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Onze Maas. Onze veiligheid.

Waterschap Limburg werkt samen met

het Rijk, provincie en gemeenten aan

sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we

kansen om het Maasdal aantrekkelijker

te maken. Bij elke plek kijken we naar

oplossingen die passen bij de

eigenheid van de omgeving. Dat

betekent dat we goed luisteren, maar

ook keuzes maken. Met praten alleen

worden onze dijken niet veiliger. We

gaan de plannen ook uitvoeren.

Overlast kunnen we niet voorkomen,

wel zo veel mogelijk beperken. Met het

oog op de toekomst bouwen we zo

samen aan een goede

hoogwaterbescherming. In deze

nieuwsbrief leest u de laatste stand

van zaken in de verschillende

projecten.

 

 

Voor dijkversterking en –verlegging

Baarlo - Hout-Blerick wordt hard

gewerkt aan het opstellen van het

voorkeursalternatief (VKA). In dat

alternatief wordt beschreven waar de

toekomstige dijk bij voorkeur komt te

liggen, de nieuwe dijken, de

kwelgeulen en de ligging van de

Kwistbeek vanaf de Ingweg tot aan de

Maasmonding. Ook worden in het VKA

maatregelen beschreven die zorgen

Firefox https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADc3AD...

1 van 3 1-10-2020 14:52



Stand van zaken dijkversterking

Steyl - Maashoek

voor een goede evacuatie van het

buitendijkse gebied bij hoogwater.

Daarnaast wordt in het VKA het

gebiedsplan Laerbroeck beschreven.

In het plan wordt geschetst hoe de

toekomstige inrichting van het gebied

eruit kan komen te zien, na de

dijkverlegging. 

De eerste schetsen van het

gebiedsplan zijn in juli 2020 besproken

met de bewoners van Laerbroeck en

ook in de omgevingswerkgroep.

Daarnaast zijn met direct omwonenden

van de Molenkampweg, de Voortweg

en de Berktweg in Venlo verschillende

alternatieven besproken voor de ligging

van de toekomstige dijk ter plaatse.

Afgesproken is dat het waterschap

verschillende alternatieven verder

uitwerkt en weer met de bewoners

bespreekt.

Het voorkeursalternatief wordt samen

met de milieueffectrapportage begin

2021 ter inzage gelegd zodat mensen

een zienswijze (een formele reactie)

kunnen indienen.

 

 

Dijkversterking Steyl - Maashoek

bevindt zich momenteel in de

planuitwerkingsfase. Hierin wordt

toegewerkt naar een Projectplan

Waterwet. Op dit moment wordt een

kelderinventarisatie uitgevoerd. In deze

inventarisatie worden de

keldervloerdiepte ten opzichte van het

NAP, keldervloeromvang en keldervloer

locatie ten opzichte van het huis

bepaald. Deze kennis is noodzakelijk

om de ontwerp werkzaamheden uit te

voeren ten behoeve van het

Projectplan Waterwet. 

De voorbereidingen om een aannemer

te selecteren zijn in een afrondende

fase. De planning is eind oktober te

starten met de aanbesteding zodat de

ontwikkeling en het ontwerp  samen

Firefox https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADc3AD...

2 van 3 1-10-2020 14:52



Coupure getest

in Belfeld
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Waterschap Limburg

Maria Theresialaan 99, Roermond

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft

ingeschreven voor onze e-mails.

Deel 

Tweet 

Deel 

Doorsturen 

opgaan met de planuitwerking. De

inzet is dat we zo snel mogelijk na het

definitief worden van het projectplan de

kering gaan bouwen.

 

 

Op 10 september jl. hebben er op

verschillende plekken langs de maas

oefeningen plaatsgevonden waarbij

coupures en keringen tijdelijk

dichtgezet werden met demontabele

schotbalken. In Belfeld heeft men één

zijde van de coupure aan de loswal

dichtgezet. De oefening is succesvol

verlopen.

 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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