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2020; Wat een jaar!’ stond er boven mijn voorwoord van vorig jaar. Het was 
zeker een lastig jaar, maar we hadden toen nog geen idee wat 2021 ons ging 
brengen. 2021 was een jaar van extremen. 
 
De droogte van de zomer van 2020 maakte in de zomer van 2021 plaats voor 
regen, heel veel regen in zeer korte tijd. Buien van extreme omvang zorgden in 
juni voor overlast in onder meer Meerssen, waar we al heel actief aan de slag 
waren met tal van maatregelen. Alsof dat nog niet genoeg was, voltrok zich half 
juli een nog veel grotere watercrisis. Niet alleen het Heuvelland, maar in heel 
Limburg moesten mensen worden geëvacueerd en was de schade groot. 
Gelukkig hebben we door de al gerealiseerde maatregelen, erger kunnen 
voorkomen. Desondanks heeft deze ramp van ongekende omvang een 
enorme indruk gemaakt. Op mij persoonlijk, maar ook op iedereen binnen de 
organisatie. Niemand had dit kunnen voorzien. Het heeft opnieuw duidelijk 
gemaakt dat een programma als Water in Balans hard nodig is; want de kli-
maatverandering slaat toe, misschien wel harder en eerder dan we dachten. 
Net als in 2020, duurde ook in 2021 de coronacrisis voort en zorgde voor toren-
hoge aantallen besmettingen, ook binnen het waterschap waardoor we anders 
moesten blijven werken.

Met heel veel energie, nieuwe inzichten en gedreven door emotie en kracht, 
werken we binnen ons waterschap heel hard door om Limburg klaar te stomen 
voor het nieuwe klimaat. Zodat u ook in het volgend jaaroverzicht mooie nieuw 
behaalde resultaten kunt zien. Veel leesplezier! 

2021
jaar van extremen

Josette Van Wersch
Bestuurder Waterschap Limburg, portefeuillehouder Water in Balans 

https://twitter.com/josettevwersch
https://www.linkedin.com/in/josette-van-wersch-71a7423/


Water in Balans  
programma-activiteiten
Het afgelopen jaar werden we door de coronacrisis en watercrisis gedwongen 
om veel van onze geplande activiteiten anders in te richten. Desondanks hebben 
we veel kunnen bereiken. Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar! 

Deltacongres 
Alleen samen kunnen we Nederland waterveilig en klimaatbestendig inrichten. 
En iedereen moet nú aan de bak! Deze boodschap tijdens het Nationaal Delta-
congres op 11 november 2021 in Maastricht loog er niet om. Een toepasselijke 
plek voor het congres; de watercrisis van juli 2021 had water en klimaatverande-
ring immers op indringende wijze op de agenda gezet. Het Deltacongres trok 
een scala aan belangstellenden vanuit overheden, bedrijven, onderzoeksinsti-
tuten en maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst had een hybride opzet, 
met zo’n 500 deelnemers terplekke en zo’n 1.300 online. Op de dag vooraf-
gaand aan het Deltacongres organiseerden we excursies naar Valkenburg en 
Meerssen om de impact van het veranderend klimaat te laten zien en de maat-
regelen die we nemen.

Bemensing Water in Balans
In 2021 is de programma-organisatie flink uitgebreid. In september startte de 
nieuwe programmamanager Marco Luijten. Onder zijn enthousiaste leiding zijn 
er nieuwe teams geformeerd die op basis van een werkplan in een vaste samen-
stelling en in een vaste regio aan de slag gaan. Hierdoor verhogen we de efficiën-
tie binnen het team en krijgen onze stakeholders en partners één duidelijk en 
vast aanspreekpunt. Nu we op sterkte zijn kunnen we flinke slagen gaan maken 
in onze verkenningen en de lopende projecten!



• limburger.nl Minister Visser over overstromingen

AB themabijeenkomst
In mei hadden we onze leden van het Algemeen Bestuur graag in het veld ver-
schillende Water in Balans projecten willen laten zien. Door corona ging dat ech-
ter niet en werd de bijeenkomst online georganiseerd. Maar we vonden een 
vorm waarbij we de projecten naar de AB-leden brachten. 

