Bouwstenen Rivierverruiming
Bovenaanzicht
1. Zomerbedverdieping

Dwarsprofiel
Appeltern

Het zomerbed is het permanent watervoerende deel van
de rivier. Een verdieping kan lokaal plaatsvinden of over de
gehele lengte van de rivier. De gekanaliseerde Maasloop blijft
hierdoor herkenbaar. Hiermee kan een waterstandsdaling
worden bereikt van enkele decimeters.
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2. Zomerbedverbreding

Appeltern

Het zomerbed van de Maas is ongeveer 160 meter. Met het
verbreden van het zomerbed met circa 25 meter afwisselend
aan beide oevers kan een waterstandsdaling worden bereikt
van enkele decimeters.

Batenburg
Alphen
Oijen

Maasbommel

Megen

Macharen
Lithoijen

Ravenstein

3. Weerdverlaging

Appeltern

Bij de weerdverlaging wordt de bovengrond in het Lelyprofiel
afgegraven. Hierdoor krijgt de Maas meer ruimte. En kan een
waterstandsdaling worden bereikt in de orde van centimeters.
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4. Reactiveren meanders

Appeltern

Voormalige meanders kunnen uitgegraven worden. De twee
grote Maasmeanders zijn de Ossenkamp/ De Waarden en
de Diedensche Uiterdijk. Hiermee kan een waterstandsdaling
worden bereikt in de orde van centimeters.
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5. Nevengeulen/ hoogwatergeulen

Appeltern

Op strategische plekken langs de Maas kunnen er geulen
aangelegd worden. Deze geulen liggen vlak langs de
rivier en hierdoor liggen ze in de stroombaan. En kan een
waterstandsdaling worden bereikt in de orde van centimeters.
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Agenda Gebiedsontwikkeling
Recreatieve dijk

1. Dijken veilig maken

Behoud van strangen en
geulen direct naast de dijk

Een veilige dijk is een kernpunt in het project. Naast de wijze
waarop hier technisch invulling wordt gegeven is de dijk ook
een dragend element dat andere doelen kan dienen. Deze
kunnen weer eisen stellen aan het ontwerp en beheer van de
dijk.

Aantakking oude meanders

Vergroten contrast
meanders en Lelyzone

Kader Richtlijn Water (KRW)

Schapenbegrazing
Ingetogen kruininrichting
Vloeiende overgang
asverschuivingen dijk

Verkeersveilige
dijk

Bomen op dijk behouden

Demen - Dieden

2. Rivierpeil verlagen

Verdiepen vaargeul

De samenwerkende overheden hebben afgesproken om te
streven naar een verlaging van het hoogwaterpeil in de Maas
met 20 cm. Dit kan op verschillende manieren die elk een ander
effect hebben op de waterstand, maar ook op de mogelijke
combinaties met andere doelen. Dit kan van invloed zijn op
de te maken keuzes voor bepaalde combinaties.

Nevengeulen
aanleggen

Reliëfvolgend ontgraven

Versterken van de
eenheid binnen
de dijken

Versterken en behoud
continuïteit van het
dwarsproﬁel van de
dijk

Zomerbedverbredingen
binnen Lelyproﬁel

Verbetering van waterkwaliteit

Ontwikkeling
De Heus

Strategie voor
bakenbomen

Inspelen op de
lokale situaties

Ossekamp en de Waarden

3. Ruimtelijke kwaliteit koesteren en
beleefbaar maken

Het gebied gaat transformeren en dat uit zich in hoe het
landschap er uitziet, beleefd en gebruikt wordt. En wat betekent
dit voor de cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied? Hoe
gaan we de huidige kwaliteiten laten transformeren in relatie
tot de andere doelen of zijn ze sturend? Hiervoor is een basis
gelegd in het Ruimtelijke kwaliteitskader.

4. Natuur behouden en versterken

Beleidsmatig en wat grondposities betreft is de lijn ingezet
om het areaal natuur in het buitendijkse deel te vergroten
en binnen afzienbare tijd daadwerkelijk te realiseren. Welke
types natuur bieden kansen voor andere doelen en welke juist
niet?

