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• Welkom
• Hoogwater juli 2021: één jaar later
• Algemene zaken
• Maas 2050 
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Hoogwater juli 2021: één jaar later
• Uitkomsten uitvraag/evaluatie via hoofden dijkpost
• Communicatie
• Aan en afmelden
• Status eigen meldingen
• Platforms (websites, apps)
• “Educatie-”pagina

• Meerjarenprogramma Verbetermaatregelen
• Aanschaf noodmaatregelen
• Gemeentelijke- en Burgerinitiatieven



Uitkomsten uitvraag/evaluatie 

• Goede respons: zowel kwantitatief als kwalitatief 
• Aantal opmerkingen kwamen vaker terug
• Uiteindelijk 117 (samengevatte) opmerkingen en acties
• Terugkerende onderwerpen



• Oude iPhones
• Onveilig door niet meer kunnen uitvoeren updates
• Batterij snel leeg

• Nieuw: Nokia’s

• Tevens: inloggen per dijkwachtgroep

(Niet-) werkende iPhone
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Uitkomsten uitvraag/evaluatie: 
Communicatie
• Aan en afmelden
• Status eigen meldingen
• “Educatie-”pagina
• Platforms (websites, apps)



Aan en afmelden
• Afspraak is: telefonisch aan- en afmelden bij de meldkamer 

dijkwachten
• Incidenteel telefoontje, SMS of Whatsapp naar Bert of Bart

• Nu: Survey123
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Aan en afmelden
Afmelden:
• In afwijking van wat op de vorige 5 

sheets staat weergegeven en wat 
tijdens de bijeenkomsten is gezegd 
wordt voor afmelden een nieuwe 
registratie gemaakt, gelijk de 
handelswijze bij aanmelden. Hierbij 
uiteraard wel de selectie “Afmelden” 
selecteren ipv aanmelden.



• Terugkoppeling op meldingen is praktisch niet haalbaar
• In Fieldmaps wel mogelijk

Status eigen meldingen
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• Fieldmaps is klein scherm
• Alternatieven?

Status eigen meldingen
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• Sheets uit de basistraining
• Direct kunnen kijken van filmpjes over faalmechanismen incl. 

toelichting
• Informatie over maken van schademeldingen
• Gebruikershandleiding inloggen op de telefoon
• Presentatie dijkwachtenbijeenkomsten
• Actueel nieuws (programma dijkwachtenbijeenkomsten, 

uitnodiging barbecue etc.)

“Educatie-”pagina
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• Waterstandlimburg.nl
• Waterinfo van Rijkswaterstaat

• Waterbeeld van Waterschap Limburg

Platforms (websites, apps)
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Waterstand Limburg

https://waterstandlimburg.nl/



Water voorspellingen

https://waterinfo.rws.nl/



Waterbeeld

https://www.waterschaplimburg.nl/
actueel/waterbeeld-limburg/



• Evaluaties:
• Dijkwachten
• Externe evaluatie door het COT
• Kampvuurgesprekken met medewerkers
• Evaluatie onder AB

Meerjarenprogramma 
Verbetermaatregelen
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• Zichtbaar – onzichtbaar
• Merkbaar – onmerkbaar

Meerjarenprogramma 
Verbetermaatregelen
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• Aanschaf noodmaatregelen
• Gemeentelijke- en Burgerinitiatieven

Meerjarenprogramma 
Verbetermaatregelen
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Aanschaf noodmaatregelen 1
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https://youtu.be/SSZoFL_eACM



Aanschaf noodmaatregelen 2
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https://youtu.be/Cc799mIWdh8



• Lokale draaiboeken
• Lokale calamiteitenplannen
• Instructiefolders

Gemeentelijke- en burgerinitiatieven
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Algemene zaken

• Terugblik dijkwachtenbarbecue
• Aanschaf nieuwe pompen en revisie oude pompen
• Droogte
• Keuringen 70+ hervat
• Belastingvrije vrijwilligersvergoedingen 2022



• Zaterdag 3 september op de loods in Sittard
• In 2023 op locatie in Horst

Terugblik dijkwachtenbarbecue
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• Nieuwe pompen voor onder andere Mooder Maas

• Oudere pompen worden gereviseerd en geüpdatet
• Digitaal bedienen en uitlezen op afstand

Aanschaf nieuwe pompen
Revisie oudere pompen
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• 2022 is een bijzonder droog jaar
• Groot neerslagtekort

• Geen noodzaak voor extra dijkinspecties
• Geen veendijken langs de Maas
• Dijkklei (lichte klei) als toplaag droogt niet problematisch uit

Droogte 2022
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• Keuringen 75+ hervat
• Vrijwilligersvergoeding
• €180 per maand en €1800 per jaar

• Pasjes

Overige
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Maas 2050

• Zie voor meer informatie over Maas2050:
https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-
onderdelen/zoeken/@6980/maas2050/



Wat verder ter tafel komt

Presentielijst getekend?



Bezoekadres:
Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond

Postadres:
Postbus 2207 6040 CC Roermond
Antwoordnummer 1088 6040 VB Roermond

Telefoon:
Algemeen (receptie) 088-8890100
Fax: 088-8890111
Meldkamer Water (7x24 uur) 0800-0341

Website: www.waterschaplimburg.nl
E-mail algemeen: info@waterschaplimburg.nl

E-mail dijkwachten: dijkwachten@waterschaplimburg.nl

Adressen en bereikbaarheid
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Dank voor uw aanwezigheid

Graag tot een volgende keer
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