Drie filmpjes van de Mechelderbeek, Oirsbeek en de Kwistbeek lieten zien waar 
we mee bezig zijn, waar we tegenaan lopen en voor welke opgave we staan. Na 
het tonen van iedere film ging het bestuur met elkaar in gesprek. Er werd leven-
dig met elkaar van gedachten gewisseld in de breakoutrooms en het was een 
rijke oogst voor het programma Water in Balans.

Werkbezoeken 
In 2021 ontvingen we allerlei gasten die we hebben meegenomen op excursie 
langs onze projecten. 
Zo ging Josette Van Wersch in maart op pad met enkele kamerleden. Met Ma-
rieke Nass bezocht ze de Hekerbeek in Valkenburg en met Michiel Dijkman ging 
ze naar het Mechelderbeekdal. 
Ook ontvingen we gedeputeerde Lia Roefs op 14 december. We hebben met 
haar uitvoerig stilgestaan bij de activiteiten van Water in Balans. 

Na de watercrisis was er natuurlijk ook veel belangstelling om de getroffen ge-
bieden te bezoeken. Op 22 juli brachten we samen met Deltacommissaris Peter 
Glas een bezoek aan het zwaar getroffen Valkenburg en gaven we een presen-
tatie over Water in Balans. Op 29 september ontvingen we toenmalig minister 
Barbara Visser. In Meerssen brachten we met de minister een bezoek aan een 
paar getroffen gebieden. Ook lieten we zien hoe onze buffer aan de Visweg heeft 
gefunctioneerd tijdens de watercrisis. De minister sprak met inwoners en luister-
de aandachtig naar een presentatie van Josette Van Wersch over Water in Balans. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210929_96115596
https://www.youtube.com/watch?v=eSdkBQE9_Ak


Het aanpakken van wateroverlast doen we aan de hand van het 4 knoppenmodel. 
Het afgelopen jaar hebben we besloten de knoppenaanpak verder door te ont-
wikkelen. In 2022 komen er twee nieuwe knoppen bij: 

5. Ruimtelijke ordening 
6. Internationale afstemming
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De 4 knoppen in 2021



ONLINE & PERS

• lltb.nl Stimuleringsregeling om wateroverlast te voorkomen
• 1limburg.nl Subsidie aanvragen voor waterafvoer 
• limburger.nl Stimuleringsregeling voor agrariërs
• Stal en akker Water vasthouden op landbouwpercelen gestimuleerd 
• Nieuwe oogst Waterschap Limburg trekt zes ton uit voor wateroverlast

  KNOP 1 - landelijk / buitengebied

Positieve resultaten praktijkproeven
In samenwerking met de WUR, LLTB en Provincie Limburg hebben we de afge-
lopen jaren diverse praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen 
houden op landbouwpercelen. Halverwege 2021 konden we met de resul-
taten naar buiten komen. De resultaten zijn zeker positief te noemen. Naast 
de technische resultaten is er ook steeds meer aandacht voor de effecten van  
klimaatverandering. 

Nieuwe landbouwvideo’s
Ook in 2021 hebben we wederom een aantal mooie video’s gemaakt waarin agra-
riërs uitleggen welke maatregelen zij nemen om water vast te houden op hun 
percelen. De nieuwe video’s zullen we medio 2022 gaan promoten.

Nieuwe stimuleringsregeling 
water vasthouden landbouw-
percelen

Tegen het einde van het jaar hebben we een 
stimuleringsregeling geopend waarbij agrari-
ers uit Zuid-Limburg voor 12 maatregelen om 
extra water vast te houden op hun landbouw-
percelen financiële ondersteuning kunnen aan-
vragen. De maatregelen zorgen ervoor dat het 
water beter kan infiltreren in de bodem en het 
van hellingen afstromend water zoveel moge-
lijk afremt. 

