
Presentatie Dijktafels, 
maart/april 2019. Informatie 

voor bewoners aan de dijk



Overzichtskaart dijk met aanduiding waar we zijn

Waar zijn we op de dijk



19.00 Welkom – Jos IJkhout

19.05 Toelichting verkenning– Tim Smit

19.30 Toelichting techniek – Fer Kalis

20.15 Afsluiting plenaire deel

20.20  Pauze

20.30 Met u in gesprek

Programma

Doel: informeren over mogelijke maatregelen aan de dijk en in 
gesprek gaan over vragen, aandachtspunten en voorkeuren.



Toelichting verkenningsfase 
project

Tim Smit



• Aanleiding en  doel project

• Projectpartners

• Planning

• Hoe betrekken we omgeving

• Waar werken we naar toe

Onderwerpen



Blijven werken aan waterveiligheid

Hogere waterstanden 
door klimaatverandering

Groei in bewoners en 
bedrijvigheid achter 

de dijk 

Meer kennis over de 
dijk



Doel: veilige dijk en aantrekkelijker 
gebied 



Gezamenlijk project



Onderzoek 
afgerond

2016

Verkenning 
gestart

2017-2020

Planvorming

2020-2022

Uitvoering

2023 - 2028

Planning

2017 Ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde
2018 Kansrijke combinaties van maatregelen (alternatieven X en Z)
2019 Voorkeursalternatief
2020 Besluitvorming door besturen



Meedenken en meedoen 
in werkplaatsen, klankbordbijeenkomsten, informatie 

bijeenkomsten en dijktafels



Werkplaatsen



Alternatieven X en Z



Waar werken we naar toe



Hoe verder

• Tot de zomer: samenstellen voorkeursalternatief en consultatie
omgeving
• uitkomsten dijktafels en werkplaatsen (juni)

• informatie avonden (juni)

• Najaar: raadplegen projectpartners
• bijv commissies / raden / algemeen bestuur

• Voorjaar 2020: besluiten en inspraak
• besluiten besturen projectpartners

• ter inzage structuurvisie en milieu effect rapportage





Hoe verder

• Samenstellen voorkeursalternatief

• Informatie avonden juni

• Najaar bestuurlijke consultatie en besluitvorming



Technische toelichting op de dijk
Fer Kalis



1. Dijk typen

2. Wat kan er mis gaan?

3. Hoe groot is het probleem?

4. Algemene thema’s voor de dijk:
• Hoe gaan we om met bomen op de dijk?

• Wat betekent dit voor het verkeer? 

5. Hoe gaan we om met piping?

6. Mogelijke oplossingen per deeltraject

Onderwerpen



Dijk type: Gronddijk

→Maas



Dijk type: Tuimeldijk

→Maas



Verschillende dijktypen: Tuimeldijk/Gronddijk

Dorpskernen:  Tuimeldijk

Dieden

Demen

Megen

Macharen

Oijen

Ravenstein

Lith

Uiterwaarden: Gronddijk Ravenstein:  Kade (constructie)



Wat kan er mis gaan?
1. Hoogte

• Door overloop verzwakt 
en bezwijkt de dijk 

Binnendijks
Buitendijks

Versterken binnen-
en buitendijks

Versterken 
binnendijks

Versterken 
buitendijks



• Door verzadiging en 
waterdruk wordt dijk 
instabiel

Wat kan er mis gaan?
2. Stabiliteit

Binnendijks
Buitendijks

Verflauwen taluds

Stabiliteitsberm 
binnendijks

Constructie



• Kwelstroom onder de 
dijk neemt gronddeeltjes 
mee en holt de dijk uit

Wat kan er mis gaan?
3. Piping

Binnendijks
Buitendijks

Pipingberm

Grondverbetering 
buitendijks

Constructie



Hoe groot is het probleem?

Meters

Waterstand

Dijkhoogte

Hoogte

Stabiliteit

Piping



Algemeen thema: Bomen

Huidige situatie

Nieuwe situatie na dijkversterking

Uitgangspunt: bomen behouden



Algemeen thema: Bomen

Dieden

Demen

Megen

Macharen

Oijen

Ravenstein

Lith

Bomen langs Tuimeldijk



Aandachtspunten genoemd door de omgeving:

• Veiligheid op de dijk

• Fiets- en wandelmogelijkheden

• Dijk als panorama route

Algemeen thema: Verkeer



Tuimeldijk: gescheiden verkeer 

• Recreatiefverkeer scheiden van auto- en 
motorverkeer



Gronddijk: gemengd verkeer 

• Combinatie van verkeersstromen



• Voorkomen van slopen van huizen

• Karakter van de bomendijk behouden

• Volgorde van keuzes verbeteringen:
1. Verbeteren met grond binnendijks  (goedkoper, 

duurzaam, beheer en onderhoud)

2. Verbeteren met grond buitendijks (vergunning nodig 
van RWS)

3. Verbeteren met een constructie (duur en niet zichtbaar)

Uitgangspunten voor oplossingen

Maatwerk per locatie



Alternatief X en Z: 
Oplossingen voor piping

Kwelstroom onder de dijk 
neemt gronddeeltjes mee en 
holt de dijk uit

• X in grond: pipingberm

waar kan dat en wat zijn 
effecten?

• Z in constructie: pipingscherm

Wat is het  verschil met grond 
in effecten en kosten?



• Waar ruimte is en dus geen bebouwing 

• Tussen de 30 en 120 m lang

• Circa 1,5 meter hoog

30 meter

120 meter

Alternatief X: Pipingberm



Alternatief X: Pipingberm



Alternatief Z: Pipingscherm

Door bebouwing 
is een pipingberm
niet mogelijk

Constructie



Alternatief Z: Pipingscherm

Groen = geen pipingprobleem Rood = constructie



Mogelijke oplossingen per dijksecties zijn 
specifiek iedere avond toegelicht met 
bovenaanzichten en dwarsprofielen. Wilt u 
meer weten over de dijk in uw omgeving? 
Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Peter Rutten 
(prutten@aaenmaas.nl



Vragen over: 

- Beheer en onderhoud Maasdijk

- Windschade

- Vergunning maaionderhoud

- Groenonderhoud

- Schapen op de dijk

- Etc. 

clusterkeringen@aaenmaas.nl

Dagelijks beheer en onderhoud



Vervolg?

• Wat gaan we met uw informatie doen?

• Wanneer komen we bij u terug? Inloopmoment of 
informatieavond juni

• Waar kunt u nog meer informatie vinden? 
www.meanderendemaas.nl

• Bij wie kunt u terecht met vragen? Zie flyer, Peter Rutten

Afsluiting vanavond

• Per groepje

• Napraten aan de bar...

Afsluiting plenaire deel

http://www.meanderendemaas.nl/

