
Informatiebijeenkomst dijkversterkingstraject Thorn-Wessem druk bezocht  
 
Op maandag 9 december 2019 organiseerde Waterschap Limburg een informatiebijeenkomst in 
Kasteelhoeve de Grote Hegge over dijktraject Thorn-Wessem. Ruim 170 belangstellenden lieten 
zich informeren over de stand van zaken van het project. De avond begon met een plenaire 
presentatie. Vervolgens konden bezoekers in verschillende themahoeken zich verder laten 
informeren, vragen stellen en het gesprek aangaan met het waterschap, de gemeente Maasgouw 
en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de 4G's waren aanwezig met een eigen 
themahoek. 
 
Tijdens de plenaire presentatie werd kort de stand van zaken betreffende de opgave voor het gebied 
Thorn-Wessem besproken. De opgave voor Thorn-Wessem bestaat uit het verbeteren van de 
hoogwaterveiligheid van het gebied omdat de huidige keringen niet hoog en niet sterk genoeg zijn, 
het versterken van de gebiedskwaliteiten op doelmatige manier en de beekherstelopgave inclusief 
beekherstel Thornerbeek. Tijdens de presentatie werden de volgende zaken extra belicht:  

 Opgave en reden dijkversterking 
 Systeemmaatregel MIRT (waterberging bij hoge waterstanden op de Maas) en het vervolg 
 Zoekrichtingen voorkeursalternatief dijkversterking en beekherstel 
 Procedures. 

 

 
 
Vragen van de belanghebbenden 
Na afronding van de plenaire presentatie kregen bewoners de gelegenheid om algemene vragen te 
stellen. Voor specifieke vragen werden de bewoners doorverwezen naar de informatiemarkt, die 
aansluitend plaats vond. De algemene vragen gingen vooral over de gebruiksfrequentie van het 
waterbergingsgebied, kwelwater, schadevergoeding en de gevolgen voor het (natuur)gebied 
Vijverbroek en de omgeving van het lager gelegen deel van Thorn. 
  
Informatiemarkt 
Tijdens de informatiemarkt konden bewoners vragen stellen bij de themahoeken ‘kaarten’ (effecten 
met en zonder waterberging), ‘behoud winterbed’, ‘kwel’, ‘beekherstelopgave en alternatieven’, 
‘4G’s’, ‘herinrichtingsplan Maasboulevard/Polstraat’ en ‘het proces’. Daarnaast waren er ook twee 
digitale tafels aanwezig waarop locatie specifieke informatie kon worden getoond. 
 



 
 
Vervolg 
Aankomende maand wordt het plan van aanpak voor het gebiedspakket en de beschermingsaanpak 
systeemmaatregel opgesteld. Ook worden keukentafelgesprekken ingepland met grondeigenaren 
van het gebied dat mogelijk winterbed blijft (behoud waterbergend gebied). Vervolgens zal het 
gebiedspakket en de beschermingsaanpak systeemmaatregel verder worden uitgewerkt in de 
periode van januari - maart 2020. 
 
In de maanden december 2019 tot februari 2020 worden de alternatieven voor het 
herinrichtingsplan Maasboulevard/Polstraat verder onderzocht. Daarnaast worden beide 
alternatieven geraamd en deze informatie wordt vervolgens gedeeld en besproken met de 
afvaardiging van de 4G’s. Vervolgens zal deze informatie gedeeld worden met de directe omgeving.  
 
In het voorjaar van 2020 zal de Minister een besluit nemen over de systeemmaatregel Thorn-
Wessem. Vervolgens wordt de Nota Voorkeursalternatief en het Milieueffectrapport ter visie gelegd 
en definitief vastgelegd in het najaar van 2020. Hierna kan de planuitwerkingsfase starten, waarbij 
allereerst het Projectplan Waterwet wordt opgesteld. 
 
 
Vragen of meer informatie?  
Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. U kunt 
zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Heeft u 
nog vragen of wilt u het waterschap iets meegeven? We horen graag van u via 
dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar 
op 088 – 88 90 100. 
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