Infographic over het Operationeel Watermanagement op de
Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal
Inleiding
Deze infographic omvat een kaart van de Gestuwde Maas, het Maas-Waalkanaal
en enkele omliggende wateren. Daarin zijn feiten over het operationeel
watermanagement opgenomen op de betreffende locatie. Dit zijn schutsluizen,
inlaten, spuisluizen, gemalen, keersluizen, stormvloedkeringen en
vismigratievoorzieningen. Ook zijn de meetlocaties en de streefpeilen
weergegeven. Daarnaast is een uitgebreide toelichting gegeven over het
operationeel waterbeheer op de gestuwde Maas en het Haringvliet.

Het Watersysteem
Het watersysteem bestaat uit twee delen: de gestuwde Maas en het MaasWaalkanaal. De gestuwde Maas heeft als belangrijkste functies de aan- en afvoer
van water en scheepvaart; het Maas-Waalkanaal heeft scheepvaart als de
belangrijkste functie.

Maas
De Maas is een regenrivier en kent daarom vaak periodes met een lage afvoer.
Om scheepvaart mogelijk te maken bij lage afvoeren zijn in Nederland in de 20e
eeuw zeven stuwen gebouwd: bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld,
Sambeek, Grave en Lith. De stuwen handhaven de afgesproken streefpeilen. De
streefpeilen zijn zo gekozen dat de scheepvaart goed bediend wordt (ook
voldoende vaardiepte boven in het stuwpand bij lage afvoeren). Bij hoge
afvoeren kunnen de streefpeilen niet meer worden gehandhaafd; de stuwen
worden dan uit bedrijf genomen (ongestuwde situatie). De Maas voorziet de
omliggende gebieden van water. In droge tijden vormt de Roer een belangrijke
toevoerbron naar de Maas; vanuit de stuwmeren wordt een minimaal debiet van
circa 10 m³/s gehandhaafd.

Maas-Waalkanaal
Het kanaal vormt de doorgaande scheepvaartverbinding tussen Maas en Waal. In
normale omstandigheden staan de keersluis en schutsluis van Heumen open. Het
kanaalpeil is dan gelijk aan het peil op het stuwpand Grave; de scheepvaart kan
ongehinderd doorvaren. Bij hoge waterstanden op de Maas sluiten beide sluizen;
schepen dienen van de schutsluis gebruik te maken. Door middel van een
gemaal wordt het peil op het kanaal dan tussen 7,90 en 8,40 gehandhaafd. Aan
het noordeinde van het kanaal bevinden zich de schutsluizen van Weurt.

Lateraal Kanaal
Het doorgaand scheepvaartverkeer tussen Maasbracht en Venlo maakt gebruik
van het Lateraal Kanaal, met daarin de sluizen van Heel. Dit is een kortere en
snellere route dan varen via de sluizen van Linne en Roermond. Het kanaal heeft
geen waterafvoerfunctie.

Stuwtypen
Op de Maas komen verschillende stuwtypen voor. De Poiréestuw houdt het water
tegen door middel van drie rijen schotten. Deze zijn geplaatst tegen een metalen
constructie (de jukken). Afhankelijk van de afvoer worden meer of minder
schotten verwijderd, door middel van een kraan. Bij hoogwater zijn alle schotten
verwijderd. De jukken worden dan neergeklapt (het strijken), bij sommige
Poiréestuwen mag dan door de ontstane opening gevaren worden. De jukken van
de omgekeerde Poiréestuw van Grave worden niet neergeklapt, maar tegen de
bovengelegen brug omhoog geklapt. De parallel aan de Poiréestuw gelegen
Stoneystuwen bestaan uit twee schuiven die tegen elkaar geplaatst zijn, en die
onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Het water stroomt over de hoogste
schuif, de regelschuif. De fijnregeling van het water gebeurt met de regelschuif
door deze steeds verder te laten zakken bij toenemende afvoeren. Totdat deze
regelschuif samen met de vaste schuif op de bodem staat. Vervolgens worden
beide schuiven in zijn geheel boven water gehesen als de afvoer blijft toenemen.
De schuifstuwen (Borgharen en Lith) bestaan uit een verticaal beweegbare
schuiven. In veel gevallen is hierop een kantelbare klep geplaatst.
Peilhandhaving vindt zoveel mogelijk plaats door overstort, door het manipuleren
van de klep. Bij hogere afvoeren kan ook stroming onder de schuiven
plaatsvinden. Tijdens hoogwater zijn de schuiven boven water gehesen. Bij Lith
kan dan door de stuw gevaren worden.

IWP
Het IWP geeft alle benodigde operationele informatie voor het watermanagement, van weersverwachting tot waterstands- en debietmetingen. Ook worden
bedieningsadviezen ontwikkeld.

Slim Watermanagement
Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen om het operationeel
watermanagement te optimaliseren met de bestaande infrastructuur. Hierdoor
wordt de kans op lokale overlast en watertekort verkleind.

Tot slot nog enkele specifieke wetenswaardigheden over het operationeel
watermanagement op het Maas-Waalkanaal:

Peil
Op het Maas – Waalkanaal is het peil gelijk aan dat op de Maas, behalve tijdens
hoogwater op de Maas. Dan wordt de keersluis bij Heumen gesloten.

Sluis Weurt
Sluiscomplex Weurt is een primaire kering. Er wordt geschut bij een peil van de
Waal tussen NAP + 5,00 en 13,50 m; de schutsluizen keren beide kanten op. Het
sluiscomplex is uitgevoerd als een dubbele schutsluis. De oude sluis (Oostsluis)
heeft roldeuren. De nieuwe sluis (Westsluis) heeft hefdeuren. Over de
buitenhoofden van beide sluizen gaan bruggen. Bij extreme droogte kan via

noodpompen water van de Waal naar de Maas worden gevoerd ten behoeve van
waterkwaliteit en watervoorziening.

Heumen
Heumen is een primaire kering. Het complex bestaat uit een keersluis, een
schutsluis en een gemaal (6 m3/s). Het sluitpeil is NAP +8,25 bij Mook. Bij
ijsgang worden de stuwen geheven, ook die bij Grave. Dan worden ook de
ebdeuren bij Heumen gesloten
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