ONLINE & PERS
• limburger.nl Zuid-Limburgse boeren doen al veel tegen wateroverlast
• Waterforum Praktijkproeven water vasthouden Zuid-Limburg succesvol

https://www.lltb.nl/nieuwsberichten/website/2021/11/stimuleringsregeling-voor-zuid-limburgse-agrariers-om-wateroverlast-te-voorkomen
https://www.1limburg.nl/limburgse-boeren-kunnen-subsidie-aanvragen-voor-waterafvoer
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211209_93874416
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/437511-water-vasthouden-op-landbouwpercelen-gestimuleerd/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/12/02/waterschap-limburg-trekt-zes-ton-uit-voor-voorkomen-wateroverlast
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210705_95009627
https://www.waterforum.net/praktijkproeven-water-vasthouden-zuid-limburg-succesvol/
https://www.youtube.com/watch?v=b5ThsrmBgQ8
www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling
https://www.youtube.com/watch?v=1bDALHm3U24


  KNOP 2 - stedelijk / bebouwd gebied

Van een groene tuin wordt iedereen blij
Samen met de Limburgse gemeenten, WML en de provincie Limburg stimuleren 
we met de campagne Waterklaar Limburgers om zelf actie te ondernemen. In 
2021 hebben we met meerdere campagnes aandacht gevraagd voor het ver-
groenen van verhard oppervlak.

Interview Josette Van Wersch in Nr1  
over Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie
• nummer 1 Voldoende water, minder overlast, minder hittestress

https://view.publitas.com/nummer-1/tijdschrift-nummer-1-juni-2021-editie-369/page/24-25


2  KNOP 3 - watersysteem / beken en beekdalen

Deze knop gaat over de activiteiten die we zelf 
uitvoeren binnen ons watersysteem. Deze kunt u 
lezen in de rest van dit verslag binnen de desbe-
treffende projectbeschrijvingen. 

Hoe werkt een regenwaterbuffer?  
Om op eenvoudige wijze uit te leggen hoe een regenwaterbuffer functioneert, hebben we een animatievideo 
laten maken.

https://www.youtube.com/watch?v=a4XWOLYwJp8


  KNOP 4 - Schade beperken eigen woning 

Voorbeeldvideo’s
Wat kun je doen om schade in en om je woning door wateroverlast zoveel mo-
gelijk beperkt te houden? Het in 2020 ontwikkelde boekje met 17 maatregelen 
neemt gretig aftrek, waardoor dit jaar een herdruk nodig was. Maar we verza-
melen ook goede voorbeelden van anderen. Een onderneemster van De Zeute 
Inval in Meerssen vertelt welke maatregelen zij heeft genomen om het water 
tegen te houden.

Om wateroverlast drastisch te beperken, is ieders bijdrage nodig. Harry Verdon-
schot uit Asenray heeft een zelf opdrijvend schot gemaakt om zijn woning te 
beschermen tegen wateroverlast. 

Een tip van Max van Leeuwen; Adviseur kli-
maatadaptie Waterschap Limburg: “Maak 
goede afspraken met je buren, zodat zij je 
kunnen helpen wanneer je niet thuis bent bij 
plotselinge wateroverlast.”

Winnovatie Challenge
 
In het najaar hebben we een Winnovatie Challenge uitgeschreven: een zoek-
tocht naar oplossingen die mensen zelf snel en makkelijk kunnen gebruiken om 
het water buiten hun huis of bedrijf te houden. Iedereen die wilde, kon zijn of 
haar idee insturen. In totaal hebben we 39 ideeën ontvangen. Helaas zat daar 
dé ultieme tip voor ons niet tussen. Desondanks is er door de challenge bewust-
wording gecreëerd om zelf maatregelen te treffen tegen wateroverlast. 

Tip

https://www.youtube.com/watch?v=fkOgI6I0ECQ
https://www.youtube.com/watch?v=a3Jwvi36udI
www.waterklaar.nl/wateroverlast


Eckeltsebeek
Het gebiedsproject Eckeltsebeek is opgestart doordat aanpassingen van het 
waterpeil van de Maas en landschappelijke veranderingen zorgden voor water-
overlast rondom deze beek. 

Bij vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen is ecologisch onderzoek nodig om te 
beoordelen of beschermde soorten, benoemd in de Wet Natuurbescherming, 
aanwezig zijn. Ook voor het project Eckeltsebeek hebben we vlak voor de uit-
voering in september 2021 zo’n onderzoek laten uitvoeren. Er zijn twee bever-
holen aangetroffen en ook een dassenpijp. We zijn in nauw overleg met de pro-
vincie om deze ontheffing te krijgen.

