
Dijkversterking Thorn-Wessem;
Omgevingswerkgroep

21 oktober 2019

Met de omgeving, voor de omgeving



1. Terugkoppeling bezoek minister en regiovoorstel 
systeemmaatregel

2. Terugkoppeling omgevingsgroep Maasboulevard
3. Koningssteendam
4. Vervolg proces

Agenda
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Terugkoppeling bezoek minister

3



Het voorstel vanuit de regio is om, vanwege de impact op 
omgeving en ruimtelijke kwaliteit, niet te kiezen voor het 
retentiegebied en dat te doen middels een besluit dat zekerheid 
biedt aan de mensen in het gebied (o.a. huidige BGR-beperkingen 
van het gebied af). 

https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/informatie/

Regiovoorstel
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https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/informatie/


• Impuls te geven aan het gebied;
• Een heldere onderbouwing van de standvastheid van de 

Koningssteendam op de grens tussen België en Nederland; 
• Verlegging en herinrichting van de Thornerbeek en afkoppelen van 

de Panheelderbeek;
• Duurzame economische structuurversterking;
• Versterken natuur, cultuurhistorie en routenetwerk; 
• Een goede evacuatieroute vanuit Wessem, Groeskamp en de 

Nautische Boulevard. 
• Garanties op een volledige schadevergoeding (1:1) voor de geleden 

schade ingeval van schade vanwege retentie 

Mocht de minister het, gelet op het 
bovenregionale belang, noodzakelijk vinden om 
te kiezen voor het (optimale) retentiegebied:
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• Besluit minister eind november 2019 betreft retentiegebied 
Thorn-Wessem

• Besluit minister wordt meegenomen in het 
voorkeursalternatief (VKA)

Terugkoppeling bezoek minister 
(11 juli 2019)
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Kwel
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Effecten van retentie op kwel
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Terugkoppeling omgevingsgroep 
Maasboulevard
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3 Alternatieven onderzocht
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• Ophogen Maasboulevard, tweede kade aan 
de Maas

• Kademuur

• Niet-permanente waterkering



Afweging harde keringen
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Visualisaties 
impressie van mogelijkheden
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• Sheets Kees toevoegen

Koningssteendam
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Koningssteendam
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Dwarsprofielen
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Laagste kruin, profiel 21



30

• Niet als waterkering aangelegd en onderhouden
• Veel bomen en struiken
• Bodem is  klei – zand – grind
-> Erosie tuimelkade door overloop en golfoverslag
-> Afschuiving tuimelkade

Stabiliteit, eerste globale toets
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Gevolgen van falen
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Gevolgen van falen, alternatief 1
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Dragasaplas

Grote Hegge

Referentie
Waterstand na verlagen Kdam

Waterstandsverschil 15 cm
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Gevolgen van falen, alternatief 2
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Dragasaplas

Grote Hegge

Referentie
Waterstand na verlagen Kdam

Waterstandsverschil 26 cm

Waterstandsverschil 18 cm

2 dagen
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• K-dam volledig verlaagd tot NAP+24,8m:
waterstandsverschil Thorn = + 1 cm

• K-dam over 250m verlaagd tot NAP+24,8m:
waterstandsverschil Thorn = + 0,2 cm

• K-dam over 250m verlaagd tot NAP+24m:
waterstandsverschil Thorn = + 2 cm

• K-dam over 500m verlaagd tot NAP+24m:
waterstandsverschil Thorn = + 5 cm

Gevolgen van falen, andere…
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• Bij falen spoelt nooit de hele tuimelkade over hele lengte eraf
• Gevoeligheidsanalyse: 1-10 cm waterstandsverhoging Grote Hegge
• Versterken Koningsteendam ligt niet voor de hand
• Bij planuitwerking rekening houden met effecten Koningsteendam

Review Deltares:
• Goede benadering
• Inzichtelijke onderbouwing
• Conservatief

Gevolgen van falen, keuze
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Gevolgen van falen, tot waar?
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Waterstand 
+ 0,18m
op de piek 
van de 
afvoer
4000 m3/s



Proces
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VERKENNINGSFASE – 2016/2019
• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen
• Start (veld)onderzoeken
• Opstellen notitie Reikwijdte & Detailniveau 
• Opstellen MER fase 1
• Opstellen Nota VKA

PLANUITWERKINGSFASE – 2019/2020
• Opstellen Projectplan Waterwet
• Opstellen MER fase 2
• Start grondverwerving
• Start aanbesteding

REALISATIEFASE



• Sheets Kees toevoegen

Koningssteendam
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Vragen / opmerkingen
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