
Omgevingswerkgroep 
Dijkversterking en –verlegging 
 Baarlo – Hout-Blerick 

12 april 2017 

 

Met de omgeving, voor de omgeving 



1) Welkom 

2) Korte terugblik 

3) De omgevingswerkgroep  

4) Oplossingsrichtingen  

5) Afspraken vervolgproces 

 

 

 

 

Programma 
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Terugblik 
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VERKENNINGSFASE – 2016/2017 
• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen 
• Start (veld)onderzoeken 
• Vaststellen voorkeursalternatief 
 

PLANUITWERKINGSFASE – 2017/2018 
• Uitwerken voorkeursalternatief 
• Procedure, zienswijze 
• Start grondverwerving 
• Start aanbesteding 

REALISATIEFASE – vanaf 2019 



Kansensessies 

Informatieavond 24 januari 2017 

Gesprekken en toelichtingen 

 

Stuurgroepbesluit 8 februari 2017 

 

 

Omgevingsproces tot nu 
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Opgave 
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1. Dijkverlegging 

2. Dijkversterking 

3. Aansluiten hoge grond 

 

Integraal meenemen beekherstel 
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Oplossingsrichtingen 
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2 

1. Zoekgebied voor dijkverlegging 

2. Tracé huidige dijk  

3. Zoekgebied aansluiting hoge grond 

 

 

 

 

 

 



Samen met de omgeving: 

- informatieavonden 

- omgevingswerkgroepen 

- ontwerp-ateliers  

- ad hoc bijeenkomsten of bezoek 

 

 

 

 

Participatie-sporen 
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• Overlegkader waar de omgeving en het Waterschap (en andere partijen) het 
gesprek aangaan over hele dijktraject. 

• Aanpak, voortgang, dilemma’s en keuzes 

• Ca 15 deelnemers. 

• Ca. 3-4 x per jaar bijeen 

• Komende jaren, tot en met de uitvoering  

 

 

 

 

 

 

De omgevingswerkgroep: opzet 
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De omgevingswerkgroep 
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• Omgevingswerkgroep: niveau dijktraject  

• Ontwerp-ateliers: 

• Dijkverlegging 

• Kwistbeek en omgeving 

• Aansluiting hoge grond 

 

 

 



Kennismaking en kiezen groepen 
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Onderzoeksopgave dijkverlegging 

Dijkverlegging 
 
• Integrale gebiedsontwikkeling 
• Goede afweging van belangen van 

waterveiligheid, bedrijven, 
wonen, ruimtelijke kwaliteit 

• Gebiedsplan: schetsen met 
effectbeschrijvingen 

• Verschillende bouwstenen 
(waterveiligheid, wonen 
ondernemen, recreatie, natuur en 
landschap) 

• Tot zomer 2 ontwerp-ateliers 
 
 
 
 

 
 



• Dijkverlegging, huidige dijk vervalt 

• Dijkverlegging, huidige dijk intact 

• Dijkverlegging met combinaties van bescherming 

 

• Dijkverlegging + rivierverruiming 

 

Korte en lange termijn opgaven 
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Onderzoeksopgave dijkversterking 

Bestaande dijk 
 
• Onderzoeken ruimtebeslag i.v.m. 

piping-maatregelen 
• Hoe inpassen bij kas en in 

samenhang met coupure 
• Integraal plan voor 

beekverbetering Kwistbeek en 
dijkversterking  

• Wateroverlast, KRW opgave en 
vismigratie  

• Evacuatiemogelijkheden 
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Onderzoeksopgave aansluiting hoge grond 

Deelgebied 3 
 
• Keuze uit 4 tracés 
• Buitendijks versterken mogelijk? 
• Ruimtelijke kwaliteit 
• Kansen en knelpunten voor 

bedrijven/bewoners 
• Overstromingsfrequentie en 

diepte 
• Onderzoek naar kruisen van de 

Bosbeek met de keringen 
• Oplossen wateroverlast (WB21)  
• Evacuatiemogelijkheden 

meenemen 
 
 



• Samenvatting 

• Volgende bijeenkomst 

• Verslag 

• Korte evaluatie 

Afspraken vervolgproces 
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