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Geachte heer/mevrouw, 

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een landelijke samenwerking tussen 

waterschappen, gemeenten en Rijkwaterstaat om de waterkeringen op orde te krijgen, met als doel 

om Nederland te beschermen tegen hoogwater. In onze regio gaat het om 15 waterkeringen langs de 

Maas. Grote delen hiervan voldoen niet meer aan de huidige norm en dienen verhoogd, versterkt en 

op sommige locaties verlegd te worden. 

 

In het kader van dit Hoogwaterbeschermingsprogramma is een aantal bodemonderzoeken gepland. 

U woont in de buurt van een waterkering, heeft hier grondeigendom, vastgoed of bent gebruiker van 

deze locatie. Waterschap Limburg beheert deze waterkering. De komende jaren gaat het waterschap 

aan de slag met de versterking ervan. Om de mogelijkheden voor een goede oplossing in kaart te 

brengen is onderzoek nodig naar de ondergrond en omgeving.   

 

Geotechnisch onderzoek 

Vanaf begin mei wordt geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het totale onderzoek bestaat uit 

een groot aantal grondboringen en sonderingen. In dit onderzoek worden alle 15 waterkeringen in 

de Noordelijke Maasvallei meegenomen, van Nieuw-Bergen tot aan Roermond. De boringen worden 

uitgevoerd met een handboor tot een diepte die zal variëren tussen 1 en 5 meter. In geval van harde 

grindlagen of puin in de bodem bestaat de mogelijkheid om de boringen uit te voeren met een 

machine. Het betreffen eenmalige boringen waarbij het boorgat, met een diameter van circa 10 cm, 

weer dichtgemaakt wordt met de uitgekomen grond.  

Bij sonderingen wordt met een sondeerwagen het draagvermogen van de bodem gemeten. De 

sonderingen worden uitgevoerd tot een diepte die varieert tussen 10 en 25 meter. Het boorgat heeft 

een diameter van circa 2,5 cm en wordt naderhand afgedicht.  
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Het totale onderzoek geeft het waterschap inzicht in de bodemopbouw en het draagvermogen van 

de bodem. Deze informatie is belangrijk voor het ontwerpen van de versterkte waterkering.  

 

Betredingstoestemming 

Begin mei gaat bodemonderzoeksbedrijf Inpijn-Blokpoel in opdracht van het waterschap van start. 

Op uw eigendom zijn één of meerdere onderzoeklocaties voorzien. Op de kaart bij deze brief ziet u 

een luchtfoto met daarop uw eigendom en de geplande boorpunten. Wij vragen uw medewerking 

aan dit onderzoek. Deze medewerking bestaat uit toestemming voor het betreden van de locatie(s) 

en het uitvoeren van onderzoek ter plaatse.  

 

Voorafgaand aan het onderzoek zullen de exacte locaties en bereikbaarheid hiervan ter plaatse 

worden bepaald door het bodemonderzoeksbedrijf. Daarbij wordt op het onderzoekspunt een 

paaltje geplaatst. Indien gewenst en mogelijk wordt u betrokken bij de bepaling van de exacte 

locatie, om hinder zoveel als mogelijk te voorkomen. Na het uitzetten van de locaties volgt binnen 

circa 4 weken het onderzoek ter plaatse. Het onderzoeksbedrijf zal u zo nodig van tevoren benaderen 

over de geplande dag of dagen van uitvoering. 

 

De onderzoekers streven er naar om het onderzoek uit te voeren met zo minimaal mogelijke effecten 

of hinder voor de omgeving. Eventuele bestrating ter plaatse van het boorgat wordt na afloop 

teruggeplaatst. Indien op enige wijze blijvende schade ontstaat, dan heeft u recht op 

schadevergoeding conform de gebruikelijke vergoedingssystematiek.   

 

Indien u niet wenst mee te werken, verzoeken wij u contact op te nemen met Yvonne van Mulken 

van het waterschap, via telefoon 06 46396032 of dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Zij is tevens 

uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de dijkversterking. Op 

http://www.waterschaplimburg.nl/projecten/projecten.html kunt u meer algemene informatie 

vinden over de diverse projecten. 

 

Indien u technische vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Rijk Gerritsen van het 

ingenieursbureau via telefoon 06 2716 9775 of e-mail rijk.gerritsen@witteveenbos.com. 

 
We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, 

 

J. (Jacques) Vrusch 

Teamleider Aanleg en Verbetering 
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