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Deze omgevingsbijeenkomst is in de vorm van een inloopbijeenkomst waarbij er twee plenaire 

presentatie zijn gehouden. Verder kon men langs de kaarten met de verschillende alternatieven lopen 

en ze van dichtbij bekijken op de tafels.  

Tijdens de presentatie zijn de volgende onderwerpen besproken en vragen gesteld: 

 
- Huidige kering 

Wat gebeurt er met de huidige kering in geval van een dijkverlegging?   

De kering en de veiligheidsnorm zijn er afhankelijk van de status en beheerder van de kering. 

De kering kan de status: regionale of overige kering krijgen. In dat geval moet een andere 

organisatie dan het Waterschap de dijk beheren. Verkend wordt hoe de huidige dijk moet 

worden versterkt en of deze ook nog kan worden verhoogd. 

 

De huidige kering versterken kost miljoenen (ook vanwege de gasleiding). Is het dan ook 

mogelijk de woningen te verplaatsen?  

Dit wordt ook nog onderzocht. 

 

 
- Weerdverlaging 

Weertverlaging is een primair alternatief. Maar naar Venlo toe zouden we de hele Maas 

moeten uitbaggeren om voldoende doorstroming te krijgen. Hoe effectief is dat? 

De weerdverlaging heeft een aanzienlijk waterstandsverlagend effect. Uitbaggeren heeft maar 

beperkt effect op de doorstroming. 

 

Hoeveel moet er afgegraven worden voor weerdverlaging? 

Weerdverlaging betekent dat de oevers van de Maas worden afgegraven. Hoe ver en hoe 

diep is afhankelijk van de afstand tot de bestaande dijk, en verder uiteraard ook van 

ruimtegebruik, eigendomssituatie etc.  

 

Worden er ook andere maatregelen onderzocht zoals een maatregel voor de bruggen in Venlo 

die een flessenhals voor de Maas vormen? 

In het kader van het HWBP-programma kijken we wel naar het effect van dergelijke 

maatregelen, maar de uitvoering valt niet binnen het HWBP. Deze maatregel is wel 

opgenomen in het Deltaprogramma, dat gaat over eventuele maatregelen op de lange termijn. 
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- VKA-keuze 

Wat kunnen we verwachten, wat is het meest verwachtte VKA? 

Voor het VKA zijn een paar onderdelen belangrijk die we verder gaan verkennen: 

weerdverlaging, kwelgeulen (binnen- en buitendijks), de hoogte van de huidige kering en welk 

traject de kering gaat lopen. We verwachten dat er een VKA-keuze wordt genomen voor de 

zomer 2019 en dat de structuurvisie in het najaar 2019 wordt opgesteld. 

 

Waar komen de kwelgeulen te liggen en hoe breed worden deze? 

De optimale ligging, breedte en diepte moeten nog onderzocht worden. Dit doen we in de 

komende tijd.  

 
- De Berckt 

Waarom worden er twee dijk alternatieven onderzocht terwijl deze maar kort gezegd maar 

enkele tientallen meters schelen? 

De ligging is gebaseerd op het feitelijke functioneren: door versterking van de dijk rondom 

Baarlo kan de rivier niet meer stromen zoals vanouds. Het deel van Baarlo tot aan de Berckt 

functioneert hierdoor feitelijk als bergingsgebied en niet meer als stroomvoerend winterbed. 

De twee dijkalternatieven geven aan waar de scheiding tussen beide regimes ongeveer ligt. 

 
- Wegen 

Hoe zit het met wegen in het gebied dat straks kan overstromen, blijven die wegen nog 

bestaan? 

Er zijn geen plannen om de wegen aan te passen behalve bij de coupure en eventueel bij de 

evacuatiewegen. Verder moet bij onderdelen waar de kering bij wegen komt te liggen per 

geval gekeken worden hoe het uitwerkt. 

 

De omgeving mist herkenningspunten op de kaart zoals wegen.  

 

 

 


