
 
 
  

 

  

Stand van zaken werving dijkwachten 

februari 2019 

Vorig jaar juli zijn we begonnen met het werven van dijkwachten in voornamelijk 

Zuid-Limburg. Doel hierachter is het op dezelfde manier willen werken met het korps 

dijkwachten als in Noord-Limburg, een vrijwillige dijkwachtenorganisatie. Inmiddels 

zijn we zo'n 145 nieuwe dijkwachten verder. Wat is nu de stand van zaken?     

  

  

  

Werving 

Vorig jaar juli 2018 zijn wij gestart met de werving van 210 dijkwachten voor Zuid 

(gebied Roermond / Eijsden). Momenteel hebben zich circa 145 nieuwe dijkwachten 

aangemeld. Het grootste gedeelte hiervan heeft de opleiding al gevolgd. De 

dijkwachten die de opleiding nog niet hebben gevolgd starten in de maand maart. 

Uiteraard krijgt de dijkwacht te horen in welke groep hij of zij is ingedeeld en welk 

traject. 

Voor Noord hebben zich circa 50 nieuwe dijkwachten aangemeld. De nieuwe 

dijkwachten nemen wij op in de bestaande organisatie van Noord, zodoende hebben 

we deze ook weer op peil. 

Indeling 

De trajecten waar de dijken liggen zijn uitgewerkt op kaarten. Aan de hand hiervan 

kunnen wij de dijkwachten indelen. We zijn momenteel bezig met de indeling voor 

de gebieden waar we voldoende dijkwachten hebben. 



We zoeken nog dijkwachten 

Voor de gebieden waar we te weinig dijkwachten hebben, starten we in februari en 

maart nog een wervingscampagne middels huis aan huis bladen. Tevens gaan we 

verenigingen benaderen. De locaties waar we onvoldoende dijkwachten hebben zijn: 

- Stevensweert / Ohé en Laak, 

- Schipperskerk / Papenhoven / Grevenbricht 

- Stein / Meers 

- Itteren 

- Borgharen. 

Voor andere locaties zijn natuurlijk ook dijkwachten welkom. 

Materiaal 

De persoonsgebonden spullen zoals jassen, broeken, laarzen zijn binnen, ook de 

legitimatie voor de dijkwachten die zich al hebben aangemeld. De spullen worden 

altijd verdeeld via het hoofddijkpost. 

Het overige materiaal zoals zaklampen, verrekijker, reddingsvesten e.d. is ook al 

binnen. Hiermee stellen we een krat samen die de dijkwacht gebruikt ten tijde van 

hoogwater Maas. 

Dijkwachtbijeenkomsten 

De dijkwachtbijeenkomsten zijn we aan het plannen. Voor de regio Noord is dat 

Swalmen tot Mook in september. En voor de regio Zuid is dat in de maand oktober. 

De data worden ruim van te voren bekend gemaakt. Zo ook het programma. 

Benoeming hoofden en vervangers 

De volgende stap is het benoemen van de hoofden dijkpost en vervangers voor 

zover dit mogelijk is. We hebben nog niet voor alle gebieden hoofden dijkposten en 

vervangers dus heb je interesse meld je aan bij Bert Smeets!       

  
Waterschap Limburg 
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