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6.5m 
3.5m 11.1m 5.0m 5.8m12.2m 9.0m5.0m 1.01.0 0.50.5

steunberm met 
nieuwe Onderweg 

7.3m hoog steunberm 
7.2m hoog

grasbetonstrook

grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

11.0m hoog

huidige dijk
10.5m hoog

binnendijks
5.8m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

6.5m 
3.5m 11.1m 5.0m 5.8m12.2m 9.0m5.0m 1.01.0 0.50.5

steunberm met 
nieuwe Onderweg 

7.3m hoog steunberm 
7.2m hoog

grasbetonstrook

grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

11.0m hoog

huidige dijk
10.5m hoog

binnendijks
5.8m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

6.5m 
2.5m 21.8m5.9m20.0m9.5m

taludverflauwing 
1.4

behoud 
bomen

aanbrengen 
nieuwe kleilaag

huidige dijk
11.0m hoog

binnendijks
5.3m hoog

steunberm
8.5m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe fietspad

10.9m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

6.5m 
2.5m 21.8m5.9m20.0m9.5m

taludverflauwing 
1.4

behoud 
bomen

aanbrengen 
nieuwe kleilaag

huidige dijk
11.0m hoog

binnendijks
5.3m hoog

steunberm
8.5m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe fietspad

10.9m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

bestaande situatie bestaande situatie7.7m3.0m 13.0m 11.3m
6.5m
3.5m1.0 1.00.5 0.5

steunberm 
6.9m hoogconstructie

binnendijks
5.5m hoog

huidige dijk
9.2m hoog

grasbetonstrook

grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

9.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

bestaande situatie bestaande situatie7.7m3.0m 13.0m 11.3m
6.5m
3.5m1.0 1.00.5 0.5

