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Nu de waterstand van de Maas aan het zakken is, wordt stilaan de schade aan de oevers 
zichtbaar. Die blijkt veel groter dan verwacht. Mogelijk is er ook een stort vrijgekomen. 

In het weekend van 16 en 17 maart bereikte de Grensmaas plots een debiet van 1850 kubieke 
meter per seconde. Door de kracht van het water spoelde een meander helemaal uit op de 
grens van Elen en Heppeneert. Een openbare landweg langs de rivier verdween in het water 
en ook landinwaarts werd een bres geslagen van minstens 50 meter. Het water nam heel wat 
vruchtbare grond mee, maar ook grind. Aan de Nederlandse zijde in Born sloeg de Maas zelfs 
een bres in een dijk.  

Nu het waterpeil ruim zes meter gedaald is, wordt langzaam de schade zichtbaar. Tegenover 
Elen en Maaseik liggen de Maasuiterwaarden er als een maanlandschap bij. “Toen de Maas 
hoog stond, kon je zien dat minstens de oevers afgekalfd waren over een afstand van 200 
meter”, aldus een inwoner van Elen. “Nu het water daalt, zie je dat de oever op meerdere 
plaatsen is afgekalfd over een afstand van minstens 350 meter. Gelukkig is de Maas maar 
twee dagen hoog geweest. Had dat langer geduurd, dan was een groot stuk van de landweg 
Damiaan weggespoeld. De meander was al verstevigd met breukstenen, maar de kracht van 
het water heeft die meegesleurd. Onder het maaiveld zie je ook duidelijk inhammen. In de 



richting van hoeve De Krauw is de straat zelfs helemaal in de Maas verdwenen. Apart is de 
oude trekweg op de zomeroever langs de Maas naar Maaseik: die is gedeeltelijk vrijgekomen 
door de kracht van het water.” 
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‘Voel heukskes’ 

In de weggespoelde meander lijkt ook een stort te zijn vrijgekomen. Inwoners van Elen 
zouden vroeger een lagergelegen gebied vol afval gegooid hebben. “Er waren toen wel 
meerdere voel heukskes (vuile hoekjes) in het dorp en langs de Maas”, weet Sylvester Colson 
(91). “Of er een officiële stortplaats geweest is, kan ik mij niet herinneren.”  

Directeur Frank Liebens van de grindmaatschappij Steengoed: “We vernemen inderdaad dat 
er mogelijk een stort zichtbaar is gekomen door de afkalving van de dijken. Maar momenteel 
is daar nog te weinig van te zien; We moeten dat bij een lagere waterstand controleren. Ook 
zullen we onderzoeken wat er precies ligt op die plaats en hoe groot het stort is. We zullen de 
stortplaats zeker afdekken.” 
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Akkers 

Door de afkalving van de dijken heeft Steengoed in overleg met de stad Dilsen-Stokkem en 
de Vlaamse Waterweg twee toegangswegen vanuit Elen en Maaseik naar boerderij De Krauw 
laten afsluiten. “Deze wegen zijn afgezet met een hoge berg grond, zodat je er absoluut niet 
overheen kan rijden”, zegt Liebens. “Dat was een must, want de toegangswegen zijn plots 
weggespoeld. De bewoners van boerderij De Krauw kunnen wel nog naar hun eigendom via 
Heppeneert.”  

Gebruikers van de landwegen zouden met hun fiets of auto in het water van de Maas terecht 
kunnen komen. De afgrond is plaatselijk vier tot zes meter diep. Frank Liebens: “We 
overleggen met meerdere overheidsdiensten over het mogelijk aanpassen van de Maasoevers, 
maar ook over de heraanleg van de landbouwwegen. Die moeten met een tractor of jeep 
toegankelijk zijn. We voeren een controle uit of de landbouwers nu nog wel allemaal aan hun 
gronden geraken in dit gebied.” 

 


