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UPDATE 2 – WOLKBREUK RIEMST 

Vrijdagavond is de gemeente Riemst getroffen door een wolkbreuk. Op een half uur 
tijd viel er 62 liter neerslag uit de lucht, dat is zoveel als in een hele maand mei. De 
oproepen concentreerden zich vooral in Vroenhoven, Kanne, Heukelom, Riemst-
centrum, Bolder, Val-Meer, Herderen, Genoelselderen en Membruggen. 
 
Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd om alle beschikbare hulpdiensten 
en de civiele bescherming snel ter plaatse te krijgen. De gemeentelijke fase werd 
zaterdagochtend om half 3 terug afgeblazen. 18 ploegen van de brandweer, 
manschappen van de civiele bescherming en ploegen van de Technische Dienst van 
de gemeente zijn tot 3 uur in de weer geweest. Goed voor 100 mensen actief op het 
terrein. 
 
Zaterdagochtend heeft de gemeentelijke crisiscel de situatie opnieuw geanalyseerd.  
Van 10.00 uur tot middernacht zijn ploegen van de brandweerkorpsen uit Bilzen, 
Genk, Maaseik en Hasselt actief geweest in Vroenhoven, Kanne, Heukelom, 
Membruggen, Herderen en Genoelselderen. Zij kregen opnieuw ondersteuning van 
de civiele bescherming uit Brasschaat en Crisnée en de Technische Dienst van de 
gemeente. Een gespecialiseerde reinigingsfirma werd ingeschakeld bij het ruimen 
van slib in de Keelstraat. Opnieuw hebben 100 mensen actief bijstand verleend. De 
bijstand concentreerde zich vooral op het leegpompen van kelders, het ruimen van 
modder en slib, het controleren van de riolen en het schoonvegen van de straten. 
 
In de Keelstraat in Vroenhoven zijn 15 woningen zeer ernstig beschadigd. Daar 
wordt ook vandaag en de hele week nog verder gewerkt. Ook in de Bovenstraat in 
Kanne zijn 3 woningen zeer ernstig beschadigd, één woning is op dit moment 
onbewoonbaar, het gezin wordt tijdelijk elders opgevangen. Ook daar wordt er 
vandaag en de hele week nog verder gewerkt. 
 
De brandweer heeft in totaal een zestigtal kelders leeggepompt, maar de omvang is 
uiteraard veel groter omdat heel wat inwoners zelf aan de slag zijn gegaan. Er zijn 
vrijdag en zaterdag ook 5.400 zandzakjes verdeeld.  
 
De volgende dagen en weken zullen ploegen van de brandweer en de Technische 
Dienst ook bezig zijn met het schoonmaken van de straten en stoepen waar modder 



en grind is achtergebleven. 
 
Voor een raming van de schade is het nog te vroeg, de eerste zorg blijft op dit 
moment technische bijstand verlenen aan de getroffen inwoners. De gemeente 
Riemst vraagt wel aan alle getroffen inwoners om niet te wachten met een 
schadedossier in te dienen bij de eigen verzekeringsmaatschappij. Documenteer je 
dossier goed met foto’s en een eerste raming van de schade. 
De gemeente Riemst bekijkt vanaf maandag of er een dossier kan ingediend worden 
bij het Vlaams Rampenfonds. Vanaf het moment dat de wolkbreuk van vrijdagavond 
erkend wordt als algemene natuurramp, zal elke inwoner door de gemeente op de 
hoogte gesteld worden van de verdere stappen die zij kunnen zetten. 
 
In de loop van volgende week komt ook de schadecommissie Landbouw samen. 
Door de vloedgolven, is er wellicht ook schade aan bepaalde teelten. Ook hier is het 
nog te vroeg om een concrete inschatting te maken. 
 
De gemeente Riemst organiseert vanaf volgende week ook een ophaalronde in elk 
dorp voor afval en grofvuil. Inwoners die een ophaling wensen, mogen een e-mail 
versturen naar communicatie@riemst.be  
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