steunberm 
6.9m hoogconstructie

binnendijks
5.5m hoog

huidige dijk
9.2m hoog

grasbetonstrook

grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

9.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

2.5m8.9m bestaande situatiebestaande situatie 1.5m

huidige tuimeldijk 
9.9m hoog

fietspad door 
uiterwaard

behoud weg
8.9m hoog

verflauwen 
talud

constructie

aanbrengen 
nieuwe kleilaag

binnendijks
6.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

2.5m8.9m bestaande situatiebestaande situatie 1.5m

huidige tuimeldijk 
9.9m hoog

fietspad door 
uiterwaard

behoud weg
8.9m hoog

verflauwen 
talud

constructie

aanbrengen 
nieuwe kleilaag

binnendijks
6.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

1.6m 10.1m4.0mbestaande situatie

tuimeldijk 
10.0m hoog

binnendijkse 
bebouwing

behoud weg
9.0m hoog constructie

huidige dijk
9.3m hoog

binnendijks
6.9m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

1.6m 10.1m4.0mbestaande situatie

tuimeldijk 
10.0m hoog

binnendijkse 
bebouwing

behoud weg
9.0m hoog constructie

huidige dijk
9.3m hoog

binnendijks
6.9m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

4

6.5m
3.5m 7.2m9.3m15.0m4.0m 1.2m

4.0m
2.4m bestaande situatie1.0 1.00.5 0.5

taludverflauwing
1:3

verhard wandelpad 
op steunberm

8.2m hoog

constructie

huidige dijk
10.4m hoogbinnendijks

5.5m hoog

grasbetonstrook

grasstrook
steunberm
7.2m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

10.7m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

6.5m
3.5m 7.2m9.3m15.0m4.0m 1.2m

4.0m
2.4m bestaande situatie1.0 1.00.5 0.5

taludverflauwing
1:3

verhard wandelpad 
op steunberm

8.2m hoog

constructie

huidige dijk
10.4m hoogbinnendijks

5.5m hoog

grasbetonstrook

grasstrook
steunberm
7.2m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

10.7m hoog

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

MAAS

Bovenaanzicht

4m 
2.5m bestaande situatiebestaande situatie 3.9m

tuimeldijk met 
fietspad

10.7m hoog

constructie

behoud weg
9.4m hoog

huidige dijk
10.6m hoog

binnendijks
6.2m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

4m 
2.5m bestaande situatiebestaande situatie 3.9m

tuimeldijk met 
fietspad

10.7m hoog

constructie

behoud weg
9.4m hoog

huidige dijk
10.6m hoog

binnendijks
6.2m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

4.0m
10.5m 5.0m 4.5m1.0mbestaande situatie 1.2m

steunberm
7.5m hoog

behoud 
bomen

tuimeldijk met 
wandelpad
11.0m hoog

behoud weg 
10.5m hoog

kloostermuur

binnendijks
8.1m hoog

mogelijk in toe-
komst afgraven

MAAS

Bovenaanzicht

4.0m
10.5m 5.0m 4.5m1.0mbestaande situatie 1.2m

steunberm
7.5m hoog

behoud 
bomen

tuimeldijk met 
wandelpad
11.0m hoog

behoud weg 
10.5m hoog

kloostermuur

binnendijks
8.1m hoog

mogelijk in toe-
komst afgraven

MAAS

Bovenaanzicht

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

6.5m 
3.5m 14.3m9.9m20.0m3.2m 1.01.0 0.50.5

huidige dijk
10.4m hoog

grasbetonstrook
grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

11.2m hoog

binnendijks
6.0m hoog

steunberm
7.3m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

4.0m 
1.1m 2.5m 10.2mbestaande situatie

huidige weg
10.8m hoog

tuimeldijk met 
fietspad

11.6m hoog

constructie

behoud 
bomen

huidige dijk
11.0m hoog

binnendijks
7.2m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

1.2mbestaande situatie 5.0m 5.0m

behoud weg
11.2m hoog

maaiveld afgraven - 
nader te detailleren

kademuur
12.5m hoog

behoud 
bomenbinnendijkse 

bebouwing

tuimeldijk met 
wandelpad 
11.5m hoog

huidige dijk
11.4m hoog

binnendijks
9.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

1.2mbestaande situatie 5.0m 5.0m

behoud weg
11.2m hoog

maaiveld afgraven - 
nader te detailleren

kademuur
12.5m hoog

behoud 
bomenbinnendijkse 

bebouwing

tuimeldijk met 
wandelpad 
11.5m hoog

huidige dijk
11.4m hoog

binnendijks
9.7m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

reservering pipingberm 
 (70m breed, 

conform voorkeursalternatief)

6.5m 
3.5m 14.3m9.9m20.0m3.2m 1.01.0 0.50.5

huidige dijk
10.4m hoog

grasbetonstrook
grasstrook

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

11.2m hoog

binnendijks
6.0m hoog

steunberm
7.3m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

4.0m 
1.1m 2.5m 10.2mbestaande situatie

huidige weg
10.8m hoog

tuimeldijk met 
fietspad

11.6m hoog

constructie

behoud 
bomen

huidige dijk
11.0m hoog

binnendijks
7.2m hoog

MAAS

Bovenaanzicht

11.3m11.2mbestaande situatie
6.5m
3.5m1.0 1.00.5 0.5

binnendijks
5.0m hoog

huidige dijk
9.0m hoog

constructie

taludverflauwing

behoud huidige 
weg 5.5m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

9.5m hoog

grasbetonstrook
grasstrook

binnendijkse 
bebouwing

MAAS

Bovenaanzicht

11.3m11.2mbestaande situatie
6.5m
3.5m1.0 1.00.5 0.5

binnendijks
5.0m hoog

huidige dijk
9.0m hoog

constructie

taludverflauwing

behoud huidige 
weg 5.5m hoog

moderne gronddijk 
met nieuwe weg

9.5m hoog

grasbetonstrook
grasstrook

binnendijkse 
bebouwing

MAAS

Bovenaanzicht
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afgraven naar aangegeven hoogte

rand lelyzone

ooibos (indicatief )

struweel (indicatief )

riet en ruigte (indicatief )

gras en akker

mengklasse I (min. 80% gras en akker, max. 10% bos, riet, struweel)

mengklasse II (min. 30% gras en akker, max. 40% bos, riet, struweel)

dijkzone: behoud huidig maaiveld 

begrenzing Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk

zichtlijnen

behoud van groen voor ecologische waarden

hoogwatervluchtplek (nader te onderzoeken in DO)

mogelijke hoogwatervluchtplek (nader te onderzoeken in DO)

aanpassingen voor nieuwe dijk

reservering pipingberm (70m breed conform VKA)



ondiep water met KRW-waarde, max 80cm diep

water tussen 80cm en 150cm diep

diep water, >150cm 

behoud huidig water (stuwpeil +490 NAP)

bestaande geul met KRW-waarden

nieuwe (deels) aangetakte geul (1,5-2,5 m diep) 

nieuwe geisoleerde geul (0,4-0,8 m diep)

refugium (1,5-2,5 m diep)

dood rivierhout

bakenboom op huidige locatie

bakenboom op nieuwe locatie

aanlegplek

bevaarbaar voor kleine sloepen en kano’s

haven

pontverbinding

visplaats (indicatief )

