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1 Het Meer-Maas project Planontwikkeling Demen-Dieden 

1.1 Het initiatief 

Natuurmonumenten heeft het initiatief genomen voor het natuurontwikkelingsproject Demen-

Dieden. Het plan bestaat uit het verlagen van de uiterwaarden en het graven van nevengeulen 

waardoor natuur zich kan ontwikkelen en de waterveiligheid wordt vergroot. Natuurmonumenten 

investeert in het project vanuit haar programma MeerMaas, een investeringsfonds voor 

natuurontwikkeling voor de bedijkte Maas vanaf Ravenstein naar Heusden. Natuurmonumenten 

werkt samen met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat investeert in het project vanuit de Kader Richtlijn 

Water (KRW) met als doel het ecosysteem van de Maas te herstellen. Hiervoor zijn opgaven en 

doelen voor de Maas geformuleerd (Richtlijn 2000/60/EG, in juni 2005 geïmplementeerd in de 

Nederlandse wetgeving). Tevens is Rijkswaterstaat betrokken vanuit de eigendomssituatie van de 

oeverzone. De grondstoffen (keramische klei) die bij de verlaging vrijkomen, worden afgezet op de 

markt ten behoeve van de baksteen- en dakpanindustrie. Deze delfstofwinning is daarbij ook één van 

de motoren achter het plan. 

 

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat hebben de wens uitgesproken de planvorming voor het 

natuurontwikkelingsproject integraal op te pakken. Natuurmonumenten heeft hierover afstemming 

met de andere terreineigenaren Van de Wetering b.v., Nass en het Waterschap Aa en Maas. De 

plannen worden zover uitgewerkt dat alle benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd en 

verkregen. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat hebben nog geen afspraken gemaakt over de 

latere uitvoering van het project; in principe moet de uitvoering van de werkzaamheden in de 

uiterwaarden en in de oeverzone ook onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden.  

 

K3Delta Gebiedsontwikkeling b.v. trekt in opdracht van Natuurmonumenten de gehele uitwerking en 

(al dan niet) gedeeltelijke uitvoering van het voorgenomen plan. Dit omvat de planvorming, de 

benodigde onderzoeken, milieueffectrapportage, de vergunningaanvragen en het 

omgevingsmanagement en coördinatie. Zij worden hierbij ondersteund door het advies- en 

ingenieursbureau LievenseCSO, Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling, Adri Voorwinden 

Ruimtelijk Vormgeving, Landslide milieu-adviesbureau en Landmeetkundig en adviesbureau Meet 

B.V. 

 

1.2 Het plangebied 

Het plangebied Demen-Dieden omvat de Maasuiterwaarden van dijkteen tot rivieroever ter hoogte 

van Demen en Dieden, vanaf Neerlangel (dijkpaal 401) tot aan de Diedensche Uiterdijk (dijkpaal 448). 

Het plangebied is ongeveer 110 ha groot en omvat 4,5 kilometer rivieroever (rivierkilometer 183,7 

t/m 188,2). Het te verwachten af te graven oppervlak beslaat circa 80 hectare. Zie Figuur 1 voor een 

overzicht van het plangebied.  
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Figuur 1: Plangebied Demen-Dieden met rivier- en dijkkilometer. 

 

De betreffende percelen zijn beschikbaar voor het planvormingsproces en zijn eigendom van 

Natuurmonumenten (NM), de Staat vertegenwoordigt door Rijkswaterstaat (RWS), Van de Wetering 

b.v. en Nass (behoren  tot het NM-deel) en Waterschap Aa en Maas (behoort ook tot het NM-deel); 

zie Figuur 2 voor de verdeling van de gebieden binnen het plangebied.  

 

 

Figuur 2: Eigendomssituatie plangebied (groen = NM-deel, oranje  = RWS-deel) 
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Het plangebied Demen-Dieden bevindt zich binnen het traject van de MIRT-verkenning Ravenstein-

Lith. Onder de noemer Meanderende Maas werkt het waterschap Aa en Maas met partners aan het 

versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith, het geven van meer ruimte aan de Maas en het 

ontwikkelen van het gebied ontwikkelen. Dit zodat het gebied Ravenstein -Lith voldoet dan aan de 

nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn. Om geen hinder en/of overlap 

tussen beide projecten te ondervinden, wordt het onderhavige project goed afgestemd met deze 

MIRT-verkenning.  

