
WERKPLAATS 5



Hoe eet je een olifant?



Van mogelijk naar kansrijk; van breed naar smal
• Waarom doen we dit?
• Hoe doen we dit?
• Wat zijn criteria voor kansrijk?
• Wie heeft welke rol?
• Wat in Werkplaats 6?

Wat staat er te gebeuren?



Hoofdbesluit over de vraag
Is er sprake van een krachtig samenspel tussen 
dijkverbetering, rivierverruiming en 
gebiedsontwikkeling, waarmee de kansen die 
zich voor de regio voordoen benut worden?

Zo ja, hoe ziet het bijpassende set van 
maatregelen er dan uit?



• Wat is kansrijk om mee 
verder te gaan? à
uitwerken
• Wat is niet kansrijk om 

mee verder te gaan? à
achter ons laten

Van breed 
naar smal



• Grof naar fijn werken, stapsgewijs
• Transparant en navolgbaar houden
• Expliciete tussentijdse besluiten
• Aansluiten op systematiek oa MER, MIRT

• Van 6 naar 3 naar 1 voorkeursalternatief
• De 3 kansrijke moeten nog voldoende 

onderscheidend zijn

Waarom doen we dit?



Hoe doen we dit?
Van 6 naar 3: Kansrijk
• Kernen selecteren
• Hieruit onderdelen 

laten vervallen
• Goede onderdelen uit 

andere toevoegen
ànieuw set van logische 
combinaties 



Bijdrage aan doelen

Haalbaarheid in 2025

Milieu effecten

• Bestuursovereenkomst MIRT
• Middelen: €, beleid
• Samenhang versterkt de doelen
• Draagvlak
Milieu effecten vooral in volgende fase

Wat zijn de criteria voor kansrijk?



Krachtig samenspel

- doelen: 0 cm en natuur + doelen, muv B >20 cm - doelen: natuur

Hebben alle alternatieven een (voldoende) krachtig samenspel?

A I EIGENTIJDSE MAAS F I CIRCULAIRE MAAS

E I RUIGE MAAS

D I GEMOEDELIJKE MAAS

C I LOMMERRIJKE MAAS

B I ICONISCHE MAAS



Dijk en waterstandsdaling

Alleen dijk = 0 cm 
waterstandsdaling

Geen hoogteopgave  = 
extra rivierverruiming

Dijk en circa 20 cm

A I EIGENTIJDSE MAAS B I ICONISCHE MAAS

Is waterstandsdaling anders dan de circa 20 cm gewenst?

F I CIRCULAIRE MAAS
E I RUIGE MAAS

D I GEMOEDELIJKE MAAS
C I LOMMERRIJKE MAAS



Dijk

Diversiteit in dijk: 
verschillende beelden

Volledige bomendijk Volledige Onderhoudsvrije 
Deltadijk

C I LOMMERRIJKE MAAS E I CIRCULAIRE MAAS

Is een divers beeld van de dijk gewenst en willen we nu al types uitsluiten?

A I EIGENTIJDSE MAAS F I CIRCULAIRE MAAS

D I GEMOEDELIJKE MAAS

B I ICONISCHE MAAS



Waterstandsdaling

Zomerbed levert grootste 
bijdrage > 20 cm

Weerdverlaging en geulen 
levert bijdrage  ≤ 20 cm

Boogmeanders leveren 
bijdrage van mm tot 3 cm

Is het gewenst als eerste inzetten op maatregelen in winterbed en als laatste in zomerbed?



Grondgebruik uiterwaarden

Productie (voedsel en 
bouwstof / energie)

Verkade natuur; cultuurlijk Uiterwaarden natuur: 
rivier en moeraslandschap

Wat is de gewenste grondgebruiksvorm in de uiterwaarden?

A I EIGENTIJDSE MAAS

F I CIRCULAIRE MAAS

D I GEMOEDELIJKE MAASB I ICONISCHE MAAS

C I LOMMERRIJKE MAAS

E I RUIGE MAAS



Vrijetijdseconomie

Dijkenroute met pontjes Vaarnetwerk met 
voorzieningen

Droge en/of natte voeten 
netwerk

C I LOMMERRIJKE MAAS D I GEMOEDELIJKE MAAS

E I RUIGE MAAS

Zijn er specifieke ambities te benoemen voor vrijetijdseconomie?
Op wie primair richten; lokaal, regionaal, nationaal?



Gebiedseigen materiaal

Keuze voor willen werken met zo veel mogelijk gebiedseigen grond?



Duurzaamheid

Maasdorpen 
energieneutraal

Dijk energieneutraal Pontjes energieneutraal

Wat is de gewenste ambitie binnen de scope van dit project?



Wie heeft welke rol?
• U: aandragen ideeën, criteria, voorkeuren
• Klankbord: proces bewaken, zorgvuldig, transparant
• Projectteam: eigen inhoud leveren incl. criteria, 

vertalen van (uw) inbreng, advies geven aan bestuur
• Stuurgroep: afwegen, beslissen, richting bepalen



mogelijke alternatieven kansrijke alternatievenbouwstenen

kennismaken

advies kansrijke 

alternatieven

Wat in Werkplaats 6?



Advies KA



Informatieve vragen?



• 3 stickers
• verdelen of concentreren 

• Marktronde 

Alternatieven scoren 


