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• Ontstaan na fusie Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei

• Voor de gehele provincie Limburg

• Top 5 van 21 Nederlandse waterschappen in omvang (gebied)
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Waterschap Limburg
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• Watersysteem > 250 miljoen euro:

• Wateroverlast - klimaatverandering

• Water in Balans

• Waterkeringen circa 450 miljoen euro:

• Waterveiligheid

• Hoogwaterbeschermingsprogramma

• Watertransport en –zuiveren > 85 miljoen euro/jaar:

• Waterkwaliteit

• Verdygo

• Duurzaamheid

Onze opgaven 
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Werken aan hoogwaterbescherming (HWBP)
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• Hoogwater 1995

(16,14m)

• Hoogwater 1926

(16,52m)

• Hoogwater 1993 
(16,28m)



• Grensmaasproject

• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

• Hoogwaterbeschermingsprogramma

3 grote programma’s
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Grensmaas: grensverleggend

VEILIGHEID en

GROEN door GRIND



DOELSTELLINGEN

Hoogwaterbescherming

Natuurontwikkeling

Grindwinning



DOELSTELLINGEN

Risico van nieuwe overstroming wordt teruggebracht

van ééns in de 50 jaar naar ééns in de 250 jaar

Hoogwaterbescherming

Natuurontwikkeling
1000 hectare NATUURGEBIED

tussen Roosteren en Maastricht

Grindwinning
Project wordt betaald met de 

winning van 53 miljoen ton grind.

Rivierbeveiliging en

natuurontwikkeling kosten

belastingbetaler uiteindelijk niets!



• Grootste Ruimte voor de Rivier-project (43 km)

• Waterveiligheid: 1 x in 250 jaar waardoor 
tienduizenden gezinnen beter beschermd

• Uniek grensoverschrijdend natuurgebied 
(Nederlandse zijde 1000 hectare) 

• Zelf financierend

Kenmerken Grensmaasprojecten
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• Zelfrealisatie door Consortium

• Transparantie

• Draagvlak

Succesfactoren

12



13



Er was eens….
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2006

Burgemeester Joep Hahn





• 1993 -1995: Overstromingen 
Limburg

• 1995/1996: Aanleg Maaskades

• 2005: Maaskades in de wet

• 2010: Waterkeringen afgekeurd

• 2017: Vaststellen nieuwe norm

Werken aan hoogwaterbescherming (HWBP)
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De Maas heeft 2 gezichten



Inzichtelijk maken van de problemen

PROBLEEM 1: OPSTUWING 



PROBLEEM 2:  DIJKTRACÉS OP VERKEERDE PLEK

OPHOGING NIET MOGELIJK



PROBLEEM 3: PLANOLOGISCHE BELEMMERING
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Samen praten over oplossingen



Water bepalend voor oplossingen

Landschap leidend bij ingrepen

Economie & leefbaarheid profiteren

De aanpak



DOELSTELLINGEN



Hoogwaterbescherming



Waterstandsdaling

• 35 cm Ooijen-Wanssum

• 25 cm Venlo

• 5 cm Roermond



Ontwikkelen natuur en landschap



Vergroten van de leefbaarheid



Vergroten van de haven / econ.ontwikkelingen



Vergroten van de leefbaarheid



Kenmerken oplossing Ooijen-Wanssum

• Begin met de uitvoering:
• Initiatievenloket
• Zorg voor visualisatie
• Slaan van damwanden in de haven



Kenmerken oplossing Ooijen-Wanssum

• Landschappelijke oplossingen om de boel mooier te 
maken:



Succesfactoren
• Co-creatie

• Géén zelfrealisatie

• Versnelling

• Luisteren naar de bewoners van het gebied

• Beginnen met de uitvoering

• Stuurgroep 

• Initiatieven uitvoeren

• Visualisatie
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Resultaat…



Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP)



Terugblik
Dijkenprogramma
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• Voorzag realisatie in 2020

• Financiering HWBP3 in 2017

• WPM stuurde op realisatie 2024

• Ger Driessen heeft een projectorganisatie gebouwd:
* snel zonder omgeving, daarna snel geschakeld 

met omgeving vanwege urgentiebesef.

* terug naar oorspronkelijke datum van 2020

• Ook nu: met en voor de omgeving
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Aanpak

• Aparte programma organisatie

• Veel externen

• Stuurgroep

• Ambassadeurs

• Intensief communicatietraject



Samen met en voor de omgeving
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• Dijkversterking 
maatschappelijke issue

• Veiligheid staat niet ter 
discussie, onderwerp van 
gesprek is manier waarop

• Maatwerk per dijktraject 
• Vroegtijdige 

betrokkenheid omgeving 



1. Dijkverhoging

2. Dijkverbreding (taludverflauwing of stabiliteitsberm)

3. Waterstandsverlaging door rivierverruiming:

Hoe pakken we de veiligheidsopgave aan?
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Dijkversterkingen WL
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• Meerdere projecten

• HWBP: Programmatische aanpak 
15 dijktrajecten

• Maaswerken: prio en sluitstukkade 
15 dijktrajecten

• Waterveiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit

• Vroegtijdige betrokkenheid 
omgeving



Kenmerken HWBP
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• Lange voorbereidingstijd

• Versnelling door nieuw bestuur

• Urgentiebesef

• Aparte programma-organisatie



Succesfactoren
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• Vasthouden aan versnelling

• Uitbreiden met en voor de omgeving

• Aparte programma-organisatie



Conclusies t.a.v. versnellingsagenda
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• Laat de opgave leidend zijn

• Verplaats je in de bewoners van het gebied

• Investeer in draagvlak

• Pas je organisatiestructuur aan op de opgave

• Communiceer het urgentiebesef en maak tempo:

“Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je 
haast hebt.”



Dillema’s
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• Overheidsgestuurd Zelfrealisatie

• Waterveiligheid Landschap



Hartelijk dank voor uw aandacht! 