 

1.3 Het startdocument 

Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en K3Delta willen de planontwikkeling (en te zijner tijd - al dan 

niet separaat - de uitvoering) in goed overleg uitvoeren mét de omwonenden, de maatschappelijke 

vertegenwoordigers en de bevoegde gezagen. Dit startdocument is dan ook bedoeld als een 

uitnodiging aan u om binnen de vigerende beleidskaders met ons mee te denken, uw ideeën aan te 

dragen én uw zorgen te uiten. Reacties vanuit de omgeving worden zeer gewaardeerd en door ons 

geïnventariseerd of ze passen binnen het vigerende beleid, waar we ons aan dienen te houden. . Als 

blijkt dat de aangedragen ideeën kansrijk en breed gedragen zijn, worden ze meegenomen in de 

afweging voor het definitief ontwerp. 

 

1.4 De ontwerp- en onderzoeksfase 

Dit document is de aftrap van de ontwerp- en onderzoeksfase van het project én het MER-traject. 

Het doel is om in deze fase een ontwerp te maken dat: 

- een groot oppervlak robuuste, rijk gestructureerde beheerbare riviernatuur weet te realiseren 

dat voldoet aan de wensen van de betrokken partijen; 

- financieel-technisch uitvoerbaar is (kwaliteit en hoeveelheid afvoerbare grondstoffen); 

- gewaardeerd wordt door de omgeving (woonomgeving, recreatie); 

- een optimale bijdrage levert aan de rivierverruiming en de benodigde waterstandsdaling; 

- vergunbaar is binnen alle (strikte) eisen aan veiligheid vanuit wet- en regelgeving; zo geeft het 

waterschap Aa en Maas aandat het plan geen toename van het risico op piping mag veroorzaken. 

Overige randvoorwaarden zijn opgenomen in de Hoofdstuk 3 bij het beschrijven van de 

onderzoeken.  

- zo min mogelijk hinder veroorzaakt en zo min mogelijk andere negatieve effecten heeft. 

 

In de ontwerp- en onderzoeksfase onderzoeken wij hoe wij deze meerwaarde kunnen realiseren, 

waarbij wij negatieve effecten weten te vermijden (dan wel maximaal te beperken c.q. te mitigeren). 

 

Aan het eind van de ontwerp- en onderzoeksfase worden de resultaten vastgelegd in een 

milieueffectrapport (MER), een definitief ontwerp én in de benodigde vergunningaanvragen.  
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1.5 Leeswijzer 

In dit startdocument presenteren wij een eerste voorlopig ontwerp en de varianten die wij willen 

verkennen (Hoofdstuk 2). Ook bespreken wij de stappen die wij al doorlopen hebben evenals 

genomen uitgangspunten. In Hoofdstuk 3 beschrijven wij welke effecten wij verwachten op de 

omgeving en welke onderzoeken nodig zijn voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het 

document sluit af met de procedures van het MER en de vergunningaanvragen die wij nog gaan 

doorlopen, de te raadplegen instanties en een kort overzicht van de planning (Hoofdstuk 4).  

Voor dit project is het noodzakelijk dat wij een milieueffectrapportage opstellen (zie tekstkader MER-

plicht). Dit startdocument is tevens de zogenaamde “Notitie van Reikwijdte en Detailniveau” en 

wordt als zodanig ook (formeel) ter inzage gelegd. 

  

Milieueffectrapportage verplicht 

Het voorgenomen plan is “m.e.r.-plichtig”, omdat meer dan 25 hectare ontgravingen 

zijn voorzien (categorie C 16.1 van het Besluit m.e.r.). Het totaal oppervlak (mogelijk) te 

ontgronden uiterwaard nabij Demen en Dieden beslaat om en nabij de 80 hectare en 

overstijgt daarmee de drempelwaarde van 25 hectare dus ruimschoots.  

