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In december van vorig jaar heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen over de 
dijkversterkingen in Bergen-Aijen en Afferden. Hierin stond voor Afferden het onderzoek 
naar het behoud van bomen bij Hengeland centraal. Met deze nieuwsbrief willen we u 
verder informeren over dit onderzoek en over de voorbereidende werkzaamheden van de 
aannemer die in 2018 spelen. 

Voorbereidende  
werkzaamheden
- Archeologisch proefsleuvenonderzoek 
- Onderzoek naar niet gesprongen explosieven
-  Beschermen en evt. aanpassen van kabels en 

leidingen
- Ecologisch onderzoek 
- Kappen van bomen.

 
Bomen gespaard bij Hengeland
Vorig jaar hebben gemeente Bergen en het 
waterschap onderzocht hoe zoveel mogelijk 
bomen, struiken en steilrand behouden kunnen 
blijven op het dijktraject Hengeland (onderdeel 
van dijktraject Afferden). Dit is verwerkt in een 
apart ontwerp voor dijktraject Hengeland, het 
zogenaamde maatwerk-ontwerp. In januari 
2018 hebben gemeente Bergen, Waterschap 
Limburg en de aannemer Dijkencombi een 
nieuwe bomen-inventarisatie uitgevoerd, gezien 

het maatwerk-ontwerp voor Hengeland. Hieruit 
bleek dat twee derde deel van de aanwezige 
bomen en struiken behouden kan blijven. Het 
maatwerk-ontwerp heeft dus goed geholpen 
bij het sparen van een belangrijk deel van het 
cultuurhistorisch gebied. Gemeente Bergen 
en Waterschap Limburg zijn tevreden over dit 
behaalde resultaat. De hoogwaterveiligheid wordt 
behaald en tegelijkertijd wordt een groot verlies 
aan belangrijke natuurwaarden voorkomen.
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Ontvang het laatste nieuws 
in uw inbox
 
Wilt u de volgende keer deze nieuwsbrief 
per e-mail ontvangen? Of wilt u op de hoogte 
gehouden worden van deze en andere 
onderwerpen die voor u van belang zijn?  
Meld u dan aan voor onze digitale 
nieuwsbrief over dijkversterkingen via  
www.waterschaplimburg.nl/email. 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met omgevingsmanager 
Guido Toirkens van Waterschap Limburg 
via 088 – 88 90 100 of via 
dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Fotografie Ger Peeters

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Waterschap Limburg 

Waterschap Limburg zorgt in de Provincie Limburg 
voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en 
voldoende water. Waterschap Limburg werkt sinds 
2012 aan het versterken en aanleggen van dijken 
langs de Maas, van het noordelijke puntje Mook tot 
en met de meest zuidelijke plaats Eijsden.  
Dit is een continue proces. Want veiligheid is be-
langrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

In totaal gaat het om 30 dijkversterkingsprojecten; 
15 projecten vanuit het Hoogwaterbeschermings-
programma en 15 projecten vanuit Dijkversterkin-
gen Maaswerken. 

U kunt aan de informatie in deze uitgave geen rechten ontlenen.



Communicatie met de 
omgeving 

Aannemer Dijkencombi organiseert, in 
samenwerking met Waterschap Limburg, 
informatieavonden. De informatieavond over 
het maatwerk-ontwerp voor Hengeland willen 
we in het voorjaar van 2018 houden. Zodra de 
datum en locatie bekend is, wordt u hierover 
geïnformeerd door de aannemer.

Contact met aannemer 
Dijkencombi

De das

Omgevingsmanager Toon van Mierlo

Dijkencombi heeft haar projectkantoor 
geopend aan de oude Kerkstraat 32 te Bergen. 
Omwonenden van het project zijn hier tijdens 
kantooruren van harte welkom om binnen te lopen 
als ze vragen hebben. Een afspraak maken met de 
omgevingsmanager kan natuurlijk ook. 
Neem hiervoor contact op met Toon van Mierlo: 
06 – 51 48 79 88 / tvmierlo@dijkencombi.nl.  

Vanaf medio maart is de projectwebsite 
https://www.dijkversterkingprio1.nl in de lucht. 
Daar vindt u actuele informatie over het project.

Projectplan dijkversterking Afferden onherroepelijk 

Tijdens de ter inzage legging van projectplan Afferden is door drie belanghebbenden beroep ingesteld. 
Met twee belanghebbenden is na afstemming door het waterschap alsnog overeenstemming bereikt. 
Tijdens een zitting op 7 december 2017 bij de Raad van State is het resterende beroep behandeld. 
Eind januari 2018 is een uitspraak gedaan ten voordele van het goedgekeurde projectplan. Met deze 
uitspraak door de Raad van State is het projectplan Afferden onherroepelijk. 

Nu het projectplan onherroepelijk is staat voor belanghebbenden, die door de realisatie van het plan nadeel 
lijden, de mogelijkheid open om bij het waterschap nadeelschade te claimen.

Vergunningen 

De Dijkencombi kan nu verder met het maken 
van een uitvoeringsontwerp. Hierna kan de 
bijbehorende kapvergunning worden aange-
vraagd.  

Vanwege het voorkomen van de das in het 
plangebied, moet gekeken worden hoe dit dier 
zich beweegt en leeft in het gebied. 
Daarna wordt bepaald of een ontheffing 
aangevraagd moet worden vanwege de Wet 
Natuurbescherming.

Projectplanning realisatie dijkversterkingen
Tweede helft 2018
Uitvoering van 
onderzoeken en 
voorbereidende 
werkzaamheden

Momenteel
Doorvertaling 
van het maatwerk 
Hengeland naar een 
uitvoeringsontwerp

Eind 2018
Kappen van 
bomen

Medio maart 2019
Start realisatie 
dijkversterking, 
inclusief Hengeland

Eind 2019
Werkzaamheden 
gereed

Waterschap Limburg en aannemer Dijkencombi bekijken nog of in het najaar van 2018 de aannemer kan 
beginnen met de daadwerkelijke werkzaamheden aan de dijk, bijvoorbeeld bij camping Klein Canada. 
Hiervoor is ontheffing voor het werken in het gesloten seizoen (van 15 oktober tot 15 maart) nodig en moeten 
alle benodigde vergunningen verleend zijn en alle voorbereidende werkzaamheden klaar zijn. Zodra er meer 
bekend is, informeert aannemer Dijkencombi u hierover.

“ Omwonenden van het project 
zijn hier tijdens kantooruren 
van harte welkom om binnen te 
lopen als ze vragen hebben.”
Toon van Mierlo


