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De opkomst was hoog, nagenoeg alle genodigden waren aanwezig. Na een algemene introductie zijn de 
schetsen van de uitwerkingen van de meander ten westen van Megen door het projectteam gepresenteerd. 
Aansluitend zijn er informatieve vragen gesteld door de deelnemers over de presentatie. Vervolgens is 
stilgestaan bij wat de groep aanspreekt/ als positief wordt gezien en wat ze willen aanvullen of veranderen. 
De eindconclusie is dat de inrichting goed is en kansen biedt voor verschillende doelen en gebruikers. 
 
Introductie 
Jan Bouman gaf namens het project een korte introductie op het project en het doel van de bijeenkomst. Het 
project bevindt zich in de uitwerkingsfase en zoals gebruikelijk wilden we dat doen samen met (een 
vertegenwoordiging) van de bewoners en ondernemers uit het gebied. Door de COVID 19 maatregelen hebben 
we het wat anders moeten doen, maar we zijn blij dat we met deze groep in gesprek konden. We hoorden 
graag hoe de deelnemers tegen de uitwerkingen aankeken en zullen die informatie ook meewegen in de 
plannen en daar waar nodig de stuurgroep er over informeren. 
 
Presentatie schetsen van de uitwerkingen 
In een presentatie van circa twintig minuten presenteerde Samantha Hoogewerf de schetsen van de 
uitwerkingen. Belangrijke onderdelen zijn: 

• De eisen aan de inrichting vanuit waterkwaliteit en natuur, zogenoemde KRW waarden. 

• De eisen vanuit recreatievaart. 

• De mogelijke inrichtingsvarianten voor de meander. 
 
Terugkoppeling vanuit de deelnemers 
De essentie van de terugkoppeling is over wat aanspreek is: 

• Het herstel van de meander en de geul. 

• Het weer herkenbaar maken van de loop van de oude meander.  

• De kans om het gebied te beleven vanaf het water. 

• Megen wordt weer omarmd door de Maas (Megen hier, Megen daar en Megen overal). 

• Ruimte om ooibos te ontwikkelen. 

• De afwisseling van binnen en buitenbocht tussen de vaar- en natuurzone. 

• Het weren van snelle en grote boten. 
 
Bij aan te vullen/ veranderen zijn genoemd: 

• Een deel van de groep vindt het jammer dat er geen kajuitboten kunnen komen. 

• Een deel van de groep zou graag de weg koppelen aan de vaarzone. Een ander deel ziet dat liever niet 
vanwege ‘te veel recreatiedruk’ die ten koste gaat van natuur. 

• De groep mist een afmeerplek om Megen te bezoeken, waarbij ze tot de conclusie komen dat deze beter 
bij de bestaande jachthaven van Megen kan komen. 

• Zorg voor een veilige verbinding met de Maas en met name Burgemeester Delenkanaal. 

• Twee palen en een plank om af te meren (komen niet aan wal) is een extra kwaliteit die goed aansluit bij 
de doelgroep natuur en landschapbelevers. 

• Kijk naar een plek voor vissers binnen de zonering. 

• Zorg voor routing door de uiterwaarden. 
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• Waar ligt er een kans voor een zwemstrandje? 
 
De afwisseling in zonering in gebruik binnen de meander ziet iedereen als positief en aantrekkelijk. De beelden 
over de mate van gebruik wisselt enigszins tussen meer ‘verstild’ en enkele extensieve gebruiksvormen als 
‘paal met plak’, standje en een visplek.  


