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Verspreid over heel Nederland
moeten 1.100 kilometer dijken
worden aangepakt, om te voldoen
aan de wettelijke veiligheidseisen.
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkenoperatie ooit in Nederland.
Dit lukt alleen met een nieuwe
kijk op de manier waarop we de
dijken versterken.
Ook in Limburg werken we hard
aan veilige dijken. De ambitie van
Waterschap Peel en Maasvallei is
om in 2020 de hoogwaterbescherming tussen Mook en Thorn op
orde te hebben.

Dijken van de toekomst
Waterveiligheid vinden wij allemaal belangrijk. Een
uitgebreid netwerk van dijken beschermt Limburg tegen
hoogwater. Ze lopen kilometers lang dwars door natuur,
woongebieden, bedrijventerreinen of binnenstad.
Overstromingen bij hoogwater zorgen voor grote
maatschappelijke en economische schade. Door klimaatveranderingen en andere ontwikkelingen nemen de
risico’s toe en daarom moeten we onze dijken versterken:
ze worden hoger en breder. Samen met partners in de
omgeving zoeken we naar kansen om niet alleen de dijken
maar ook andere gebiedskwaliteiten te versterken.

Harde dijk bij Mook

“Limburg verdient snel
hoogwaterbescherming.”

Dijkpaaltje in Mook

Doel waterschap > veilige dijken

Samen met omgeving kansen zoeken

Waterschap Peel en Maasvallei staat aan de lat om in Midden- en
Noord-Limburg de dijken langs de Maas te versterken. Deze dijken
voldoen niet aan de eisen van de Waterwet. Ze zijn te laag of vertonen
zwakke plekken en zijn niet overal opgewassen tegen de voorspelde
hogere waterafvoeren van de Maas. Waar dat nodig is worden
dijktrajecten verlengd of nieuwe stukken dijk aangelegd om dijken
sluitend te maken.

Een dijkversterking heeft vaak een forse ingreep op de omgeving.
Wij betrekken de omgeving vanaf het begin actief bij het proces
om mee te praten en mee te denken. We willen samen knelpunten
identificeren en kansen vroeg in beeld krijgen. Maar ook waardevolle
informatie en kennis uit het gebied halen. In omgevingswerkgroepen
gaan we het gesprek aan met een afvaardiging van bewoners,
ondernemers, gemeente en andere belangengroepen.

Limburg eerder veilig

Dijkversterkingen in vogelvlucht

Vanwege het risico van grote maatschappelijke en economische schade
bij overstromingen willen wij de dijken eerder veilig hebben.
Het is de ambitie van WPM om in 2020 de 14 dijktrajecten versterkt te
hebben. Dat vraagt om een flinke versnelling. Deze versnelling vraagt
van alle partijen een krachtsinspanning en een goede samenwerking.
Dit doen wij onder andere door voor 14 dijktrajecten de verkenningen
tegelijk te starten.

Met de dijken van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
is het waterschap in het voorjaar 2016 gestart. Het gaat om 14 dijkversterkingen met een lengte van ruim 50 kilometer, in 6 gemeenten
in Noord en Midden Limburg.

Van idee tot bouwen
Elke dijkversterking doorloopt drie fases. Van verkennen naar plan
uitwerken tot bouwen.

In gesprek met een bewoner

Nieuw - Bergen

Well

Arcen

Venlo - Velden

Blerick ‘Bij de Oude Gieterij’

Blerick Groot Boller

Steyl - Maashoek

Baarlo

Belfeld

Kessel

Beesel

Buggenum

Heel

Thorn - Wessem

2016 - 2017
2017 - 2018

We werken het voorkeursalternatief verder uit tot een ontwerpprojectplan. Dit plan en de vergunningen gaan in procedure en
dan kunnen belanghebbenden formeel reageren. Het bestuur
besluit. We starten met de grondverwerving. En de aanbesteding
van de bouwwerkzaamheden wordt voorbereid.

2019 - 2020

DE VERKENNINGSFASE
Samen met de omgeving verkennen we het gebied, de opgave,
knelpunten en kansen. De kansrijke oplossingen werken
we in overleg met de omgeving verder uit. Dat levert een
voorkeursalternatief op.

Na de aanbesteding gaat de schop in de grond.
Hiervoor werken wij samen met ervaren en gespecialiseerde
bouwbedrijven.

DE PLANUITWERKINGSFASE

WPM werkt ook aan dijken uit het Maaswerkenprogramma.
Het gaat om 6 dijktrajecten in 4 gemeenten met een lengte van ruim
25 kilometer. WPM is hiermee gestart in 2013 en de verkenningsfase
is afgerond. De plannen zijn nu in procedure en de bouwstart is begin
2017 gepland. De dijken moeten in 2019 klaar zijn.

Mook

Lottum

Bergen

Grubbenvorst

Afferden

Neer

DE REALISATIEFASE

Peilschaal

Bouwen aan de dijk

Meer ruimte voor de Maas

MEER DAN TECHNIEK
Een dijk is meer dan alleen
een technisch bouwwerk. Wij
leven met dijken: we wonen
en werken naast de dijk, we
ontwikkelen er bedrijven
en economische kansen, we
wandelen en fietsen op de
dijk en gebruiken het als
oriëntatie- of uitzichtpunten.
De dijk is ook een verhaal.
Naast een beschermer tegen
hoogwater ook een verbinder
en een drager van ons
erfgoed. En naast een icoon in
ons landschap is de dijk nu ook
een plek voor vernieuwing en
een kans om niet alleen de
dijk zelf maar ook het directe
gebied te versterken.

Om Limburg ook in de toekomst veilig te houden zijn er aanvullende
rivvierverruimende maatregelen nodig. Vanuit het Deltaprogramma
Maas zijn er in het beheergebied van WPM 5 locaties in beeld voor
maatregelen om de Maas meer ruimte te geven. Het gaat om de
locaties Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo en Thorn-Wessem. Door de
dijken hier een stuk te verleggen ontstaat meer ruimte voor berging en
afvoer van Maaswater bij hoge waterstanden. Hier ontstaan ook kansen
voor belangrijke economische ontwikkelingen, natuur en recreatie.

Meer informatie dijkversterkingen
Meer informatie kunt u vinden op www.wpm.nl/dijkversterkingen
Dit is een duidelijke en actuele informatiebron voor al onze
dijkversterkingsprojecten. Ook informeren wij de omgeving via
nieuwsbrieven en de lokale bladen. Informatiebijeenkomsten bij
u in de buurt zullen wij op tijd bekendmaken. Natuurlijk kunt
u voor vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.
U kunt voor meer achtergrondinformatie ook op de landelijke websites
terecht. Kijk eens op www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl
of www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
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