
WERKPLAATS 7



• 15:00– 15:15 uur: Welkom en introductie

• 15:15 – 16:00 uur: De wereld achter X en Z

• 16:00 – 16:30 uur: Voortzetten samenwerking

• 16:30 uur: X en Z aan de muur + afsluitend drankje 

Programma



mogelijke alternatieven kansrijke alternatievenbouwstenen

kennismaken



Kennen we de inzichten? 

Begrijpen we de afwegingen?

Kunnen we ons verplaatsen 

in de keuzes?

Waar draait het om





De Kansrijke Alternatieven









Kansrijk beschouwen we hier als:

‘van belang en zinvol om verder uit te werken en 
nader te onderzoeken’. 

wat is kansrijk vanuit bekostigingsoogpunt: perspectief 
om bekostiging rond te krijgen

Wat als niet kansrijk wordt gezien, valt in deze fase af.

Kansrijk



Criteria Kansrijkheid
Bijdrage aan doelen

Haalbaarheid in 2025

Milieu effecten

• Bestuursovereenkomst MIRT

• Middelen: €, beleid

• Samenhang versterkt de doelen

• Draagvlak (o.a. Werkplaatsen)

Milieu effecten vooral in volgende fase



• Uniforme dijk: exceptionele kosten en draagvlak

• Extra (forse) waterstanddaling: geen extra verlaging kosten dijk en 
negatieve effecten

• Geen waterstandsdaling: compensatie en voorwaardenscheppend 
doelen

• Primaire (hoogproductieve) landbouw in Brabantse deel 
buitendijksgebied: beleid NNB en doelen

• Energie neutrale Maasdorpen via dit project

• Toerisme zoals in Gouden Ham

• Uitbreiding woningcontigenten

Afgevallen



Dijk: differentiatie

Verschillende 
typen dijk: bij 
kernen, 
bomendijk en 
langs 
meanders 

Variabele 
uitwerkingen

Buitendijks 
versterken 
plaatselijk 
onvermijdelijk 
→

compensatie 
(rivier-
verruiming) 
nodig

Dieden

Demen

Megen

Macharen

Oijen

Ravenstein

Lith



Grond en flexibiliteit

Ravenstein: grond

Brede natuurdijk

Meer constructie voor 
huidige beeld

Ravenstein: constructie

Gewone gronddijk

Wat te onderzoeken
X Z



Winter- en zomerbed
• Eerst winterbed, dan zomerbed ivm bijdrage aan doelen

• Zomerbedverdieping  is meest kosteneffectieve maatregel:  per cm 
waterstandsdaling minste investeringskosten. 



Winterbed: wat is effectief?
• Uitbreiding KRW geul Maasbommel richting Appeltern en Demen-Dieden zijn 

meest effectieve maatregelen bezien vanuit waterstandsdaling. Weinig m3 te 
vergraven, veel effect. 

• Weinig aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en dijkversterking.



Winterbed i.r.t. natuurkansen

• Meanderbogen zijn dragers.
• Basis voor natuur- en moeraslandschap.



Brabant met Gelderland 
(als optie)

Meanders geïsoleerd van 
Maas

Brabant met zomerbed 
(als optie)

Meanders open 
verbinding Maas

Wat te onderzoeken
X Z



Wat te onderzoeken
X

Z

Beheer: systeem besloten

Beheer: mens open



• Is het geschikt? JA; vul en afdek

• Is het duurzaam? JA; geen gesleep

• Is het betaalbaar? JA; verlaagt kosten dijk

• Draagt het bij aan waterstandsdaling? JA

• Biedt het kansen? JA; natuur (beleid) en recreatie

• Zijn er andere gevolgen? JA; landbouw

Grond uit gebied halen?



Wat te onderzoeken



• Doelen/maatregelen:
• Verbeteren haventoegang

• Cultuurhistorie 

• Vrijetijdseconomie

• Herontwikkeling 
betoncentrale Appeltern

• Duurzaamheid

• Natuurontwikkeling

• Waterkwaliteit/KRW

Gebiedsontwikkeling

Niet onderscheidend in 
hoofdkeuzen kansrijke 
alternatieven; toe te voegen in 
alternatieven. Gaan mede kleur 
bepalen.  

Wel onderscheidend in 
hoofdkeuzen kansrijke 
alternatieven, gekoppeld aan 
rivierverruiming en via 
grondbalans



Onderscheidend/ruimte
DIJK

NATUUR

RIVIER

GROND

”DICHT BIJ NU”

BINNENDIJKS

GROND

PATROON 
GESTUURD

NBR: OPGAVE NNB

WATERKWALITEIT 
STABIEL HOUDEN

”VRIJHEID 
VORMGEVING”

BUITENDIJKS

INNOVATIES
Constructies

PROCES/SYSTEEM 
GESTUURD

GLD: GEEN OPGAVE

WATERKWALITEIT
VERBETEREN

COMPENSATIE

WINTERBED 
(INCL GLD)

BEHOEFTE: DIJK

NU IN 
EIGENDOM

AMBITIE

ZOMERBED)

AANBOD: 
GEBIEDSONT-
WIKKELING + RIVIER

NOG NIEUW 
TE VERWERVEN









Complexiteit wordt logisch



Samen verder





Doorgaan met hoe we al samengewerkt hebben:

• Elkaar regelmatig zien

• Transparant en navolgbaar

• ‘Beetje van mezelf en beetje van Maggie’

• Gesprekken op inhoud, respect voor elkaar

• Onzekerheden blijven bestaan

• Soms zaken naar volgende stap / fase

Wat blijft hetzelfde



• Uitwerking techniek en budget dominant

• Meer voeding vanuit projectteam en partners

• Meer variantie in type bijeenkomsten: doel en tijd

Wat wordt anders



WP 7: vandaag

• Accent op informeren

• Uitkomst kansrijke 
alternatieven

• Hoe samen verder

WP 8: feb. ‘19 (middag)

• Informeren + gesprek

• Inzichten delen

• Hoofddilemma’s 
bespreken

• Welke criteria 
bepalend voorkeurs-
alternatief?

Werkplaats 7 en 8



WP 9: juni ‘19 (avond)

• Informeren + begrijpen

• Wat is de inhoud van 
hoofdrichting 
voorkeursalternatief

WP 10: juni ‘19 (dag)

• Aan het werk 

• Uitwerken 
hoofdrichting

• Thema’s en 
deelgebieden

Werkplaats 9 en 10



WP 11: nov. ‘19 (middag)

• Informeren + gesprek

• Wat heeft geleid tot dit 
concept 
voorkeursalternatief

WP 12: jan. ’20 (middag)

• Feestelijke afsluiting

• Terugblik op inhoud 
en samenwerking

Werkplaats 11 en 12




