
Programma 

 

13:30  Welkom en opening 

   Introductie dijkversterking 

   Inleiding door H+N+S 

   Vragen, pauze 

14.30  Uiteen in drie werkgroepen 

16.00  Gezamenlijke terugkoppeling 

16:30  Afronding 



Opening 

• Waarom zitten we bij elkaar? 

• Wat is het doel van vandaag? 

• Wie zitten er aan tafel? 

• Waarom zit u aan tafel? 

• Wat is een kansenverkenning? 

• Wat gebeurt er met de resultaten? 



Even voorstellen 

• Waterschap Peel en Maasvallei 

 

• H+N+S: landschappelijk bureau 

analyse gebiedskwaliteiten en kansen / handreiking 

ruimtelijke kwaliteit 

 

• Arcadis – Witteveen+Bos: integraal ontwerp  

(incl. alle daarvoor benodigde onderzoeken) 



Hoogwater… 



Historie 
• Hoogwater ‘93/’95, Noodwet, aanleg Maaskades 

 

• Maaswerken:  

• Rivierverruiming 

• Dijkversterking Roermond, Venlo, Gennep, Middelaar 

 

• 2005: wettelijke status van ‘primaire waterkering’ 

 

• 2011: periodieke toetsing, dijken afgekeurd 

 

• 2017: nieuwe norm ! 



Dijkversterkingsprogramma 

Maaswerken:  

6 dijktrajecten.  

Projectplan in ontwerp 

gereed. 

 

Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP):  

14 dijktrajecten. 

2016: start verkenning 



Nieuwe normeringssystematiek 

• Huidige dijken aangelegd op 1/50  

• Nieuwe norm 1/300  (buitengebied) en  

1:1000 (stedelijk gebied Venlo) 
 

 



Nieuwe normeringssystematiek 

•Gevolgen:  

 

• Hoger beschermingsniveau  

 

• Forse opgave 

 

• Duurt langer voordat we weten hoe hoog de 

nieuwe dijk moet worden…. 

 

 



Deltaprogramma Maas 

• Lange termijn, klimaatverandering 
Koploper Venlo  

 

• Ruimte voor berging en afvoer 
• Retentie / Berging van water 

• Dijkverlegging landinwaarts 

• Weerdverlagingen en geulen 

 

 



Deltaprogramma Maas - HWBP 

Vijf dijktrajecten met én dijkversterking én 

dijkverlegging 
 Well 

 Arcen 

 Venlo – Velden 

 Baarlo 

 Thorn 

 

  

 

 



Planning en proces 

Ambitie: 

dijkversterking gereed 

in 2020 

• Samen met de omgeving en belanghebbenden 

• Integrale aanpak 

• Op zoek naar goede landschappelijke inpassing en 

oplossingen meerwaarde opleveren 



Planning en participatie 

Keuzes en ontwerp op hoofdlijnen 

• Kansensessies  

• Ontwerpateliers  

• Omgevingswerkgroep 

 

Eerst een jaar voor: oplossing op hoofdlijnen (voorkeursalternatief  2017) 

 

Dan een jaar om deze uit te werken (ontwerp 2018) 

 

Vervolgens voorbereiding en start realisatie  

 

 

 



Participatie en communicatie 

Detailontwerp, grondverwerving en gebruik 

• Persoonlijke ‘keukentafel’gesprekken 

 

Informeren 

Informatieavonden 

Nieuwsbrief 

Website 

Brochures over bijvoorbeeld schadevergoeding 

 