 

Hierdoor ontstaat de plicht om het besluit voor de ontgrondingsvergunning (artikel 3 

van de Ontgrondingenwet) te baseren op een milieu-effect-rapportage met een 

grondige analyse van de milieueffecten.  
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2 Het voorlopig ontwerp en de varianten 

2.1 Een korte planhistorie 

Het voorlopig ontwerp (Figuur 5, augustus 2017) is de resultante van diverse verkenningen, 

schetsstudies en gebiedsanalyses die reeds sinds omstreeks 2002 zijn uitgevoerd naar de potentie 

voor natuurontwikkeling, de eigendomssituatie, de historie van het gebied, de bodemopbouw en de 

rivierkundige effecten. 

 

Een selectie uit de tot nu toe verworven inzichten en kennis is hieronder opgesomd: 

- De kleilaag in de uiterwaarden varieert sterk in dikte. Ter hoogte van Demen is het kleidek tussen 

de 2,5 en 3,5 meter dik. De zandondergrond ligt hier deels boven en deels onder het stuwpeil van 

de Maas (4,9 m +NAP). Ter hoogte van Dieden zijn in de ondergrond twee oude beddingen van 

de Maas herkenbaar, hier is het kleipakket dikker dan 4 meter (tot 6 meter). 

- Vanuit het perspectief van natuurontwikkeling is het wenselijk de kleilaag tot de zandondergrond 

af te graven. Dat levert de hoogste ecologische biodiversiteit op en biedt de beste kansen voor 

de vestiging van rivier gebonden soorten.  

- De klei in het plangebied is, met uitzondering van de toplaag, geschikt voor de keramische 

industrie. Het totaal beschikbare volume dekt de afzetmogelijkheden voor meerdere jaren (circa 

10 jaar). 

- Nagenoeg de hele uiterwaard is bij de Maaswerken in de vorige eeuw afgetopt en afgevlakt. 

Destijds is dwars door de uiterwaard van Demen niet alleen een nieuwe Maasbedding gegraven; 

een deel van de Maasoevers is destijds (30 tot 70 meter) verschoven. Over ongeveer 2 kilometer 

lengte zijn hier de oude bekribte oeverzones aangevuld met zand en klei. 

- De actuele natuurwaarden van de uiterwaarden zijn helaas zeer beperkt. Alleen op de deels 

zandige, aangevulde oeverzones komen hier en daar enigszins soortenrijkere vegetaties voor. 

- Westelijk van Dieden, in de dijkbocht, lag tot 1875 het kasteel “Eerbosch”. Oorspronkelijk zal dit 

kasteel direct aan een - inmiddels vol-geslibde - rivierarm gelegen hebben. 

- De uiterwaard is in de loop der tijd hoog opgeslibd en overstroomt in de huidige situatie nog 

maar heel zelden (eens per 10 jaar). Om de gewenste invloed van de Maas op de natuur en de 

doorstroombaarheid te vergroten zullen de uiterwaarden met meerdere meters verlaagd 

moeten worden. 

- De huidige situatie van het plangebied bestaat uit een overwegend agrarisch landschap (grasland 

en maïs) met bijbehorend (intensief) agrarisch gebruik.  

- Nagenoeg het hele plangebied is eigendom van initiatiefnemers; er dient nog één perceel (Nass) 

verworven te worden; hierover zijn in principe afspraken gemaakt door Van de Wetering b.v. 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Uitsnede Kadastrale kaart 1811-1832, Bron: 

Wat was Waar.nl 

Figuur 4:Schets van het slot “Eerbosch te 

Dieden in 1616”. Getekend door J. Stellingwerf 

rond 1723, naar een onbekend voorbeeld 
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Het initiatief is in de voorbereidingsfase reeds rivierkundig doorgerekend en met Rijkswaterstaat 

Zuid-Nederland besproken. Daaruit blijkt dat het project Demen-Dieden (na een aantal 

optimalisaties) kan voldoen aan de belangrijkste eisen die vanuit het rivierkundig beoordelingskader 

worden gesteld. Het project lijkt de hoogwaterstanden op de Maas met circa 5 tot 10 cm te kunnen 

verlagen. 

 

2.2 Uitgangspunten ontwerp 

Op basis van de gebiedsverkenningen én onderlinge afspraken zijn door de initiatiefnemers een 

aantal uitgangspunten van het project benoemd. Deze uitgangspunten bepalen de reikwijdte van het 

project en de zoekruimte van de alternatieven en opties (wat valt wel en wat valt niet binnen het 

project).  

