Dijkbijeenkomsten 2020
Gennep 1-9-2020 Middag
•
•
•

Dijkwachtenapp —> filmpjes maken waar te klikken/welke info in te voeren --> Hier hebben
wij een handleiding voor.
Afbeelding eventuele foutmelding in de meldingenapp wanneer bericht niet is verzonden
opnemen. --> Nemen wij op we kijken wat mogelijk is.
Opm. Dijkwacht: Terugkoppeling van gemaakte meldingen naar de melders? —> De stand
van zaken kun je volgen aan de kleur van de melding. Totaaloverzicht van alle meldingen
gemaakt in de regio, cumulatief met respons

Gennep, avond
•

Handleiding updaten telefoons. --> Deze zit in de krat bij de hoofddijkpost

Venray 2020-09-08 Middag:
•
•
•

•

•
•

1993: Opm. Stuwen te laat gestreken —> Het scheelt niets in de piekafvoer die de Maas te
verstouwen krijgt
Handleiding bij de telefoons voor gebruik (codes, apps, updates) --> Deze zit in de krat.
Bij werkzaamheden in Ooyen-Wanssum is de peilschaal verdwenen —> Wordt die terug
geplaatst? —> Opdracht voor terugplaatsen peilschalen alleen bij alle
uitwateringskunstwerken. Bij de brug wordt geen peilschaal geplaatst mocht dit wel nodig
zijn plaatst WL deze achteraf zelf. Maak het kenbaar dan kunnen wij het opnemen.
Wanneer worden de hectometerbordjes geplaatst op de nieuwe dijken —> Opdracht is
gegeven, moet voor het nieuwe hoogwaterseizoen zijn gerealiseerd. --> Het merendeel is
geplaatst. Wordt afgerond voor week 12.
Waar is informatie terug te vinden (voor nieuwe, nog niet geïnstrueerde dijkwachten)? —>
Gaarne contact opnemen met Bert Smeets.
Wat staat een nieuwe dijkwacht te wachten tijdens een inspectieronde? —> Beeld kort
weergegeven, biedt al enige duidelijkheid.--> Gaarne contact opnemen met Bert Smeets

Venray, avondsessie:
•

•
•

Aan alle “nieuwe” dijkwachten een mailtje sturen dat de trainingen dit jaar niet hebben
kunnen doorgaan maar dat dit, zodra dit mogelijk is, direct weer wordt opgenomen. Deze
mail bij voorkeur voor de volgende dijkwachtenbijeenkomst. --> De mail komt eraan inclusief
andere wetenswaardigheden.
In presentatie inlogscherm met keuzetoetsen: ArcGIS online of “via beheerslink” toevoegen. -> Zoeken wij uit wat mogelijk is.
Kleurcoderingen in de apps bekendmaken/communiceren.--> Nemen wij mee voor de
dijkbijeenkomst van 2021.

IDEEEN
Mentimeter gebruiken voor interactieve elementen in de training? --> Nemen wij mee

Arcen 2020-09-16 Middag
•
•
•
•
•

•
•
•

Welke collector-app moet gebruikt worden? —> Link naar de play- en I-store opnemen in
communicatie? --> Nemen wij mee voor de dijkbijeenkomst van 2021.
In de app de terminologie gelijktrekken met de lesboeken: in plaats van landzijde, waterzijde
—> binnendijks, buitendijks. --> Deze nemen wij op.
Aandacht voor afgraven eigen gronden voor waterbusverbinding.
Grote, zware zakkammen vervangen door kleine, lichte led - zaklampen. —> Het heeft de
aandacht. Zo loopt een proef met hoofdlampen.
Wanneer vernemen de dijkwachten in welke groep zij zijn ingedeeld —> De hoofden Dijkpost
nemen contact op met de dijkwachten wanneer de kratten met daarin de lijsten zijn
verspreid.
Sheet presentatie John —> Grevenbicht in plaats van Grevenbricht (geen R) —> is Al
aangepast
Worden dijkwachten ook ingezet voor opbouwen van pompen en coupures —> Nee, enkel
ingezet als dijkwacht (ogen en oren van WL)
Wat gebeurt er aan werkzaamheden in Venlo Noord —> Vervangen van een 50 jaar oude
persleiding (van asbestcement) die eerder al defecten heeft vertoond. De persleiding is
inmiddels vervangen door een nieuwe.

Arcen, avond
•
•

•

Uitnodigingen per e-mail in plaats van per post? Of in ieder geval parallel (beide) —> Optie is
keuze geven hoe te benaderen. --> Wordt opgenomen in de nieuwsbrief. Digitaal.
Wordt in België en Frankrijk ook gegraven om waterbuffers te creëren? --> Hier is een heel
boekwerk over geschreven van regen tot Maas grens overschrijdend water in droge en natte
periode van Margriet de Wit. Wellicht interessant hier eens voor te zoeken op Google. Dit
onderwerp kunnen wij ook op een dijkbijeenkomst eens toelichten.
Kaart Thei Vervoort nakijken of deze is gesplitst in 2 tracés. --> Zijn wel meerdere kaarten
maar wel een tracé.

