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Klankbord geeft positief advies over het participatieproces bij Meanderende Maas 
Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de klankbord op 18 
september 2019 geconcludeerd dat het proces tot op heden zorgvuldig is doorlopen. Belangengroepen 
zijn goed betrokken en er is transparant gehandeld door de projectorganisatie. In de werkplaatsen is door 
de deelnemers met plezier en vol energie gewerkt aan de inhoud en is open en respectvol met elkaar 
omgegaan. Hierbij was er ook voldoende ruimte voor de deelnemers om hun zorgen te benoemen.  
 
Tevens zijn de dijktafels goed verlopen. Hierin zijn de direct aanwonende geïnformeerd over de gevolgen 
van verschillende dijkontwerpen en hebben ze hun aandachtspunten kenbaar gemaakt aan de 
projectorganisatie. De bestuurlijke betrokkenheid tijdens het bestuurlijk werkbezoek is als positief 
ervaren, evenals de afstemming met de planuitwerking Demen-Dieden.  
 
Voor het vervolg heeft de klankbord enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn beschreven na een 
korte toelichting op de samenstelling, rol en werkwijze van de klankbord.  
 
Samenstelling, rol en werkwijze klankbord 
De klankbord bestaat uit een evenwichtige mix van personen die verschillende belangen in het gebied 
vertegenwoordigen vanuit de (dorps)kernen, de agrarische en recreatieve ondernemers en inhoudelijke 
kennisvelden als cultuurhistorie en natuur. Dit heeft geleid tot 10 leden. De klankbord volgt het proces en 
adviseert hierover aan de projectorganisatie en de stuurgroep. De klankbord heeft geen taak om de 
inhoud mee vorm te geven. Daar zijn de werkplaatsen voor.  
 
Om het proces goed te kunnen volgen is de klankbord zeven keer bij elkaar geweest om beelden met 
elkaar en de projectorganisatie te delen. Daarnaast zijn telkens een of twee leden van de klankbord bij 
elke werkplaats en de verschillende dijktafels aanwezig geweest. Na elke werkplaats hebben zij hun 
reflectie en advies gedeeld met de klankbord en de projectorganisatie. Door persoonlijk aanwezig te zijn, 
en daarmee te zien en horen hoe er gewerkt is en wat er leeft, is het mogelijk geweest om tot het 
voorliggende advies te komen. 
 
Klankbord geeft enkele aandachtspunten mee 
De klankbord heeft een aantal constateringen gedaan die ze onder de aandacht wil brengen van zowel de 
projectorganisatie als de stuurgroep. Deze zijn hieronder verwoord: 

• Zorg voor een consistent verhaal. Wat doen we voor het kerndoel waterveiligheid en welke 
meekoppelkansen kunnen we benutten. En wat zijn daar de positieve en negatieve 
sociaaleconomische effecten van.  

• Let op dat het verhaal niet te technisch wordt. Blijf in heldere taal uitleggen waarom de dijk dient te 
worden opgehoogd. 

• De inrichting van de uiterwaarden bepaalt mede de waterstandsdaling die uiteindelijk kan worden 
gerealiseerd. Gezien het feit dat vanuit het participatieproces de inrichting van uiterwaarden en met 
name de meanders als een van de belangrijkste dilemma’s is gekwalificeerd, een aspect om nog eens 
goed en integraal te bezien. 

• Aandacht voor de effecten op de binnendijkse landbouwgronden door de maatregelen: ganzenvraat, 
kweleffecten (monitoring), piping maatregelen. 
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• Het project is gestart vanuit een integrale ambitie om aan Gelderse en Brabantse zijde maatregelen 
te treffen en daarmee een impuls te geven in de ontwikkeling van één riviernatuurpark (integrale 
gebiedsontwikkeling). Op dit moment constateert de klankbord dat de ontwikkeling aan de Gelderse 
zijde niet in balans is in vergelijking met Brabant. Met name ten aanzien van natuurontwikkeling, 
fietspaden en het wandelpaden netwerk (naar verwachting zijn hier ook na het project nog steeds 
forse onderbrekingen). De verbinding tussen beide gebieden komt daarmee minder sterk uit de verf. 
Dat kan tot een lager draagvlak aan Gelderse zijde leiden.  

• De klankbord constateert dat er vanuit de omgeving zorgen zijn over het verkeer op de dijk. Het gaat 
daarbij om dagelijkse veiligheid (bijv. te snel rijden) alsook de toename door overlast als gevolg van 
recreatief verkeer (lawaai van motoren die woongenot verminderen, drukte op de dijk). Daarbij wordt 
de notie gemaakt dat uit de werkplaatsen en dijktafels blijkt dat bewoners verschillend denken over 
eventuele oplossingen wat dit onderwerp tot een lastig dilemma maakt. De klankbord adviseert de 
gemeente Oss om met de gebruikers over de toegankelijkheid en de inrichting van de wegen op de 
dijk in overleg te gaan. De klankbord geeft daarbij mee om rekening te houden met eventuele effecten 
voor het verkeer op de Gelderse dijk (bijvoorbeeld ten aanzien van recreatief motorverkeer).  

• Maatregelen ten aanzien van gemotoriseerd recreatieverkeer op de Brabantse Maasdijk kunnen een 
toename van dit verkeer op de Gelderse Maasdijk veroorzaken. Van belang om het onderwerp 
verkeer nog eens structureler en breder te beschouwen door alle betrokken gemeentes, provincies 
en waterschappen en daarbij overwegen om ook aan Gelderse zijde op de dijken maatregelen te 
nemen (de problematiek is min of meer identiek). 

• Tip is om de mensen uit de werkplaats ook mee te nemen naar vergelijkbare gerealiseerde projecten 
of projecten in realisatie om te laten zien wat we gaan doen. Voor het plangebied Demen – Dieden is 
dit al enkele malen gebeurd (door K3Delta/Natuurmonumenten) en dat wordt zeer gewaardeerd. 

• Daar waar er oud zeer is (bijvoorbeeld vorige dijkversterking) neem dat serieus.  

• Zorg voor een passend participatieproces in de verdere uitwerking van de plannen. Houd de ingezette 
lijn vast om daarin te werken met een brede vertegenwoordiging vanuit de omgeving.  

 
Bovenstaande advies is opgesteld door:     
- Henri Arts: dorpsraad Lith 
- Dolf van Atteveld: dorpsplatform Maasbommel 
- Jan van der Biezen: agrarische natuurvereniging d’n Beerse Overlaet 
- Henk Buijks: cultuurhistoricus 
- Theo van Heukelom: dorpsplatform Appeltern 
- Wim Hoezen: stichting Maasmeanders 
- Harry Hofman: bewoner Demen       
- Fons Giesbers: dorpsraad Ravenstein 
- Gijsbert van Loon: ZLTO Oss – Den Bosch    
- Ed Steiger: recreatief ondernemer 
- Theo Breuring: dorpsraad Megen, Haren, Macharen.  

 
 
 


