
Wateroverlast ook op Laar 

Afgelopen woensdag 1 juni 2016 is er ontzettend veel water gevallen in de regio 

Weert en dus ook op Laar.  

Binnen 24 uur is er ongeveer 60 mm neerslag gevallen in de regio Weert. In Noord-

Limburg rond Arcen werd zelfs binnen 24 uur bijna 80 mm neerslag gemeten. 

 

In Weert waren grote problemen in de wijken Graswinkel en Boshoven, maar ook 

Laar kwam niet ongeschonden uit dit natuurgeweld. 

Begin 2016 is er aan de Heugterbroekdijk een aanpassing gedaan door de 

straatkolken aan één zijde van de straat los te koppelen van het riool en dit water af 

te voeren via een wadi naar de brede sloot richting het schutterslokaal ‘De 

Houtbempt’. 



Dit heeft, samen met de aanpassing van de Rakerlossing bij de kerk, nog niet 

geresulteerd dat bij zo’n extreem weer het begin van de Heugterbroekdijk ter hoogte 

van restaurant Twee, niet vol loopt met rioolwater. Verder overleg tussen de 

gemeente Weert, het Waterschap en de dorpsraad Laar zullen verdere verbeteringen 

in kaart moeten brengen voor de nabije toekomst. 

Misschien is het zinvol om met voorrang in dit stuk van de Heugterbroekdijk het riool 

te gaan vervangen, want ergens zit hier toch iets niet helemaal zoals het moet zijn. 

Een aantal malen per jaar de straat vol rioolwater en zelfs binnen in je huis of 

restaurant is geen bevredigend resultaat om gemeente- en waterschapsbelastingen 

te blijven betalen! 

 

De Heugterbroekdijk bij het begin van het noodweer. 

 

Tot aan de splitsing met de Nieuwenheerd loopt de straat vol. 



 

Ook het begin van de Nieuwenheerd vult zich al gedeeltelijk op. 

 

Restaurant Twee aan zee. 

 

De volgende foto’s zijn van ‘The day after’ op donderdagmorgen. 



 

De sloot ter hoogte van Hans Jansen aan de St. Sebastiaanskapelstraat. 

 

 



De situatie aan de Boeketweg. 

 

 

 



 

De uitgang van de vernieuwde by-pass van de Rakerlossing. 

Aan de water stand ter hoogte van de kerk te zien heeft deze aanpassing wel 

gefunctioneerd. Op donderdagmorgen kwam hier nog volop water uit. 

 



 

Oprit aan de Rakerstraat. 

 

Sloot aan de Rakerstraat die naar de Laarderschans loopt. 



 

 

De wadi aan de Laarderweg/Rietstraat 

 



De afwateringssloot langs ‘De Houtbempt’ richting het Weerterbos. 

 

 

 



 

Situatie aan de Rietstraat/Gertrudisstraat. 

 

De komende dagen worden nog meer hoosbuien verwacht, maar we hopen dat de 

verdere overlast voor Laar beperkt zal blijven. 

 


