Een integrale
aanpak tegen
wateroverlast

KNOP 1 - landelijk / buitengebied

Waterschap Limburg geeft met het programma
Water in Balans voorrang aan het aanpakken van
wateroverlast en waterveiligheid door het veranderend klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. De
maatregelen bedenken we, realiseren we en beheren we samen met de omgeving, dus ook met jou.
Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te
stomen voor het nieuwe klimaat.
Om dit te bereiken, draaien wij met onze partners
aan zes spreekwoordelijke knoppen:

KNOP 1 Landelijk/buitengebied

Meer informatie
Volg ons op social media of kijk op onze site
www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

KNOP 2 Stedelijk/bebouwd gebied
KNOP 3 Watersysteem/beken en beekdalen
KNOP 4 Schade beperken aan je eigen woning
KNOP 5 Ruimtelijke ordening
KNOP 6 Internationale afstemming
De aanpak kan alleen slagen als we aan meerdere
knoppen tegelijk draaien. Één partij alleen kan de
ambitie om wateroverlast drastisch te beperken niet
waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig.

De knop landelijk gebied gaat over het vasthouden
van water op je eigen grond. Agrariërs doen al veel
aan het verminderen van water- en modderstromen.
Vanwege de klimaatverandering vallen er echter
steeds heftigere buien, met wateroverlast in de laaggelegen dorpen als gevolg. Daarom worden agrariërs in het Heuvelland gevraagd ongeveer 10 mm
extra water per vierkante meter vast te houden. Dat
kan onder meer door akkers nog slimmer te bewerken
De 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch
uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde
maatregelen zijn voor agrariërs in Zuid-Limburg gebundeld in een boekje. Per maatregel is aangegeven
wanneer ze idealiter worden genomen en op welk
gewas ze van toepassing zijn. Het boekje is te vinden
op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans onder
het icoontje van knop 1.

KNOP 2 - Stedelijk/bebouwd gebied
We stimuleren met deze knop gemeenten en inwoners om maatregelen te treffen die wateroverlast
in het stedelijk gebied moeten beperken. Een van
deze maatregelen is het afkoppelen van je regenpijp, zodat het water niet in het riool en watersysteem terecht komt. Inwoners, maar ook bedrijven
kunnen dit doen. Daarnaast kun je denken aan het
vergroenen van je tuin of van de openbare ruimte
of het toepassen van groene daken.

DE 6 KNOPPEN
Watersysteem / beken
en beekdalen

Landelĳk /
buitengebied

Ruimtelĳke
ordening

KNOP 3 - Watersysteem/beken en beekdalen

Stedelĳk / bebouwd
gebied

Schade beperken
eigen woning

Internationale
afstemming

Voor de knop ‘Watersysteem/beken en beekdalen’
staan wij als waterschap zelf aan de lat. Bij deze knop
ligt de focus op de aanleg en (her)inrichtingsprojecten in het watersysteem. Je kunt dan denken aan het
aanleggen of vergroten van regenwaterbuffers om
regenwater tijdelijk op te vangen. Hierbij werken wij
samen met andere partijen om tot een oplossing te
komen en trekken daarbij de spreekwoordelijke kar.

KNOP 4 - Schade beperken aan je eigen woning
Ondanks alle inspanningen om wateroverlast zoveel
mogelijk te beperken, is wateroverlast haast niet
meer weg te denken door de klimaatverandering.
Met de knop ‘Schade beperken aan je eigen woning’
stimuleren wij inwoners om zelf het heft in eigen
handen te nemen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Voordat je wateroverlast ervaart, is het een goed
idee om je eigen woning zo goed mogelijk voor te
bereiden op het water.
17 maatregelen die je kunt nemen om schade door
wateroverlast in je eigen woning te beperken zijn
nu gebundeld in een boekje. Elke maatregel wordt
uitgebreid beschreven. Het boekje is te vinden op
www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans onder het
icoontje van knop 4.

KNOP 5 - Ruimtelijke ordening
Komt de invulling van ruimte nog overeen met de
wensen en eisen die we vandaag hebben als het gaat
om waterveiligheid? Is er genoeg ruimte voor de
beken om te kunnen overstromen zodat wateroverlast in het bebouwde gebied beperkt blijft?
Binnen deze knop zoeken we bij de wateroverlastprojecten van Water in Balans naar meer ruimte om
het water in de beken te kunnen bergen. Wat betekent dit voor het huidige ruimtegebruik? Samen met
andere overheden en met de ruimtegebruikers zelf
verkennen we de mogelijkheden om meer ruimte
voor de beken te creëren.

KNOP 6 - Internationale afstemming
Water houdt niet op bij de grens. Waterveiligheid
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
partijen in een gebied waar hevige wateroverlast
kan voorkomen. Binnen deze knop zoeken we bij de
wateroverlastprojecten van Water in Balans de contacten met onze buurlanden en bekijken we samen
welke maatregelen nodig zijn voor de benodigde
bescherming.

