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Waterschap Limburg
Waterschap Limburg zorgt in de Provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende 
water. We hebben de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. 
Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak 
nemen we zeer serieus.

In de afgelopen periode heeft het waterschap de werkzaamheden voor de dijkversterkingen Mook, Afferden en 
Bergen - Aijen aanbesteed. De aannemer is bekend. Wij willen u dan ook informeren over de stand van zaken en de 
verdere planning van de werkzaamheden. Ondertussen loopt de formele procedure om te komen tot een onherroe-
pelijk projectplan ook door. Deze twee sporen lopen naast elkaar.

Aannemerscombinatie dijkversterking 
bekend
Op 30 maart 2017 heeft het Waterschap Limburg 
opdracht verleend aan de aannemerscombinatie  
Vissers Ploegmakers – F.P.H. Ploegmakers - van de 
Wetering Cultuurtechniek. De combinatie zal onder 
de naam Dijkencombi de dijkverversterking voor de 
dijkringen Mook, Afferden en Bergen - Aijen uitvoe-
ren.

Voor deze dijkversterkingsprojecten werkt het water-
schap met een contractvorm, waarbij de opdracht-
nemer niet alleen het werk uitvoert maar ook 
verantwoordelijk is voor de uitwerking van het ont-
werp. De aannemer staat nu dus aan de lat om het 
uitvoeringsontwerp op te stellen. Hierbij heeft het 
waterschap kaders opgesteld waarbinnen verdere 
detaillering moet plaatsvinden. Ook worden de 
werkzaamheden van de aannemer door het water-
schap getoetst op correctheid en volledigheid.

Bij de uitwerking van het ontwerp krijgt de aannemer 
de uitdaging mee om een aantal innovatieve kansen 
te onderzoeken. Het waterschap heeft de ambitie 
om, door toepassing van innovatieve technieken en 
oplossingen, een dijkontwerp te realiseren dat ruim-
telijk goed wordt ingepast, gepaard gaat met minder 
hinderbeleving voor de omgeving en waarbij ver-
snellingen in de uitvoering worden gerealiseerd.

Stand van zaken dijkring Mook
Het projectplan voor dijkring Mook heeft van 22 decem-
ber 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage gelegen. 
Op het projectplan zijn 7 beroepen binnengekomen. Op 
22 mei 2017 worden deze beroepen bij de Raad van 
State behandeld. Uitspraak door de Raad van State wordt 
nog voor de zomer verwacht.

De gemeente Mook is inmiddels begonnen met de uit-
voering van de herinrichting van het Raadhuisplein en 
omgeving. Tussen het waterschap en gemeente zijn 
afspraken gemaakt om de werkzaamheden van de herin-
richting en de dijkversterking op elkaar af te stemmen. 
Ter plaatse van de te versterken kademuur wordt de her-
inrichting uitgevoerd, nadat de aannemer de overige 
werkzaamheden aan de dijk heeft afgerond. Hiermee 
wordt voorkomen dat schade ontstaat aan nieuwe mate-
rialen die gebruikt worden bij de herinrichting van het 
gebied aan de voorzijde van de kerk.
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Meer weten?
Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens 
van Waterschap Limburg via 077 - 3891 111 of via dijkversterking 
@waterschaplimburg.nl

U kunt aan de informatie in deze uitgave geen rechten ontlenen.Uitgave april 2017

Het waterschap en de gemeente Bergen voeren al enige 
tijd overleg over de wijze van compensatie van verlies 
aan ruimtelijke kwaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat 
gemeente Bergen de omgevingsvergunningen voor 
Afferden en Bergen - Aijen nog niet heeft verleend. Als 
gevolg daarvan zijn de projectplannen Afferden en 
Bergen - Aijen nog niet voor de tweede keer ter inzage 
gelegd. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg 
hebben beide projectplannen op 3 januari 2017 goedge-
keurd. Naar verwachting worden beide projectplannen 
en de omgevingsvergunningen rond juni 2017 gepubli-
ceerd. Voor belanghebbenden die eerder een zienswijze 
hebben ingediend staat de mogelijkheid tot beroep 
open. Het waterschap informeert de belanghebbenden 
over deze ter inzage legging.

De gemeente Bergen heeft bij het waterschap een ver-
zoek ingediend om voor het dijktraject Hengeland, 
onderdeel van dijkring Afferden, een innovatieve maat-
werkoplossing te onderzoeken. 
Indien maatwerk mogelijk is, zal het waterschap daar bij 
de nadere uitwerking rekening mee houden. Dit past ook 
bij de ambitie om, door toepassing van innovatieve tech-
nieken en oplossingen, een dijkontwerp te realiseren dat 
ruimtelijk goed wordt ingepast. In mei worden de resulta-
ten van het onderzoek met het waterschap besproken. 
Het is hierbij van belang dat een voorstel past binnen de 
kaders van het goedgekeurde projectplan voor Afferden. 
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een 
maatwerkoplossing, dan worden de werkzaamheden 
conform het projectplan uitgevoerd.

Planning Werkzaamheden 
De aannemer werkt de komende maanden het ontwerp verder uit. Daarbij zal ook afstemming plaats vinden met de 
omgeving /aanwonenden.  Het doel hiervan is om aanvullende informatie te verzamelen, zodat de aannemer een uit-
voeringsontwerp kan maken dat zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Het uitvoeringsontwerp wordt, samen 
met de planning van de werkzaamheden, aan de omgeving gepresenteerd. Hiervoor organiseren het waterschap en 
de aannemer nog een informatiebijeenkomst. Ook komen dan beperking van omgevingshinder, mogelijkheden tot 
versnelling van de uitvoering en toepassing van alternatieve technische oplossingen aan bod.

De daadwerkelijke start van werkzaamheden vindt plaats na de zomervakantie van 2017.
Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet bekend. Het hangt ook af van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergun-
ningen en de beschikbaarheid van de benodigde gronden. In eerste instantie worden voorbereidende werkzaamhe-
den uitgevoerd zoals het verleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting worden er in 2017 geen grootschalige 
werkzaamheden aan de waterkeringen zelf meer opgestart. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018. 
De oplevering van het gehele werk is medio 2019 voorzien.
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