de 
Maas terug. Hierdoor daalt het waterpeil stroomafwaarts met 
ongeveer 15 centimeter in Roermond en is het zelfs nog bij Mook 
merkbaar (5 centimeter).

Retentiegebied Lateraalkanaal West
Het Retentiegebied Lateraalkanaal West bestaat uit twee retentie-
bekkens: een noordelijke bekken bij Horn en een zuidelijk bekken 
bij Beegden en Heel. De scheiding loopt langs de N280. De beide 
gebieden functioneren ona� ankelijk van elkaar en stromen niet 
gelijktijdig in. De kans van instromen van het bekken is terug-
gebracht van bijna jaarlijks naar gemiddeld eens in de 30 jaar. 
Door toekomstige aanpassingen wordt de kans dat het bekken gaat 
instromen verder teruggebracht naar gemiddeld eens in de 140 jaar.

Noordelijk bekken
De bouw van het noordelijk bekken, bij Horn, is in 2006 uitgevoerd. 
Belangrijke onderdelen daarvan waren: 
• de verhoging van de dijk langs het Lateraalkanaal; 
• de aanleg van de zogenaamde inlaat, een met grote keien bedekte 

dijk die wat lager is aangelegd. Deze inlaat wordt na de dijkver-
sterkingen, elders langs de Maas, door Rijkswaterstaat nog 
verhoogd.

• vervangen van de ‘uitlaat’ (waar het water weer uit het bekken 
stroomt) richting het kanaal; 

• het verplaatsen van de Roermondseweg en het verplaatsen van 
het fi etspad.

Zuidelijk bekken
De aanleg van het zuidelijk bekken, tussen Heel en de N280, is in 
twee fasen gebeurd. Tussen 2009 en 2015 vonden de volgende 
werkzaamheden plaats: 

• verhogen van de dijk langs het kanaal en aanleg van dijken langs 
de N280 bij Beegden en Heel, inclusief een coupure (zie foto);

• aanleggen en aanpassen van de ‘uitlaten’ onder andere bij de 
Sleijbeek;

• verleggen van de Kanaalweg; 
• aanleggen van de zogenoemde inlaat nabij sluis Heel bestaande 

uit betonnen blokken die lager liggen dan de aangrenzende dijk.
Voor het zuidelijk bekken is de kans op instromen eens in de 40 jaar. 
De kans dat het bekken daadwerkelijk vol staat is bij een hoogwater 
van eens in de 250 jaar.

Bijzonderheden
Langs de dijk bij het Lateraalkanaal is een kleilaag aangebracht in de 
ondergrond. Als het bekken vol is, voorkomt deze kleilaag dat er 
water onder de dijk richting het kanaal kan stromen. Dit zou de dijk 
namelijk kunnen verzwakken. Daarnaast is er een grote water-
leiding (Ø 1m) verlegd. Daardoor kruist deze de dijk niet meer. 
Mocht deze leiding lek raken dan spoelt de dijk niet weg en blij�  
Heel beschermd tegen overstroming.

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.

Feiten en cijfers
• Het retentiegebied hee�  een oppervlakte van 290 hectare

• Als het retentiegebied volloopt, staat het gemiddeld 

3,5 meter hoog

• Het retentiegebied zorgt bij hoogwater voor een 15 cm lager 

waterpeil in Roermond

• Het retentiegebied bergt 10 miljoen kuub water

• Er is 100.000 kuub klei aangebracht

• Er is 14.000 ton asfalt gelegd op de nieuwe weg langs het 

Lateraalkanaal.
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