Informatie bij Hoogwater Maas
Informatie en hulpverlening
Vanaf een waterstand van 44,75 meter boven NAP
informeert de gemeente de bewoners van de risicogebieden
Geulle aan de Maas en Voulwames over de waterstanden en
de maatregelen die de gemeente en andere hulpverleningsinstanties, zoals politie, brandweer of waterschap gaan
treffen. Dit gebeurt via de gemeentelijke media zoals
www.meerssen.nl, digitale nieuwsbrief en de provinciale
rampenzender L1. De gemeente informeert u bovendien
via bewonersbrieven en/of een rondrijdende geluidswagen.
Volg de instructies nauwkeurig op.
Regionale rampenzender L1
De regionale zender L1 Radio & Televisie is via een
convenant met de provincie Limburg en de Limburgse
gemeenten aangewezen als provinciale rampenzender.
L1-teletekstpagina 112 is speciaal bestemd voor informatie
bij (dreigende) rampen en calamiteiten. Hier vindt u in
geval van Hoogwater ook informatie over het hoogwater
van de Maas. U vindt L1 Radio via de kabel op FM 89.4
en via de ether op FM 95.3.
Let op: zorg ivm eventuele stroomuitval
steeds voor goed functionerende batterijen
Waterstanden en afvoer
Actuele waterstanden van de Maas kunt u 24 uur per dag
horen via de Automatische Peilspreker van Rijkswaterstaat,
tel. 020-3166300. Via internet: www.actuelewaterdata.nl
(zie waterstand tov NAP). Actuele waterstanden van
de Maas treft u in betreffend geval tevens aan op
NOS-teletekstpagina 720 van Nederland 1, 2 en 3.

Informatienummers Gemeente Meerssen
Publieksinformatienummer
In geval van hoogwater wordt dit nummer bekendgemaakt via de regionale rampenzender L1 (zie boven).
Hulpvragen
Overdag: Gemeentelijk Meldpunt:

Buiten kantooruren:

E-mailadres en
gsm-nummer doorgeven
Bewoners van Voulwames en Geulle aan
de Maas worden vriendelijk verzocht hun
e-mailadres en gsm-nummer door te
geven. Op deze wijze kan de gemeente
u in de toekomst ook bij (dreigend)
hoogwater via e-mail en sms informeren.
U kunt uw gegevens doorgeven aan:
Bureau Communicatie van de gemeente
Meerssen, tel. 043-3661608 / 043-3661618.
e-mail: nadia.cortenraad@meerssen.nl
Vermeld uw naam, adres,
gsm-nummer en e-mailadres.
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Hoogwater Maas
De gemeente Meerssen wordt aan de westzijde
begrensd door de rivier de Maas. De woongebieden
Voulwames (Bunde) en Geulle aan de Maas liggen
gedeeltelijk in de uiterwaarden van deze rivier.
De rivier de Maas behoort met haar lengte van
925 kilometer tot één van de belangrijkste rivieren
van Europa. Ze ontspringt in Frankrijk en stroomt
vervolgens door België en Nederland, waar ze
in de Noordzee uitmondt. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Rijn is de Maas een echte
regenrivier. Dit wel zeggen dat ze gevoed wordt
met regenwater. Nergens in buurt liggen hoge
bergen met gletsjers. De waterstand van de Maas
wordt dus niet beïnvloed door smeltwater uit de
bergen, maar in hoofdzaak door de hoeveelheid
regen die er gevallen is.
Wanneer in Noord-Frankrijk en de Belgische
Ardennen langdurig heel veel regen valt, moet er
zoveel water worden afgevoerd, dat het waterpeil
in de Maas enorm stijgt. Rond de Kerst van 1993
en 1995 steeg de Maas tot een recordhoogte.
Voulwames en Geulle aan de Maas kregen te
maken met overstromingen. Een aantal
inwoners werd geëvacueerd.
Na de ramp van 1993 is men begonnen om de dijken
te verhogen en te verzwaren en werden er nieuwe
kademuren aangelegd. Ondanks de verhoogde dijken
kunnen de inwoners van Voulwames en Geulle aan
de Maas bij een stijgende Maas in en om hun huizen
last krijgen van opkomend kwelwater/grondwater.
Bij extreem hoge waterstanden (meer dan 48,30
meter boven NAP) kan het water over de dijk stromen en is het mogelijk dat het bewoonde
gebied overstroomt.
Nieuw referentiepunt: Sint Pieter
Van oudsher gebruikte Rijkswaterstaat het waterpeil
bij Borgharen-dorp als referentiepunt bij hoogwater.
Door de Maaswerken is de waterstand bij Borgharen
echter geen betrouwbare graadmeter meer. Tot aan
het einde van de werkzaamheden van de Grensmaas
wordt daarom het stroomopwaarts gelegen

