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1. Wat is de waterstand van de Maas? 

De waterstanden van de rivieren in onze regio dalen. Waterschap Rivierenland geeft aan dat 

dijkbewaking in het rivierengebied niet meer nodig is. Het waterschap blijft waakzaam. Dat geldt 

ook voor ons als gemeente. Bekijk de waterstanden op de kaart van Rijkswaterstaat. 

 

2. Wat gebeurt er nu het water zakt? 

Het water zakt. Samen met Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat brengen we de situatie 

in kaart. We kijken of het hoogwater schade heeft aangericht aan de openbare ruimte. Op het 

moment dat het mogelijk is, herstellen we die schade. Ook gaan we aan de slag met het 

opruimen van aangespoeld afval.  

 

3. Wie ruimt het afval op dat achterblijft nu het water zakt?   

De gemeente ruimt het afval in de openbare ruimte waar zij eigenaar van is op. Naar 

verwachting neemt dit wel enige tijd in beslag. U bent zelf verantwoordelijk voor het afval op uw 

eigen grondgebied. We roepen u dringend op niet zelf het afval langs de rivieren en 

uiterwaarden op te gaan ruimen. We waarderen uw hulp zeer, maar uw veiligheid staat voorop. 

Door de hoge waterstanden kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Denk aan wegtrekkend 

water of slib en scherpe voorwerpen die achterblijven.  

 

4. Ik woon buitendijks en verwacht dat ik zandzakken nodig heb. Kan ik die bij de gemeente 

halen? 

Met buitendijks bedoelen we aan de waterzijde van de dijk. Oorspronkelijk zijn veel buitendijkse

 gebieden bedoeld om het water te bergen en af te voeren. Woont u buitendijks? Dan bent u zelf

 verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen wanneer u dat nodig acht. U kunt bijvoorbeeld

 zelf zakken met zand vullen, wanneer u deze verwacht nodig te hebben. 

 

5. Zijn er wegen of fietspaden in de gemeente afgesloten in verband met het hoogwater? 

Het water zakt steeds verder in onze gemeente. Wegen, fiets- of voetpaden die nog onder water 

staan, hebben we afgesloten voor verkeer. Op die locaties staan borden en/of hekken. Het kan 

voorkomen dat fietsers en/of voetgangers daardoor ook van de rijbaan gebruik moeten maken 

op plekken waar dat normaal niet het geval is. Wij vragen weggebruikers om elkaar de ruimte 

te geven en voorzichtig te zijn. 

 

Kijk op de kaart voor een actueel overzicht van alle afsluitingen in de gemeente Maasdriel.   

 

https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/
https://arcg.is/a8WfL


6. Wanneer worden de afsluitingen weggehaald? 

We houden in de gaten waar de ondergelopen wegen en paden weer vrij van water zijn. Die 

maken we schoon en controleren we op veiligheid. Wanneer het nodig is, voeren we 

herstelwerkzaamheden uit. Als de wegen en paden veilig en schoon zijn, stellen we ze weer 

open voor verkeer. 

 

Kijk op de kaart voor een actueel overzicht van alle afsluitingen in de gemeente Maasdriel.   

 

7. Ik maak mij zorgen over dieren die in het hoge water staan, waar kan ik dit melden? 

De eigenaar van de dieren is verantwoordelijk om de dieren in veiligheid te brengen. Ziet u een 

dier dat echt in nood is? Dan kunt u dat melden bij de brandweer via telefoonnummer 0900-

0904. 

 

8. Het is mooi weer en ik wil graag gaan recreëren bij De Zandmeren. Is dat mogelijk? 

Wij adviseren u dringend om niet te gaan recreëren op de stranden en in het water bij 

recreatiegebied De Zandmeren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Er drijft namelijk nog 

veel afval rond en in het water.  

 

9. Zijn de Zandstraat en de Geersteeg open voor verkeer?  

De Zandstraat en de Geersteeg zijn inmiddels weer toegankelijk voor alle verkeer. Let wel op. 

Op veel parkeerplaatsen aan de Zandstraat staat nog water. Ook kan de waterstand de 

komende dagen nog wisselvallig zijn. Parkeer uw auto daarom ergens anders.  

 

10. Is de horeca aan De Zandmeren open?  

De horecagelegenheden aan de Zandmeren zijn weer bereikbaar. Zij bepalen zelf vanaf 

wanneer zij weer open gaan. Informeer bij de betreffende horecagelegenheid voor meer 

informatie.  

 

11. Kan ik op andere plekken recreëren aan de Maas? 

Rijkswaterstaat adviseert om niet te gaan recreëren op of in de omgeving van de rivieren en 

uiterwaarden. Het is gevaarlijk om te gaan zwemmen of om met een sup, bootje of jetski het 

water op te gaan. Er drijft veel afval rond en in het water. Daarnaast zorgen activiteiten op het 

water voor extra golfslag. Dit kan leiden tot schade aan naastgelegen eigendommen. 

 

12. Ik heb schade door het hoogwater. Waar kan ik dat melden? 

Heeft het hoogwater schade aan uw eigendom aangericht, meld dit dan bij uw verzekering of 

uw tussenpersoon.  

 

 

 

https://arcg.is/a8WfL


13. Waar kan ik terecht met vragen over hoogwater? 

Het liveblog van Waterschap Rivierenland is inmiddels gesloten. Heeft u toch nog vragen of 

meldingen over het hoge water voor het waterschap? Neemt u dan telefonisch contact op met 

het waterschap via 0344 64 90 90 of kijk op de website van het waterschap. 

Voor vragen aan de gemeente Maasdriel kunt u bellen naar 14 0418 of mailen naar 

info@maasdriel.nl. Wilt u een melding doen? Kijk dan op de website van de gemeente 

Maasdriel voor meer informatie.    

https://www.waterschaprivierenland.nl/liveblog-hoogwater-2021
https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/2c0ad3278ee23c06d3384a53b5a1f19b#Aanvragen_content
mailto:info@maasdriel.nl
https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/melding-doen
https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/melding-doen