 

Het voorlopig ontwerp en het nog te ontwikkelen definitieve ontwerp moeten aansluiten op deze 

uitgangspunten: 

 

- Primair doel is het realiseren van een aaneengesloten, gebiedsdekkend robuust, rijk 

gestructureerd en riviergebonden natuurgebied met een proportionele bijdrage aan 

hoogwaterveiligheid met meerwaarde voor de omgeving (toegankelijkheid, verrijking 

leefomgeving, bijdrage aan hoogwaterveiligheid, etc.).  

- Het moet mogelijk blijven om de uitvoering van het project in de oeverzone (RWS-deel) en het 

overige plangebied (NM-deel), respectievelijk 1/3 en 2/3 van het totale oppervlak, los van elkaar 

te realiseren. Dit vanwege het aanbestedingsbeleid van het Rijk, de beperkingen vanuit het Rijk  

voor het toepassen van uitgewisselde bovengrond met vermarktbare klei of de planning.  

- Het project moet een proportionele bijdrage realiseren aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) door 

de aanleg van natuurvriendelijke oeverzones langs de Maas en het toevoegen van met de Maas 

verbonden ondiepe, deels meestromende en deels geïsoleerde, nevengeulen. 

- Het plangebied omvat de Maasuiterwaarden vanaf de rivieroever tot de teen van de 

waterkering. Het zomerbed, de dijk en het binnendijks gebied zijn géén onderdeel van het 

plangebied.  

- Niet-vermarktbare vrijkomende specie (onder meer bovengrond, onbruikbare kleilagen en zand) 

wordt in principe binnen het gebied uitgewisseld /toegepast (dit heeft vooralsnog alleen 

betrekking op het NM-deel). Er wordt in principe géén zand gewonnen; het zand blijft behouden 

voor het gebied. Uitwisseling tegen vermarktbare klei is mogelijk, doch alleen daar waar dat 

bijdraagt aan de projectdoelen. Bijvoorbeeld door het afwerken van de bovenlaag met zand 

zodat een verschaalde bovengrond aanwezig is als startpunt voor ecologische ontwikkeling.  

- De werkzaamheden worden, voor het NM-deel, in pas met de afzetmogelijkheden van de klei, 

gefaseerd uitgevoerd. Ontgraven terreindelen (per fase) worden na circa 3 jaar definitief 

opgeleverd naar tevredenheid van de opdrachtgever. De werkrichting is in principe van west 

naar oost. 

- Reliëfvolgende ontkleiïng tot de onderliggende zandondergrond is het uitgangspunt. De 

zandspiegel wordt vergraven waar dat ecologisch gezien toegevoegde waarde heeft. 

- Rivierverruiming is niet het primaire doel, maar het project beoogt wél een proportionele 

bijdrage te leveren aan de verruiming van de afvoercapaciteit van hoogwaterperiodes. 

- Dijkverbetering is géén onderdeel van het project. Het project anticipeert waar mogelijk wel op 

de aanstaande dijkversterking (ruimte voor verbreding, voorlandverbetering, strategische 

voorraadvorming) mits dit de voortgang van het project niet beperkt en bij betreffende 

overheden hier interesse voor bestaat. 
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- De dijkbeschermingszone A, begrensd in de actuele legger Waterschap Aa en Maas op 30 meter 

uit de dijkteen wordt in principe niet vergraven. Dit om het risico op piping niet te vergroten. In 

deze zone behoren alleen ophogen en het afgraven van de voedselrijke toplaag (tot 0,5 m) tot de 

te onderzoeken mogelijkheden. In de aangrenzende dijkbeschermingszone B (momenteel tot 50 

meter uit de dijkteen, op termijn mogelijk 100 meter) behoort het handhaven, aanbrengen of 

uitwisselen van een kwel-remmende kleilaag van minstens 1,0 meter tot de te onderzoeken 

mogelijkheden. 

- Natuurmonumenten blijft terreinbeheerder van haar eigendom binnen het plangebied. 

Rijkswaterstaat blijft terreinbeheerder van haar eigendom binnen het plangebied. Conform de 

Natuurvisie MeerMaas van Natuurmonumenten is een integraal beheer en natuurgerichte 

seizoensbegrazing uitgangspunt voor het beheer in het NM-deel. Jaarrondbegrazing is in de 

toekomst mogelijk.  