Daarnaast loopt er nog een gerechtelijke procedure voor het projectplan. In 
afwachting van de uitspraak zijn we wel al op een aantal tracés gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden. Zo zijn we langs de Lackbar Cereslossing be-
gonnen met het walkantfrezen van ingedroogd maaisel en het grondwerk aan 
de watergang. Dit alles in goed overleg met de omgeving.

In het verleden heeft in Hegge meerdere keren wateroverlast plaatsgevonden. 
Samen met de gemeente Beekdaelen zijn we in Hegge aan de slag om water-
overlast in het gebied te beperken.
 
Op 8 juli was er een digitale inwonersbijeenkomst. We hebben de inwoners 
geïnformeerd over de maatregen die we gaan nemen om wateroverlast in 
Hegge te beperken. Wij zijn gestart met een terugblik op de vorige bijeenkomst 
en het doorlopen proces tot nu toe. Wij hebben toegelicht wat er met de aange-
dragen ideeën is gebeurd en wat daaruit voor ons als beoogde oplossing naar 
voren is gekomen. Samen met de inwoners zijn we hierover in gesprek gegaan. 

Binnenkort is het voorlopig ontwerp beschikbaar en rond de zomer van 2022 
komt het definitief ontwerp. 

Hegge

Projecten

www.waterschaplimburg.nl/eckeltsebeek
www.waterschaplimburg.nl/hegge


Gedeputeerde van Gaans;

“De provincie Limburg wil veilige en gezonde fietsroutes stimuleren. 
Met deze verbinding maken we deze ambitie duidelijk zichtbaar. 
Omdat tegelijkertijd ook de waterbuffers zijn verbeterd, kunnen we 
spreken van een uniek project waar Limburg trots op kan zijn”.  

Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland & Parkstad 

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre en de Daelsweg 
tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen 
Heuvelland en Parkstad. Beide wegen kennen knelpunten qua verkeersveilig-
heid en hebben onderhoud nodig.

Bij de aanleg van de fietsverbinding Lange Gracht maken we het gebied meteen 
klimaatbestendig. 

In september werd het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan 
de Daelsweg, tussen Ubachsberg en Heerlen en aan de Vijfbundersweg-Vrakel-
bergerweg tussen Ubachsberg en Wijlre. De wegen worden in fasen aangepakt. 
Tegelijkertijd worden maatregelen tegen toekomstige wateroverlast uitgevoerd. 
De reconstructie duurt tot eind 2022. 

• lltb.nl Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad
• limburger.nl Fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

https://www.lltb.nl/nieuwsberichten/website/2021/08/fietsverbinding-en-watermaatregelen-heuvelland-parkstad
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210311_94497912
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/fietsverbinding++watermaatregelen/default.aspx
https://www.facebook.com/waterschaplimburg/posts/154796576826005


Hekerbeekdal 
De Hekerbeek ligt in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Bij 
hoosbuien ontstaat er in het dal flinke wateroverlast. We willen met de gebrui-
kers van het gebied ontdekken wat we daaraan kunnen doen. We hebben een 
video gemaakt, waarin we ingaan op de problematiek rondom de wateroverlast 
in het Hekerbeekdal.

Drie verkenners - Gemeente Valkenburg, Gemeente Voerendaal en Waterschap 
Limburg – analyseren het gebied en bekijken vervolgens samen met de omge-
ving welke maatregelen nodig zijn om het Hekerbeekdal zo in te richten dat het 
de veranderende weersomstandigheden aankan.
Op 25 november hebben we een digitale inwonersavond georganiseerd. We 
hebben waardevolle input ontvangen en zijn er goede gesprekken gevoerd. 
Kandidaat kamerlid Marieke Nass (CDA) maakte in maart samen met Josette Van 
Wersch een wandeling door het Hekerbeekdal. 

Marieke Nass; 

“Ik vond het super interessant om te zien hoe het hier in zijn werk 
gaat en hoe het waterschap het aanpakt in co-creatie met de om-
geving. Het is echt belangrijk dat er voldoende financiële middelen 
zijn om alle maatregelen te kunnen treffen die er hier nodig zijn.” 

https://www.youtube.com/watch?v=V4X6hFq_EpE
www.waterschaplimburg.nl/hekerbeekdal


De afgelopen jaren hebben we samen met de gemeente Peel en Maas de wa-
teroverlast van Gebied Kwistbeek aangepakt en is tegelijkertijd de kwaliteit van 
het gebied versterkt. 

