
 

 

 

Hoogwaterkaart Gemeente Bergen 

 
Op deze hoogwaterkaart staat informatie die wellicht voor u van belang is in de aanloop 

naar, tijdens een hoge(re) waterstand van de Maas. 

 

Actuele informatie 

In de aanloop naar, tijdens een hoge(re) waterstand van de Maas kunt u voor actuele 

informatie terecht bij:  

• Website Gemeente Bergen, www.bergen.nl 

• Facebook Gemeente Bergen, Gemeente Bergen | Facebook 

• Twitter Gemeente Bergen (alléén in extreme situaties) 

• Algemeen nummer Klant Contact Centrum, (0485) 34 38 38 

• Crisiscentrum gemeenteloods*, (0485) 78 25 20 

• Website Veiligheidsregio Limburg-Noord, www.vrln.nl 

• Rampenzender L1 Radio, https://l1.nl/rampenzender/, via de kabel op FM 89.4 en 

via de ether op FM 95.3. 

* Via de website Gemeente Bergen en Facebook Gemeente Bergen informeren wij u als 

het crisiscentrum wordt ingezet. 

 

Actuele waterstanden 

• Website van Rijkswaterstaat: Waterhoogte - Rijkswaterstaat Waterinfo  

• Teletekstpagina 720 van Nederland 1, 2 en 3 

• De gratis app WaterstandLimburg (gratis download) of 

www.waterstandlimburg.nl. Deze biedt de mogelijkheid om bij extreme 

waterstanden een alert te ontvangen.  

 

Voorzorgsmaatregelen 

Woont u in Aijen of Bergen? Verplaats uw auto tijdig zodat u na eventueel gebruik van de 

pendeldienst verder kunt reizen.  

Woont u buitendijks?  

• Plaats meubilair op blokken of naar de bovenverdieping 

• Breng waardevolle bezittingen zoals fotoalbums en belangrijke papieren naar de 

bovenverdieping 

• Verwijder vloerbedekking (voor zover mogelijk) 

• Verwijder elektrische en waardevolle apparatuur uit bedreigde ruimten 

Meer informatie over voorzorgsmaatregelen: 

• https://www.waterklaar.nl/noord/thema/wateroverlast 

• https://www.crisis.nl/wees-voorbereid/overstroming/ 



 

 

 

Zand en zandzakken 

Op www.bergen.nl en Facebook Gemeente Bergen kunt u lezen waar u zand en 

zandzakken kunt afhalen.  

 

Pendeldienst 

Als de toegangswegen naar Bergen en Aijen onder water dreigen te lopen zet de 

gemeente pendeldiensten in:  

• op de Kerkstraat, tussen Nieuw Bergen en Bergen 

• op de Aijenseweg, tussen Aijen en Bergen 

De pendeldiensten rijden: 

• op werkdagen van 06:00 tot 00:00 uur 

• op zaterdag en zondag van 07:00 tot 01:00 uur 

Er zijn geen vaste vertrektijden, u kunt zich melden bij de volgende opstapplekken: 

• Nieuw Bergen, bij de kruising Kerkstraat – Lindelaan 

• Bergen, Kerkplein 

• Aijen, bij de T splitsing Aijen, Aijensweg 

 

Evacueren 

In noodsituaties kan de burgemeester het advies geven om te evacueren. Als u uw 

woning verlaat: 

• vergeet dan niet uw eventuele medicijnen en hulpmiddelen 

• draai eerst alle gaskranen dicht 

• sluit vervolgens de hoofdkraan bij de gasmeter 

• draai alle schakelaars in de meterkast uit 

• zet de hoofdkraan van het water dicht 

 

 

 

Bergen, september 2022 

Deze hoogwaterkaart is een uitgave van de gemeente Bergen. Aan deze hoogwaterkaart 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Deze hoogwaterkaart wordt elk jaar vóór 1 november geüpdatet. Uitgebreide informatie, 

vragen en antwoorden over hoogwater en de maatregelen in de gemeente Bergen kunt u 

lezen op www.bergen.nl. 

http://www.bergen.nl/

