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Beste leden, 
 
Veel bewoners die in de lagere gedeelten van Mook en Milsbeek of in het dal van de 
Niers wonen herinneren zich het hoge water van de Maas in de jaren 1993 en 1995 
nog goed. Het gehele winterbed van de Maas stond toen onder water. Mede door de 
aandacht in de media werd het gevoel geschapen of er sprake was van een nationale 
ramp, te vergelijken met de watersnoodramp van 1953.  
Daarna werd er een groot project gestart, de Maaswerken, die de bewoners in het 
winterbed van de Maas meer bescherming zou moeten bieden. 
 
In zijn presentatie wil Gerard van de Ven de volgende vragen opwerpen: 

 Was het hoge water van 1993 en 1995 zo uitzonderlijk?  
 Wat waren de oorzaken van het hoge water? 
 Wordt het na de uitvoering van de Maaswerken veiliger wonen langs de Maas ? 
 Hebben de Maaswerken niet meer het doel om zand en vooral grind te winnen?  
 Wordt het landschap door de uitvoering van de Maaswerken wel zoveel fraaier?  
 Kunnen de miljoenen euro’s voor de verbetering van de Maas als scheepvaart-

weg niet beter besteed worden aan bijvoorbeeld een verbetering van de 
treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen of aan de verbetering van de 
wegen in Midden en Zuid-Limburg? 

 
Gerard van de Ven is geboren in Breda (1941). Hij studeerde aardrijkskunde en 
geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Vanaf 1962 heeft hij onderzoek  



  
 
 
 
 
gedaan op het gebied van de waterstaatsgeschiedenis. Na 7 jaar als leraar werkzaam 
te zijn geweest was hij sinds 1973 werkzaam op de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Vanaf 1997 tot 2006 was hij bijzonder hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
Zijn specialisme binnen de waterstaatsgeschiedenis is het rivierbeheer. Van 1996 was 
hij lid van de TAW, werkgroep rivieren. Dit was een werkgroep die adviezen uitbracht 
aan het ministerie van waterstaat over de beveiliging van Nederland tegen 
rivieroverstromingen. 
Gerard is gehuwd, vader van een dochter en een zoon en opa van vier kleinkinderen. 
 
De presentatie zal ondersteund worden door een diapresentatie.  
 
Bij deze eerste presentatie in het nieuwe jaar komt meteen weer een actueel 
onderwerp aan de orde. Een onderwerp dat ons allen toch aardig in de greep houdt. 
Wij hopen ook dit jaar op een net zo goede opkomst als afgelopen jaar.  
 
 
 
 
 
 