Op 28 juni was er een digitaal bijpraatmoment met alle drie de werkgroepen 
van Gebied Kwistbeek. Met 35 aanwezigen werd de avond goed bezocht! Ook 
gaven we een doorkijk in de resterende planning. Tot slot werd nog stilgestaan 
bij het betrekken van de omgeving en bijbehorende communicatie. 

De werkzaamheden die de aannemer heeft uitgevoerd zijn nagenoeg klaar. Met 
een aantal enthousiaste inwoners uit Baarlo en Helden en samen met het Route-
bureau, het Toeristisch Platform Peel en Maas, Limburg Marketing, Waterschap 
Limburg en gemeente Peel en Maas zijn er ommetjes getekend, zodat mensen 
leuke routes kunnen lopen in het gebied. Dit voorjaar (in verband met corona is 
dit uitgesteld) vindt de officiële opening van het project plaats. 

Kwistbeek; Een beekdal  
met nog meer kansen!

www.waterschaplimburg.nl/gebiedkwistbeek
https://www.youtube.com/watch?v=bO2pUVOTZTc
https://www.facebook.com/waterschaplimburg/videos/461444811872339/


Mechelderbeek 
Samen met de Gemeente Gulpen-Wittem en de Gemeente Vaals werken we 
aan het beperken van wateroverlast in het Mechelderbeekdal. Ons uiteindelijke 
doel is het nemen van structurele maatregelen, maar naar aanleiding van de 
recente wateroverlast en de tijd die het duurt voor het totale pakket aan maat-
regelen uitgevoerd kan worden, gaan we ook op zoek naar ‘snel aan de slag’ 
maatregelen. Zo is de vergroting van buffer Vijlenbergerweg de allereerste stap 
binnen de aanpak van de Mechelderbeek. De capaciteit van deze buffer is ver-
groot van 3.600 m3 naar 8.200 m3.

 
 
 
 
 
 

 Participatieplan Verkenning 
Mechelderbeekdal 

 Samen kunnen we meer! 

 
  

 

www.waterschaplimburg.nl/mechelderbeekdal
https://www.youtube.com/watch?v=xHbMYvqO788


De aanpak van de wateroverlast in Meerssen vordert al behoorlijk. Op 6 mei organiseerden we in samen-
werking met gemeente Meerssen een online bijeenkomst over de conceptmaatregelen van fase 2: het 
aanleggen van vier nieuwe regenwaterbuffers nabij Meerssen en Ulestraten en het verbeteren van de drie 
nooddammen (uit 2018) nabij Waterval. Deze maatregelen zijn in 2021 uitgewerkt tot en met definitief 
ontwerp. 

Ook gaan we starten met ‘dynamisch bufferen’. Dat houdt in dat we de schuiven van enkele buffers gaan 
automatiseren in combinatie met meting van de stroming en de waterstanden. Zo hebben we meer grip 
op het water dat door de duiker vanaf de Pletsmolen naar de Geul gaat. Ook signaleren we op die manier 
eerder eventuele verstoppingen van de duiker.

Meerssen 

En toen ging het mis… 
Op 29 juni ging het goed mis in het centrum van Meers-
sen. Er is lokaal in zeer korte tijd (1,5 uur) bijna 70 mm 
regen gevallen. Zo’n bui valt gemiddeld eens in de 125 
jaar. De huidige regenwaterbuffers hebben hun werk 
al goed gedaan, maar maken deel uit van een groter 
maatregelenpakket dat nog niet geheel af is. Door de 
enorme watermassa is bij één van de buffers een kleine 
bres (gat) ontstaan en is ongeveer een kwart van de buf-
fer leeggelopen. De schade is binnen 50 uur hersteld 
en er zijn extra maatregelen getroffen om herhaling te 
voorkomen. Daarnaast heeft het waterschap samen met  
Fugro dit incident geëvalueerd om hieruit zoveel mo-
gelijk kennis te halen voor toekomstige projecten. De 
kracht van de grote hoeveelheden afstromend water 
was zo groot dat een deel van de weg richting het ge-
hucht Waterval is weggeslagen. Met een spoedrepara-
tie kon de gemeente deze herstellen. De combinatie 
van maatregelen die gemeente en waterschap hebben  
getroffen én het zelf beschermen van de woningen 
door inwoners heeft ondanks de extreme bui tot minder  
wateroverlast geleid dan in 2018. In oktober bezocht 
toenmalig minister Barbara Visser het getroffen gebied. 
In november was Meerssen onderwerp bij het Nationaal 
Deltacongres in Maastricht. Twee bussen met waterdes-
kundigen werden rondgeleid en geïnformeerd over de 
wateroverlast en het maatregelenpakket vanuit Water in 
Balans.• 1limburg Regenwaterbuffers Meerssen voorkwamen meer overlast