5. Vrijetijdseconomie versterken

Zowel vanuit beleid als vanuit ondernemers wordt gestreefd
naar het versterken van de vrijetijdseconomie. Welke
doelgroepen wil men bereiken en zijn de voorwaarden die
gebruikers stellen aanwezig of te creëren in dit gebied?

6. Duurzaamheid bevorderen

Er is een brede maatschappelijke behoefte aan en noodzaak
voor een duurzame toekomst. De vraag is welke speerpunten
in Meanderende Maas prioriteit krijgen. Het duurzaam omgaan
met grondstromen is er in elk geval een.

Naast de veiligheidsopgave staan de mensen in het gebied
centraal en daarmee is het woonklimaat en de vitaliteit van
de kernen een herkenbaar doel. Wat zijn de speerpunten
binnen Meanderende Maas die hier een bijdrage aan kunnen
leveren?

Reactiveren oude
Maasmeanders

Meer Maas

Natuurstapstenen
Hertogswetering

Natuur
behouden en
versterken

Natuurnetwerk
Brabant

Realiseren Groen-BlauwNatuurnetwerk (GBN)
Poelenproject

Meer peildynamiek

Ecologische verbindingszones

Duurzaam onderhoud
en beheer
Benutten
vrijkomende grond
Waterkracht
benutten

Landschap
klimaatbestendig
maken

Rendabele
landbouwbedrijven

Recreatie bij de boer

8. Ondernemerschap stimuleren

(Ruimte voor) ondernemerschap is een basis onder een
gezonde lokale economie. Welke mogelijkheden biedt de
transformatie van het gebied voor ondernemers inclusief
de agrarische ondernemers? Kunnen binnen het project
Meanderende Maas keuzes gemaakt worden die dat
ondernemerschap faciliteren?

WAARBORGEN
WATERVEILIGHEID

Ondernemerschap
stimuleren

Windturbinepark

Meer slaapplaatsen
en winkeltjes

Herstel hutten

Creëren van
gezichten van en
naar de Maas

Koesteren en beleefbaar
maken cultuurhistorische
iconen

Versterking van het
contrast tussen
landschapstypen

Beleven van rust
en ruime

Vrijetijdseconomie
versterken

Versterken en
ontwikkelen van
routestructuren

Ontwikkelen van
recreatief landschap

Zuinig omgaan met
grond(stoﬀen)

Weidevogelbeheer

Ruimtelijke
kwaliteit
koesteren en
beleefbaar
maken

Duurzaamheid
bevorderen

Onderhoudsvrije dijken

Agrariërs blijven inzetten voor
vergroting biodiversiteit

Behoud, herstel en
versterking van
ruimtelijke identiteit

Versterken recreatieve,
ruimtelijke en
cultuurhistorische structuren

VERSTERKEN
GEBIEDSKWALITEITEN

Opwekking van
duurzame energie

Bloemrijke bermen

Dijken
veilig maken

i.c.m.

Beerse Overlaat
Afmaken van
oorspronkelijke EHS

Wegennet duurzaam
veilig in richten

7. Woonklimaat en de vitaliteit van de kernen
verbeteren

Rivierpeil
verlagen
>20cm

Ecologisch beheer watersystemen
Flauwe
oevers

Historische ligging van de
Zuiderwaterlinie beleefbaar

Dwarsdijken en kades beleefbaar

Herontwikkeling
betoncentrale Appeltern
en waterveiligheid

Watergangen
natuurvriendelijk inrichten

Onderhoud grienden en rabatten
langs de dijk

Woonklimaat en
vitaliteit kernen
verbeteren

Verbeteren bereikbaarheid,
veiligheid en
toegankelijkheid

Balans tussen landbouw,
natuur en recreatie

Blijvende ruimte en mogelijkheden
voor (grondgebonden) landbouw
Lokale initiatieven
en verenigingen