LAW langs de Maas

struinpad

�etspad

rolstoelpad 

brug

voorde/ verlaagd �etspad

gebiedsentree

parkeren (indicatief )

vogelkijkhut

strandje

monument/ landmark

markering sluisje/inlaatpunt

kerken en molens

herkenbaar  Erf Maasakker

lokaal initiatief uitbreiding  

camping

Bierbrouwerij

dijkkruin

dijktalud

steunberm

reservering pipingberm
(70m breed conform VKA)

indien pipingberm vervalt, constructie

constructie

bomen op de dijk

weg

�etspad

wandelpad 

Legenda  

Legenda vereenvouwdigde dijk  

N

N

1:10.000

ingang oude meander 
herkenbaar en struinpad

entree richting gebied, 
aansluitend op struin-
paden en LAW-pad

brug over 
meander

kleine aanlegplek 
nabij oude haven

reliëfvolgende 
weerdverlaging

Lelyzone verlagen naar 
+5,40m NAP met gras en 
geulen met KRW-doelen 

vogelkijkhut en maaiveldverlaging 
om oude haven te duiden 

behoud van 
Tienmorgenstraat 
op huidige hoogte

Lelyzone 
verlagen met 
grasland

lokaal initiatief 
uitbreiding haven 
– mogelijk werk 
met werk

kleinschalige camping,
camperplaats,
parkeerlocatie en 
strandje

aangesloten meander met 
KRW-doelen, weerdverlaging met 
rivier- en moeraslandschap met 
ooibos en stroomdalgraslanden

Verbeteren toegang haven Oss: 
•  Verruimen monding en bocht
   incl. oeverwerken
•  Vergroten veiligheid
•  Beter benutten van haven geoptimaliseerde westelijke 

geul met daarin geconcentreerd 
de KRW-opgave

fietspad: buiten particuliere 
eigendommen, buiten dijkzone en 
op de rand van de beheerseenheid

behoud bestaande 
KRW-geul

herplaatsen
bakenbomen

maaiveld verlagen naar 
+5,40m NAP. Veerweg op 
huidig niveau +6,70m NAP

maaiveld verlagen 
naar +5,40m NAP

entrees richting 
gebied met 
kleinschalige 
parkeervoorziening

entree richting gebied met 
kleinschalige parkeerplaats

mogelijke locatie 
hoogwatervluchtplek 
ter hoogte van 
Maasakker erf

vogelkijkhut bereikbaar via LAW-
pad op rand Lelyzone, aansluitend 
op routes Demen-Dieden

behoud hoogte en/of groen-
structuur voor ecologie

Demen-Dieden en Oeverzone 
Diedensche Uiterdijk conform 
plan Natuurmonumenten met 
geulen en weerdverlaging

lage vogelkijkhut bereikbaar 
via struinpad, rolstoelpad, en 
lange afstandswandelpad

geïsoleerde meanders met KRW-doelen 
en reliëfvolgende weerdverlaging met 
rivier- en moeraslandschap en ooibos 

fietspad handhaven op huidige weg, 
maar verlaging ter hoogte van de meander

struinpad langs oever op verlaagd 
maaiveld van +5,40m NAP

Lelyzone verlagen naar 
+5,40m NAP met grasland 
en geulen met KRW-doelen 

moderne gronddijk met nieuwe weg verhard wandelpad op de steunberm 

moderne gronddijk 
met fietspad 

groep bomen 
herplanten

constructie

constructie

constructie

constructie

moderne gronddijk 
met nieuwe weg 

tuimeldijk met fietspad 
op tuimelkad

reservering pipingberm 
(70m breed conform VKA)

indien pipingberm 
vervalt, constructie

reservering pipingberm 
(70m breed conform VKA)

tuimeldijk met fietspad 
op tuimelkade

binnendijks talud 
verflauwen

fietspad door 
uiterwaarden

moderne gronddijk 
met nieuwe weg 

verhoging naast 
provinciale weg

tuimeldijk met 
wandelpad

tuimeldijk met fietspad op tuimelkade tuimeldijk met wandelpad

moderne gronddijk met nieuwe weg

moderne gronddijk met 
nieuwe weg

tuimeldijk met fietspad op tuimelkade

constructie voor kademuur - nader uit te werken

nader uit 
te werken

provinciale 
weg - nader 
uit te werken

behoud groenstructuur 
voor ecologie

provinciale weg 
nader uit te werken

bomen op dijk 
behouden

bomen op dijk 
behouden

bomen op dijk 
behouden

steunberm 
binnendijks

behouden boom, 
nader uit te werken

steunberm 
binnendijks

nieuwe onderweg op 
steunberm binnendijks

steunberm 
binnendijks

steunberm 
binnendijks

steunberm 
binnendijks

steunberm 
buitendijks

constructie

constructie

constructie

afrit naar pont over tuimelkade

moderne gronddijk met nieuwe weg
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