Het gebied wordt vrij toegankelijk voor extensieve natuurgerichte recreatie (struinen, wandelen, 

vissen). Er worden slechts spaarzaam recreatieve voorzieningen aangelegd (toegangen, 

parkeervoorzieningen, informatieborden). Het gebied wordt niet toegankelijk voor ruiters (en 

menners) teneinde conflicten met de grazende dieren bij voorbaat te vermijden. De aan te 

leggen wateren worden niet toegankelijk voor gemotoriseerde watersport (dus wel voor kanoën 

e.d.). 

- Voor de huidige bakenbomen hanteren we het huidige bakenbomenbeleid van Rijkswaterstaat; 

bakenbomen worden niet vervangen, omgevallen bomen worden afgevoerd dan wel vastgelegd. 

Provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan het ontwikkelen van een strategie voor behoud 

van de bakenbomen. Vooralsnog worden de bestaande bakenbomen in het ontwerp ingepast. 

- Het toeristische fietsveer Batenburg-Megen blijft bestaan en wordt in overleg met de 

eigenaar/beheerder ingepast in het ontwerp conform min of meer bestaande route. 

- De uitvoering vindt gefaseerd plaats. De uitvoeringssnelheid wordt afgestemd op de jaarlijks 

beschikbare ruimte om de vrijkomende klei direct af te zetten. De totale uitvoering neemt circa 

10 jaar in beslag; een en ander is afhankelijk van de markt. 

- Op enig moment zal niet meer dan circa 30% van het plangebied in uitvoering zijn.  

 

2.3 De hoofdlijnen van het voorlopig ontwerp 

Kern van het project is een maaiveldverlaging door middel van de aanleg van een nevengeul in de 

uiterwaard (buiten de beschermingszone) tot op de onderliggende zandondergrond. Hierdoor 

ontstaan ter hoogte van Demen brede mee-stromende ondiepe zandige oevergeulen. Deze geulen 

zijn tweezijdig aangetakt aan de rivier, met instroomdrempels onder stuwpeil. Tussen de geulen en 

de Maas ontstaan zandige platen en eilanden daar waar de zandspiegel hoger ligt dan het stuwpeil. 

Zie voor het voorlopige ontwerp Figuur 5. 

 

De geulen zijn zo vormgegeven dat er door het rivierwater steile buitenbochten en flauwe 

binnenbochten ontstaan. In de buitenbocht ontstaan steilranden, dit is gunstig voor bijvoorbeeld 

oeverzwaluwen. In de flauwe binnenbochten zijn de stroomsnelheden beperkt, waardoor hier zich 

oever- en watervegetaties ontwikkelen.  

 

Ten westen van Dieden worden twee geulen aangelegd, gescheiden door een hogere rug. Dicht bij de 

dijk komt een nagenoeg permanent van de Maas geïsoleerde geul waar waterplanten kunnen 

groeien. De tussengelegen gronden zijn in deze uiterwaard slechts lokaal zandig. Het kleipakket is 

hier zo dik, dat door alles af te graven alleen water zou ontstaan. Daar blijft een deel van de klei 

achter. In het gehele plangebied wordt de verrijkte bovengrond afgegraven. Deze zogenaamde 

roofgrond wordt bij voorkeur toegepast als kwel-remmende deklaag in het dijkvoorland (lengte 
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wordt bepaald door de benodigde kwelweglengte om piping te voorkomen). Tot op tenminste 35 

meter uit de huidige dijkteen (dijkbeschermingszone A plus 5 meter) blijft onvergraven, teneinde de 

stabiliteit van de dijk niet aan te tasten. Zie Bijlage 1 voor dwarsprofielen van de bodem na de 

planrealisatie. 

 

Voor de oever van het zomerbed voorziet het ontwerp in aanleg van een natuurlijke oever door het 

verwijderen van de stortsteen en verlaging van de uiterwaard tot op de zandondergrond. Ter plekke 

van de oeveraanvullingen worden de oude kribben (aangelegd rond 1854-1891) zo mogelijk ingepast 

in het ontwerp.  

 

De bakenbomen zijn van landschappelijke waarde en worden waar mogelijk ingepast in het ontwerp. 

