
 

 

“Maximaal zichtbehoud uitgangspunt voor beschermd kloosterdorp Steyl”  

Veel belangstelling voor inloopbijeenkomst dijkversterking Steyl - Maashoek  
 

Op maandag 22 oktober 2018 organiseerde Waterschap Limburg een 

inloopbijeenkomst over het dijktraject Steyl - Maashoek. Ruim veertig 

belangstellenden lieten zich informeren over de stand van zaken van het project. Het 

waterschap werkt toe naar een voorkeursalternatief. In verschillende themahoeken 

konden bezoekers informatie ophalen, vragen stellen en het gesprek aangaan met het 

waterschap.  

Maximaal zichtbehoud. Met die opdracht is gezocht naar verschillende mogelijkheden om de 

waterkering in Steyl - Maashoek te versterken. Een lastige opgave, want de kering moet 

worden versterkt en verhoogd om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Tegelijkertijd 

bestaat de wens om het weidse karakter en het zicht op de Maas en het dorp zo veel 

mogelijk te behouden.  

Voorstel 

Tijdens de inloopavond konden bezoekers op verschillende kaarten zien dat er twee 

mogelijke oplossingen worden voorgelegd aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei. Omdat 

Steyl een rijksbeschermde status heeft als kloosterdorp, onderzocht het waterschap twee 

keringen die alleen bij hoog water worden gesloten. Hierdoor blijven het zicht op Steyl en het 

zicht vanaf de Maashoek op Baarlo zo veel mogelijk behouden. De twee oplossingen zijn 

een demontabele en een zelfsluitende kering.  

Het eerste alternatief is om de huidige demontabele kering te verhogen. Demontabel wil 

zeggen dat bij hoog water een tijdelijke kering, bestaande uit schotten, wordt geplaatst boven 

op een permanente muur, die we de drempel noemen. Deze kering wordt weer afgebroken 

als het water is gezakt. Daarnaast denkt het waterschap na over een andere bijzondere en 

innovatieve oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is bijvoorbeeld een systeem met een bak 

die volloopt op het moment dat het water stijgt. De kering drijft dan omhoog en sluit zichzelf.  

Voor beide oplossingen moet de huidige drempel worden verhoogd. Om het zicht op de 

Maas zo veel mogelijk te behouden wordt de Maashoek richting Maas ook geleidelijk 

opgehoogd. De monumentale lindebomen op het plein blijven staan en het karakter van het 

plein, met zicht op de Maas, blijft behouden.  

Compartimenteren 

Ook werd tijdens de avond toegelicht dat er een verkenning heeft plaatsgevonden om te 

compartimenteren. Steyl - Maashoek maakt nu onderdeel uit van het grotere dijktraject 

Venlo. Door een nieuwe kering te maken is het mogelijk het dijktraject Steyl - Maashoek 

hiervan los te knippen. Dit heeft als voordeel dat andere veiligheidsnormen kunnen gaan 

gelden, waardoor de drempel kering in Steyl - Maashoek minder hoog hoeft te worden. De 

keuze wel of niet compartimenteren hangt af van de keuze voor het type kering: dit is alleen 

noodzakelijk bij een keuze voor de demontabele kering. 



Tijdens de presentatie werd duidelijk dat dit compartimenteren nog veel vragen oplevert. 

Daarop werd geconcludeerd dat het waterschap hier nog zorgvuldig naar gaat kijken en de 

omgeving actiever gaat betrekken.  

Onderzoeken 

Ten slotte kregen bezoekers informatie over de verschillende voorbereidende onderzoeken 

die plaats gaan vinden in het gebied. Denk aan onderzoek naar de samenstelling van de 

bodem of waar precies kabels en leidingen liggen. Soms zal het nodig zijn om op grond van 

bewoners of ondernemers onderzoek te doen. Die mensen krijgen in november een brief. 

Vervolgens neemt het waterschap persoonlijk contact op om medewerking te vragen en 

praktische afspraken te maken.  

Vervolg 

Begin november buigt de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei zich over de verschillende 

alternatieven en geeft een advies aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. 

Vervolgens maakt Waterschap Limburg voor het einde van dit jaar een keuze.  

Dijkversterking in Limburg  

Waterschap Limburg werkt in heel Limburg aan de versterking van ruim 70 kilometer dijk. 

Veel keringen zijn namelijk te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter 

te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden 

water die de Maas in de toekomst moet gaan afvoeren. Steyl – Maashoek maakt onderdeel 

uit van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  

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. 

 

 