https://www.1limburg.nl/regenwaterbuffers-meerssen-voorkwamen-meer-overlast
www.waterschaplimburg.nl/meerssen
https://www.youtube.com/watch?v=V_zzuyhX3GU


Schelkensbeek

Oirsbeek  
We hebben de ambitie om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te re-
aliseren binnen het projectgebied van Oirsbeek. In fase 1 zijn al drie bestaande 
regenwaterbuffers vergroot. Samen met de gemeente Beekdaelen hebben we 
de tweede fase in de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek ingeluid. We ver-
groten drie bestaande regenwaterbuffers en er komt ook een nieuwe regenwa-
terbuffer bij. 
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot medio maart 2022. Josette 
Van Wersch en wethouder gemeente Beekdaelen Jeannette Quadvlieg gaven 
de aftrap en namen die taak wel heel letterlijk! Zie hun acties in de video.

Samen met betrokken agrariërs, de gemeentes Beesel en Venlo, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, de LLTB en andere betrokkenen lossen we een aantal water-
overlastknelpunten op en ontwikkelen we een klimaatbestendige inrichtings-
schets en visie voor het gebied. In maart is de omgevinsvergunning verleend 
voor het project. In het voorjaar konden de werkzaamheden voor Schelkensbeek 
fase 2 worden aanbesteed. Het werk is gegund aan aannemer Van Beers uit 
Hoogeloon. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zal toezicht houden op de 
werkzaamheden. In oktober is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, 
die nog tot maart duren. 

Wethouder gemeente Beekdaelen Jeannette Quadvlieg; 

“Het is mooi dat een groot aantal inwoners hun inbreng heeft kunnen 
geven bij het maken van de plannen. Maar ook door samen te werken 
als gemeente en waterschap en dit werk gezamenlijk bij één aanne-
mer neer te leggen kunnen we efficiënt met tijd en geld omgegaan.”

www.waterschaplimburg.nl/oirsbeek-amstenrade
https://www.youtube.com/watch?v=8IOJ0qUYJfs
www.waterschaplimburg.nl/schelkensbeek


Op ons participatieplatform Met Elkaar hadden we in totaal meer dan 11.000 pageviews
Net als het jaar ervoor trok de projectpagina van Kwistbeek de meeste bezoekers

Er waren 425 actieve gebruikers met een account, ten opzichte van 334 eind 2020

In 2021 verschenen er 53 nieuwsberichten over onze projecten op Met Elkaar

 Voor Gebied Kwistbeek hebben we samen met de gemeente Peel en Maas 5 projectnieuws-
brieven uitgebracht met nieuws over het project. De nieuwsbrief gaat naar zo’n 220 abonnees.

  Met elkaar

www.waterschaplimburg.nl/metelkaar
https://gemeente-peel-en-maas.email-provider.nl/web/pbwhbxtmyj/vyr6bh0gnb


  Feiten & cijfers social media

Op programmabreed niveau scoorde de Facebookpost van de Winnovatie Challenge met zo’n 
25.000 views het hoogst.

Van de projecten haalde het Facebookbericht over de start van de werkzaamheden  
Schelkensbeek de meeste views, nl. 3.057.

Op LinkedIn scoorde het bericht over het bezoek van Deltacommissaris Peter Glas het beste met 
meer dan 7.000 views.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824022970638434304
https://www.facebook.com/waterschaplimburg/posts/172413048397691
https://www.facebook.com/waterschaplimburg/videos/848835045780816/
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