De bomen die niet gehandhaafd kunnen worden, worden als rivierhout in meestromend water 

vastgelegd. Dit rivierhout is van belang voor biotoopdiversiteit, aanhechting voor kleine 

ongewervelden en zorgt voor biologische waterzuivering (KRW-doelen).  

 

In januari 2016 is reeds een voorlopig ontwerp gemaakt. Door nieuwe inzichten en ideeën is het 

huidige ontwerp (augustus 2017) op enkele punten gewijzigd. De veranderingen ten opzichte van het 

vorige ontwerp zijn: er is een ooibos toegevoegd tussen de Maas en de nevengeul bij Demen; en er 

worden twee niet aangetakte strangen aangelegd ten westen van Dieden.  

 

2.4 De te onderzoeken varianten 

Het voorlopig ontwerp wordt in de komende ontwerp- en toetsingsfase verder uitgewerkt, 

gedetailleerd en geoptimaliseerd tot het definitief ontwerp op basis van de in te winnen 

Figuur 5: Voorlopig ontwerp augustus 2017 
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gebiedsinformatie, het onderzoek, de toetsingen, de input vanuit het omgevingsoverleg en het 

vooroverleg met de bevoegde gezagen. 

Belangrijke ontwerpstappen zijn: 

 

- het uitwerken van de plannen voor de natuurvriendelijke oevers langs de Maas; 

- het detailleren van de overgang tussen de verlaagde uiterwaard en de dijkbeschermingszone; 

- het verkennen van de ‘uitwisselingsmogelijkheden’ in het NM-deel om geschikte klei uit te 

wisselen tegen (ongeschikte) bovengrond/roofgrond (sluitende grondbalans); 

- en het detailleren van de in- en uitstroomdrempels (frequentie in- en meestromen); 

- gezamenlijke – dan wel gescheiden – uitvoering uiterwaard en oeverstrook. 

 

In de ontwerpfase zullen wij voor bepaalde planonderdelen varianten ontwerpen, uitwerken en 

toetsen. Enerzijds zal dat een aantal daadwerkelijk realiseerbare “opties” betreffen. Anderzijds zullen 

wij ook een aantal zogenaamde “vergelijkingsvarianten” uitwerken, die alleen worden gebruikt om 

bepaalde effecten beter te kunnen bepalen en vergelijken (“what if”). Op het moment van het 

verschijnen van dit startdocument zijn de volgende opties in beeld: 

 

- Depotvorming in dijkvoorland: Idee om in beschermingszone tijdelijke depots van dijkenklei aan 

te leggen (strategische reserves). 

- Veerdam: Idee om huidige veerstoep bereikbaar te houden met dam/lage vlonders. 

 

Daarnaast zijn wij voornemens vier vergelijkingsvarianten te onderzoeken. Nota Bene: deze 

vergelijkingsvarianten worden alleen onderzocht ter vergelijking van de effecten met het ontwerp. Ze 

zijn dus geen onderdeel van het plan. 

 

- Rivierwaartse dijkversterking: Uitwerken van de situatie die op termijn zou kunnen ontstaan als 

het Waterschap Aa en Maas ter hoogte van Demen en Dieden (wederom) moet kiezen voor een 

geheel rivierwaartse dijkversterking. Ter bepaling van cumulatief effect op de hoogwaterstanden 

en het landschapsbeeld. Wij zullen deze variant niet als zodanig uitvoeren, maar gebruiken deze 

om de ruimtelijke en hydraulische effecten in kaart te brengen. 

- Maximale ruwheid: Beeld van situatie die zal ontstaan als de natuur in de uiterwaard zeer sterk 

verruigt. Deze situatie wordt rivierkundig doorgerekend als een worst-case situatie.  

- Maximale ontgravingsvariant: Bij deze variant wordt alle beschikbare klei in het gebied 

afgegraven, er wordt dus gekeken naar alle bruikbare klei. Roofgrond of andersoortige grond 

(onbruikbare klei en/of ophoogzand) wordt uitgewisseld tegen keramische klei en grover zand in 

de ondergrond. Deze vergelijkingsvariant beschrijft de maximaal denkbare afgraving.  

