
Informatiebijeenkomst 

20 juni 2022



Programma

19.30 Opening – Jan Bouman 
19.35 Welkom – wethouder Dolf Warris
19.40 Introductie – voorzitter stuurgroep Mario Jacobs
19.45 Vraaggesprek
20.05 Stand van zaken project
20.30 Vragen
20.45 Informatiemarkt



Welkom



Van noodzaak naar kansen benutten



Van meet af aan werken

tien partners samen



Vraaggesprek 

leden stuurgroep 

Meanderende Maas



Peter van Dijk - waterschap Aa en Maas



Pierre Verbraak -

Rijkswaterstaat



Ans Mol -

gemeente West Maas en Waal



Lars Koreman -

Natuurmonumenten



Twan van Bronkhorst -

gemeente Wijchen



Dolf Warris –

gemeente Oss



Peter van't Hoog –

provincie Gelderland



Toelichting proces

Tim Smit



Eindfase planuitwerking – Tim Smit

Onderzoek 
afgerond

2016

Verkenning 
afgerond 
2017-2020

Plan-
uitwerking

2020-2022

Uitvoering

2023-2028

2022 Definitief ontwerp

en besluiten ter inzage

Uitwerking definitief plan met de aannemer

Afstemming met omgeving blijft belangrijk bij uitwerking

2021 Voorlopig ontwerp2019 Voorkeursalternatief

2023 Realisatiefase



Toelichting ontwerp

Hans van Engen



Toelichting ontwerp

• Hoofdprincipes integraal ontwerp

• Dijkontwerp

• Ontwerp rivier en uiterwaard

• Gebiedsmaatregelen











Hoofdprincipes dijkontwerp

Behoud belangrijke waarden en woningenVoortbouwen op huidige dijktypen



Impressie tuimelkade Demen



Twee optimalisaties in het definitief ontwerp

• Aannemer gevraagd: komt met verbeteringen voor 
duurzaamheid en minder hinder.

• Twee optimalisaties: klei-inkassing en herprofilering

• Resultaat: vervallen brede pipingbermen en minder 
constructies nodig. 



Optimalisatieplan dijk: Klei-inkassing



Optimalisatieplan dijk: Herprofilering



We luisteren naar de omgeving

Afstemming via keukentafel, bijeenkomsten en dijktafels Co-creatie via werkplaatsen



Voorbeeld Neerlangel – voorlopig ontwerp (2021)

Bermen en 
schermen rondom

huizen



Voorbeeld Neerlangel – definitief ontwerp (nu)

Eén gecombineerd
scherm en berm aan 

rivierzijde



Tracé (omcirkeld) in 

ontwerp opgenomen.

Voorbeeld: Fietspad

Lithoijen toegevoegd



Hoofdprincipes ontwerp uiterwaarden

• Eén samenhangend ontwerp voor waterveiligheid, 
natuur erfgoed en recreatie.

• Waterveiligheid het meest effectief dicht langs de 
Maas.

• Archeologische waarden als vertrekpunt

• Ruimte voor natuur verder van de rivier af.



• Archeologie ingepast: 

geulenpatronen, Huis 

te Maasakker

• Plan haven Megen

Diedensche Uiterdijk



• Bevaarbare

geul met 

rietmoeras en 

toegang oude

haven.

• Bereikbaarheid

veerpont

Ossekamp en 

De Waarden



• Drempelverlaging belangrijk voor waterveiligheid. 

Meanderende Maas gaat hier mee verder. 

• Afstemming met SF-Beton dat hun plan zelfstandig oppakt. 

Appeltern



• Nieuwe geul

belangrijk voor 

waterveiligheid 

en Kaderrichtlijn

Water.

• Fietspad door de 

uiterwaarden. 

Maasbommel



• Bakenbomen langzaam maar zeker aan einde levensduur

• Afspraken over behoud van structuur

• Voorstel planten nieuwe generatie bakenbomen

• Voor waterveiligheid op specifieke locaties kap bestaande

bomen noodzakelijk

Bakenbomen



Wandelen en fietsen – routes en struinen



De uitvoering van ‘het werk’ in de tijd

• Dijk veilig: 2025

• Kaderrichtlijn Water: 2027

• Werkzaamheden uiterwaarden: 2028

• Zelfrealisatiegebieden: loopt door (volgende sheet)



Zelfrealisatiegebieden: buiten ‘werk’

Zelfrealisatie Demen-
Dieden is gestart



Vervolgstappen dit jaar

• Voorbereiden publiekrechtelijke besluiten en ter 

inzage (november). 

• Grondverwerving uiterwaard en dijk. 

• Start realisatie van ‘het werk’ voorzien medio 2023.





Bezoek www.meanderendemaas.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief
Mail ons via info@meanderendemaas.nl

@MeanderendeMaas

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