meetpunt Sint Pieter als referentiepunt gebruikt. De invloed
van de Maaswerken is hier verwaarloosbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Bij een stijgende waterstand van de Maas houdt de gemeente
Meerssen voortdurend de vinger aan de pols. Indien nodig
worden noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen genomen.
Waarschuwing bewoners
Indien de waterstand van de Maas stijgt, worden de
bewoners van Voulwames en Geulle aan de Maas op
verschillende manieren geïnformeerd. Zie hiervoor
Informatie bij Hoogwater op de achterzijde van de folder.
Kwelwaterpompen
In geval van hoge waterstanden van de Maas plaatst
het Waterschap Roer en Overmaas op diverse plaatsen
kwelwaterpompen in de uiterwaarden van de Maas.
De pompen zorgen ervoor dat het overtollige kwelwater
binnen de dijken/kaden wordt weggepompt. Bewoners van
Voulwames en Geulle aan de Maas wordt geadviseerd een
kleine dompelpomp aan te schaffen, waarmee overtollig
water uit de kelderruimte kan worden weggepompt.
Voorraad levensmiddelen
Haal bij dreigende hoogwateroverlast een basisvoorraad
levensmiddelen in huis. Koop etenswaren die bestand
zijn tegen bederf. Als u medicijnen gebruikt, zorg dan
dat u voldoende medicijnen in huis hebt.
Patrouilles kadewachten, politie en brandweer
Kadewachten zorgen ervoor dat bij hoogwater de dijken
en kades langs de Maas worden gecontroleerd. Bij hoge
waterstanden van de Maas wordt in de regel ook afgesproken
dat de politie vaker patrouilleert in de gebieden langs de
Maas. Op deze manier kunnen eventuele problemen
vroegtijdig worden gesignaleerd.
Auto
Zet na waarschuwing van de gemeente uw auto veilig buiten
Voulwames of Geulle aan de Maas. De locaties waar u de
auto kunt parkeren, worden bekendgemaakt (zie achterzijde
folder). De politie zal hier regelmatig patrouilleren. Om de
hulpverlening en het overige verkeer niet te belemmeren,
mag u uw auto niet op de toegangswegen naar

Voulwames of Geulle a/d Maas parkeren.
Medische hulp
Voor alle spoedeisende medische hulp: BEL 1-1-2
Dieren - vee
Afhankelijk van de waterstand van de Maas adviseert de
gemeente vee-eigenaren om hun vee uit de bedreigde
gebieden te evacueren. De gemeente adviseert veeeigenaren op voorhand afspraken te maken met
veetransportbedrijven, zodat deze ten tijde van
hoogwater meteen kunnen worden ingeschakeld.
De LLTB kan u hierbij ondersteunen.
Evacuatie
Bij extreem hoge waterstanden treft de gemeente
maatregelen om eventueel over te gaan tot evacuatie
van bewoners van het risicogebied. Bij een waterstand
van 47,30 meter boven NAP krijgen bedlegerige inwoners, zieken en hulpbehoevenden bericht dat een evacuatie in voorbereiding is. Bij een waterstand van 48,15
meter worden de bewoners van Voulwames en Geulle
aan de Maas daadwerkelijk geëvacueerd. Als u geen
onderdak heeft, zorgt de gemeente zo nodig voor
opvang.
Verlaat u uw woning?
Geef dit dan in elk geval door aan de gemeente
(loket Burgerzaken afdeling Inwonerszaken) tel. 14 043
(geen toevoegingen nodig). Op deze manier weet de
gemeente waar u bent en kunnen wij u indien nodig
bereiken. Als u uw woning verlaat:
1: draai dan eerst alle gaskranen dicht
2: sluit vervolgens de hoofdkraan bij de gasmeter
3: draai alle schakelaars in de meterkast uit
4: zet de hoofdkraan van het water dicht
Let bij het terugkeren in uw woning goed op
of u gas ruikt. Druk vooral niet op de bel en rook
niet. Schakel vooral niets in of uit: geen zaklamp,
thermostaat of elektrische installatie. Als u geen
gas ruikt, kunt u de woning verder betreden en
de leidingen inspecteren.
Ruikt u wèl gas? Ga dan direct naar buiten en
waarschuw meteen Essent:, tel. 0800-9009

