Meersen

Ik weet lekker wat
het waterschap doet
in onze buurt.

En jij dan?

Vrijwillige dijkwachten
Tijdens het hoogwaterseizoen (oktober tot en met maart) inspecteren
ongeveer 400 vrijwillige dijkwachten de dijken in Limburg. De dijkwacht
organisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die op afroep de dijken
inspecteren. Ze kijken tijdens de hoogwaterperiode bijvoorbeeld of er
scheuren in de dijk zitten, er kwelwater onder de dijk doorstroomt en of de
dijk wordt beschadigd door drijfhout. In jouw gemeente zoeken we nog
dijkwachten. Interesse? Meld je aan via dijkwacht@waterschaplimburg.nl

Marian Custers: “De rol van dijkwacht geeft mij een voldaan gevoel
en je komt op plekken waar je normaal niet zo snel komt.”
Bram Hesen: “Het is leuk om iets te
doen voor de bescherming van je
dorp en je leert je eigen omgeving
nog beter kennen.”

Gebiedsproject Meerssen
Meerssen is een gebiedsproject van Water in Balans. In het centrum
van Meerssen ontstaat ernstige overlast bij hevige regenval. Met zes
partijen werken we samen aan het inventariseren en aanpakken van
de knelpunten. Dat doen we aan de hand van vier knoppen waar we
aan kunnen draaien: het landelijk (buiten-)gebied, het stedelijk
(bebouwd) gebied, het watersysteem (beken en beekdalen) en het
beperken van schade aan je eigen woning.

Ambities

Landelijk gebied: vóór 2030 ca. 10 mm
extra water bergen

10

Stedelijk gebied: In 2035 ca. 50% van
het gemeentelijk én het particulier verhard oppervlak afkoppelen

50

Watersysteem: vóór 2025 ca.
90.000 m3 waterberging realiseren

90.000

Schade beperken eigen woning: Inwoners zijn in
2019 in staat om hun woning te beschermen tegen
wateroverlast

Herinrichting Kanjel en Gelei
Van de watergangen Kanjel en Gelei gaan we in totaal ongeveer 5,5 km
herinrichten. We verwijderen het onderhoudsslib van de waterangen en
de vijvers van de landgoederen, laten de waterloop waar mogelijk licht
meanderen en leggen de taluds wat flauwer aan. Ook leggen we enkele
buffers aan zodat het vuile water afkomstig van het gemeentelijk riool niet
in de watergangen terecht komt. Tevens leggen we de watergang door
het graven van een nieuw tracé om de vijvers heen, waar deze nu nog
dóór de vijvers stroomt. Door deze maatregelen zorgen we voor vol
doende water voor de kastelen in de Landgoederenzone, voorkomen we
wateroverlast en herstellen we de ecologische waarden in het gebied.
Naast de landgoedeigenaren en omwonenden werken we samen met de
gemeentes Maastricht en Meerssen en de Provincie Limburg. Het project
wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.
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