Heel 2020-09-22
•

•

“Heeft WL geld te veel?” Er wordt geïnspecteerd op een moment dat er nog geen water
tegen de dijk staat? —> Er wordt een 0-inspectie uitgevoerd als er nog geen water is
(beeldvormende), daarna volgen de reguliere inspecties (over het algemeen met water maar
afhankelijk van de situatie kan het water nog een stukje weg zijn.--> We hebben geen geld
teveel. We zijn bezig met een nieuw systeem dan kunnen we precies zien als er water tegen
de kering staat. Voor de toekomst gaan we eerst een 0-inspectie uitvoeren (beeldvormend)
en daarna volgt de inspectie als er water tegen de kering staat.
Slecht maaibeheer: Er wordt heel lang niet gemaaid en als er gemaaid (2 maanden later)
wordt tijdens droogte, slaat het gras “niet goed neer”. —> Jan Huveneers: Doel van later

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

maaien is het beschermen van de grasmat —> Vragensteller meldt dat het uitzicht zo wordt
aangetast. In het dorp wordt niet gemaaid en in het veld wel. Maak daar een andere keuze
in.
Link plaatje 47 (schademeldingen, wiki Deltares) doorsturen naar de aanwezigen. --> Zit in de
presentatie.
Wanneer wordt de Thornerbeek schoongemaakt, het is nu “een grote rotzooi”, staat
helemaal vol.
o Aan de Belgische kant wordt ook niet schoongemaakt, hier zou dat gebeuren uit
milieuoogpunt
o Als er niet gemaaid wordt en het er komt in een keer veel regen dan ontstaat er ook
schade en overstroming, “en dan?” —> afweging in kans op regen en
waterbufferwerking en wateroverlast. Thornerbeek zit in het maai onderhoud.
Inspectiekaarten lopen van zuid naar noord, in die richting oplopend naar dijkpaalnummer
en oplopend naar Maas kilometer.
Meetpunt voor afvoeren is St. Pieter. Voor aanvang van het hoogwater Maas gebruiken wij
altijd het meetpunt / startpunt St Pieter. Dit kun je terug vinden op waterdata van
Rijkswaterstaat en op de App van het waterschap --> WaterstandLimburg.
Werkzaamheden nabij Neer. --> Zodra de werkzaamheden zijn afgerond worden er nieuwe
tracé kaarten gemaakt voor de dijkwachten.
Er worden nu grondwaterputten geslagen (artikel in de krant), kan dat niet via een vast
leidingstelsel zoals dat in bijvoorbeeld België ook gebeurt? Water wordt aan via baggergaten
onttrokken en gedistribueerd. --> Dat zou op bepaalde plekken wel kunnen maar niet overal.
Je zit ook met hoogte verschillen welke je moet overbruggen. Ik denk dat putten slaan vaak
een goedkopere oplossing is want je hebt niet overal baggergaten.
In Frankrijk worden waterbekkens gemaakt die water opvangen en in droge periodes
geleidelijk loslaten, waarom doet Nederland dat niet? --> Wij doen dat op kleinere schaal
door het toepassen van regenwaterbuffers in Limburg. Hierdoor voorkom je wateroverlast
en je kunt het gedoseerd laten wegstromen.
Har: Is er behoefte aan de jaarlijks verspreide kerstattenties? --> Ja, de dijkwachten
waarderen dat. En kijk naar de wijze van verspreiden. --> Daar kijken we altijd naar we
proberen dat te combineren met het bezorgen van de krat. Dus een keer maar uitrijden.
Wanneer wordt in Buggenum gestart met de werkzaamheden? —> Komt zo meteen aan de
orde. --> Zit in de presentatie welke is bijgevoegd.
Wordt er in het nieuwe maaibestek ook nog begraast met schapen of wordt er enkel
gemaaid? —> Enkel maaien, op heel kleine schaal is begrazen nog mogelijk maar in principe
niet meer.
Van wie is het fietspad tussen Steyl en Belfeld ter hoogte van de stuw? Er is een onveilige
situatie —> De gemeente is verantwoordelijk voor dit tracé en meldingen moeten dan ook bij
de gemeente Venlo worden gemeld.

Avondsessie:
•

•

Wat gaat er gebeuren met het koelwaterkanaal (Buggenum, afgraving oud koelwatering
kanaal)? —> Wordt niet gedempt, dat zou geen meerwaarde hebben. Wel wordt gekeken
om weer aanlegsteigers te plaatsen.
Barbecue ook eens in Midden-Limburg in plaats van altijd in Noord-Limburg? --> Als we dit
jaar geen corona hadden gehad was de dijkwachten BBQ in Sittard geweest. Als de corona
maatregelen het toelaten is de BBQ in 2021 in Sittard.

•

•

•

•

Dijkpaalbordjes links en rechts van de waterweg hetzelfde? —> Nee, aan de andere kant van
de Maas gaat het om een ander dijktraject en daarmee dus een ander nummer. Ieder
nummer komt maar één keer voor.
Zijn de Hoofd Dijkposten verantwoordelijk voor de dijkwachten in hun groepje? —> Ja, er zijn
hoofden die voorafgaand aan het hoogwaterseizoen zelf nog een keer afspreken en een
ronde maken over de waterkering. Om ten tijde van hoogwater Maas de dijk / locatie goed in
beeld te hebben. Dijkwachten die hier behoefte aan hebben kunnen contact opnemen met
hun hoofddijkpost.
Vraag over het maaibestek wat betreft het misgaan met het donker pimpernelblauwtje. —>
Nieuwe aannemer, vaak nieuwe mensen eenmalige fout. Mag in de toekomst niet nogmaals
gebeuren.
Dhr. Evers: wanneer krijg ik mijn pasje? Idem R. Corstjens. Voor de Kerstmis van 2020 / 2021
worden circa 250 nieuwe pasjes verzonden. Daardoor is het merendeel van de dijkwachten
voorzien van een pasje.

De overige dijkwachten bijeenkomsten van Herten, Urmond en Maastricht hebben digitaal plaats
gevonden. De presentie is bij gevoegd. De vragen zijn verwerkt in de presentatie.
Indien er naar aanleiding van de presentaties en vragen nog onduidelijkheden zijn kun je ten alle
tijden met mij (Bert Smeets) contact opnemen.