Verbeteren
haventoegang Oss

Combinatie van landbouw en
natuur/recreatie voor
bestaanszekerheid boer

Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren in dorpen

Herstel oude (kerke)paden
Eendenkooien behouden
Versterken van het gezicht van Megen aan
de Maas met recreatieve voorzieningen
Het Romeinse verhaal
Informatieborden
Beerse Overlaat

Verbinding met OSS

Ontwikkelen
hoogwatergeul
Kasteel Oijen

Terugbrengen
voetveren
Fietsroutes

Ossekamp en De Waarden
ontwikkelen voor waterrecreatie
met aanlegplaatsen
Maasbelevingscentrum
Struinroutes Uiterwaarden

Bereikbaarheid en
voldoende
parkeergelegenheid
recreatieve locaties

Rolstoelpad
Hertogswetering

Ontwikkelen van nieuwe
verblijfsrecreatie

Aanlegsteigers

Dijk als recreatieve route

Instromen
jonge gezinnen
Balans ontwikkeling
en ruimtelijke kwaliteit

Laanstructuren

Stimuleren van fiets en
openbaar vervoer
Nieuwe gezinswoningen

Versterken economische
kracht en potentieel

Innovatieve woningbouw
aan de dijk

Betaalbare starterswoningen

Kunstevenementen
Recreatie langs en over
de Maas en meanders

Verbinding met de Maashorts

Verplaatsen haven
Megen en horeca

Bouwstenen Dijk
Bovenaanzicht
1. Traditionele dijk

De kracht van deze dijk is dat hij smal is met een relatief steile
helling (talud), hij is echt te beleven als dijk met een groen
uiterlijk. Er is een duidelijke grens met de omgeving. De kom
en oeverwal blijven afleesbaar, mede doordat de omliggende
hoogte van het maaiveld zichtbaar is. Veiligheidsproblemen
worden opgelost via grond en aanvullende constructies en
innovaties.

2. Moderne gronddijk

De kracht van deze dijk is dat de gehele veiligheidsopgave wordt
opgelost met een versterking in grond. Er ontstaat een groene
dijk. Met uitgekiend maaibeheer kan aan de binnendijkse zijde
een groot areaal bloemenrijk grasland ontstaan. De helling
biedt wellicht kansen voor functies zoals energieopwekking,
bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.

3. Onderhoudsvrije deltadijk

De kracht van deze dijk is dat deze zo breed is dat
voorgesorteerd wordt op waterveiligheid in de nog verder
gelegen toekomst (2100). Hij is ook makkelijk aan te passen
in de toekomst zonder dat de omgeving beïnvloed wordt en
effecten ondervindt. Er is ruimte voor diverse functies op de
dijk. Het beheer kan met begrazing.

4. Bomendijk

De kracht van deze dijk is dat de dijk een herkenbaar (bomen)
lint wordt met een geheel eigen sfeer en uniek karakter. Om
bestaande bomen te sparen wordt de dijk buitendijks versterkt.
Indien bomen worden gekapt/verplaatst en verplant, of nieuwe
bomen worden gepland, kan er aan de binnendijkse kant
worden versterkt.

5. Bebouwde dijk

De kracht van deze dijk is dat direct aan of op de dijk
verschillende woonmilieus blijven bestaan of ontwikkeld
kunnen worden. Daarnaast kan worden gedacht aan horeca
en verblijfsrecreatie. Over het algemeen zal de dijk ter
plaatse van woningen breder worden of gebouwen worden
constructief onderdeel van de kering.

6. Recreatiedijk

De kracht van deze dijk zit in een doorgaande route voor
fietsen en wandelen, direct op de dijk. Lokaal kunnen nog
andere vormen van recreatie aan de dijk worden toegevoegd.
Om voldoende ruimte te krijgen voor de route kan de kruin
breder worden gemaakt of het autoverkeer van de dijk worden
geweerd.

7. Natuurdijk

De kracht van deze dijk is dat de dijk een doorgaand en
verbindend element is voor de natuur. De dijk is een gradiënt
die afgestemd is op de natuur in de omgeving. Dit heeft
gevolgen voor zowel het ontwerp als het beheer van de dijk.

Dwarsprofiel

