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Voorkeursalternatief

31 oktober 2019



Programma

I. Welkom – Berto Meeuwissen

II. Presentatie project en concept voorkeursalternatief – Petra van den Brand

I. Aanleiding en samenwerking

II. Inhoud voorkeursalternatief

III. Vervolg 

III. Vraag en antwoord

IV. Informatiemarkt





Blijven werken aan waterveiligheid

Hogere waterstanden door 
klimaatverandering

Groei in bewoners en 
bedrijvigheid achter de 

dijk 

Meer kennis over de dijk



Brabantse Maasdijk moet 

versterkt worden:

Hoogte

Stabiliteit

Piping



Dijkversterking en rivierverruiming



Veiligheidsopgave biedt kans voor het gebied



Sterke Maasdijk, 

mooie meanders en 

meer ruimte voor 

de Maas
Substantiële 
waterstandsdaling

Woningen en bomen op dijk gespaard

Dijk beschermt 
270.000 inwoners

Ecologisch, economisch en 
sociaal vitaal gebied



Partners besluiten en investeren samen



Actieve betrokkenheid omgeving via werkplaatsen



Kernpunten bewoners en ondernemers

• Eigendommen aan de dijk

• Bomen op de dijk en bakenbomen

• Cultuurhistorie

• Verkeer op de dijk en behoud pontjes 

• Struinen, lopen, fietsen en varen in de uiterwaarden

• Zichtlijnen in uiterwaarden naar kernen en Maas

• Landbouwkundig gebruik



Zorgvuldig: stap voor stap naar besluiten werken

Onderzoek

2016

Verkenning 

2017-2020

Planuitwerking

2020-2022

Uitvoering

2023-2027





Een veilige en sterke dijk: hoogte, stabiliteit en piping



Verschillende dijktypen

Dieden

Demen

Megen

Macharen

Oijen

Ravenstein

Lith

Buitendijks versterken 
plaatselijk onvermijdelijk 
→ compensatie 
(rivier-verruiming) nodig

Verschillende 
typen dijk: 

• Kernen –
Tuimeldijk

• Lobben –
Gronddijk

Variabele 
uitwerkingen



Behoud woningen en karakteristieke bomen

Vrijliggend
fiets- en 
voetpad

Huizen sparen

Bomen sparen

Tuimeldijk bij de kernen 

Moderne gronddijk bij open kommen

Alle verkeer op 
een rijbaan

Ruimte aan 
binnenzijde



Dijk bij Ravenstein
Kadeconstructie bij Ravenstein





Sterke Maasdijk met behoud woningen en bomen



Maatregelen uiterwaarden: rivierverruiming

Lelyzone Ossenkamp

Lelyzone De Waarden

Diedensche Uiterdijk

en Demen-Dieden

Geul Maasbommel - Appeltern



Ruimte voor de Maas



Ruimte voor de Maas: kans voor natuur



Ruimte voor de Maas: vrijetijdsbesteding



Ruimte voor de Maas: verbeteren haventoegang



Duurzame uitvoering: CO2-reductie





Hoe nu verder 

• Bestuurlijke consultatie 

• Vaststelling door stuurgroep in december

• Interprovinciale Structuurvisie ter inzage

• Start planuitwerking 2020

• Bewoners en ondernemers blijven betrokken en worden goed 

geïnformeerd



Vragen? 



Informatiemarkt

• Algemeen

• Dijk

• Demen-Dieden

• Diedensche Uiterdijk (incl. doorsteek Gouden Ham en 

Appeltern)

• Waarden/Ossenkamp (incl. geul Maasbommel)



Bezoek de website www.meanderendemaas.nl (Nieuwsbief) 
Mail ons via info@meanderendemaas.nl

Twitter: @meanderendemaas
Instagram: @meanderendemaas
Facebook: \MeanderendeMaas

Blijf op de hoogte!

http://www.meanderendemaas.nl/
mailto:info@meanderendemaas.nl