- Separate uitvoering: Situatie waarin de uitvoering van het werk op de respectievelijke 

eigendommen van Natuurmonumenten (de uiterwaard) en Rijkwaterstaat (de oeverstrook) als 

afzonderlijke werken worden aanbesteed en uitgevoerd (zie bijgevoegd kaartje). 

Beide deelprojecten zullen in dat geval andere uitvoeringstermijnen kennen en een gescheiden 

grondbalans. Deze separate uitvoering heeft mogelijk gevolgen tijdens de uitvoering 

(opleveringstermijnen, tijdelijke aansluiting, bereikbaarheid, andere grondstromen). Het 

eindbeeld verschilt omdat de vrijkomende grondstromen niet tussen de deelgebieden 

worden uitgewisseld en door verschillen in opleveringstermijnen (ontwikkelingstijd nieuwe 

vegetaties). De aanvraag voor procedures wordt dus integraal gedaan, maar de uitvoering kan 

separaat geschieden. 
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3 Te verrichten onderzoeken 

3.1 Overzicht belangrijkste onderzoeksvragen 

Ter onderbouwing van het ontwerp, de vergunningaanvragen en het milieueffectrapport (MER), 

voeren wij in de komende planfase een aantal gerichte onderzoeken uit. Het eerste doel van die 

onderzoeken is om vast te stellen of wij de ontwerpen, de doelen en ambities daadwerkelijk 

waarmaken. Realiseren wij inderdaad een groot oppervlak robuuste, rijk gestructureerde riviernatuur 

met meerwaarde voor de omgeving (betere leefomgeving) én een bijdrage aan de veiligheid (lagere 

waterstanden, ruimte voor dijkversterking)? Daarnaast onderzoeken wij uiteraard ook of wij 

negatieve effecten weten te vermijden, dan wel maximaal weten te beperken.  

 

Onzes inziens staan daarbij acht onderzoeksvragen (thema’s) centraal: 

 

- Wat zijn de effecten op de natuur (kansen voor natuurontwikkeling, verlies actuele waarden, N-

depositie op Natura 2000-gebieden)? 

- Wat is de impact op historische waarden (archeologie, cultuurhistorie, aardkunde)? 

- Wat is de invloed op de robuustheid van de waterkering (kans op piping, ruimte voor versterking, 

beheerbaarheid)? 

- Wat zijn de effecten op de rivier (hoogwaterstanden, scheepvaart, morfologie, golfslag)? 

- Wat is de invloed op de waterhuishouding binnendijks (kweloverlast, verdroging, waterpeilen, 

grondwaterstand)? 

- Wat is de impact op de leefomgeving (woonkwaliteit, ontsluiting, landschapsbeeld)? 

- Kan het beoogde grondverzet binnen het plangebied plaatsvinden (omgang bodemkwaliteit en 

fysische geschiktheid)? 

- In welke mate zou er tijdens de uitvoering hinder op kunnen treden (geluid, stof, veiligheid)? En 

hoe is dit te voorkomen? 

 

In de volgende paragrafen worden deze vragen verder toegelicht. Per thema beschrijven wij de 

huidige situatie en geven wij een eerste inschatting van mogelijke effecten in zowel de aanleg- als de 

gebruiksfase. Daarnaast beschrijven wij het detailniveau waarop wij het onderzoek gaan verrichten. 

In dit hoofdstuk wordt het woord plangebied gebruikt als aanduiding voor het af te graven terrein. 

Het studiegebied kan in sommige gevallen een afwijkende omvang kan hebben. In het MER maken 

wij een duidelijk onderscheid hiertussen. 

 

In het MER worden het plan en de alternatieven beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie 

(nul-alternatief). De referentiesituatie is de huidige situatie aangevuld met de autonome 

ontwikkeling, oftewel de toekomstige situatie die ontstaat als de voorgenomen activiteit niet wordt 

uitgevoerd. Plannen en projecten waarover al een bestuurlijk besluit is genomen en waarvan 

aannemelijk is dat deze gevolgen hebben voor het plangebied zijn onderdeel van de autonome 

ontwikkeling.  
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In Tabel 1 is weergegeven op welke aspecten zal worden beoordeeld en of de beoordeling 

kwantitatief of kwalitatief is. In het MER worden de beoordelingscriteria per aspect nader 

uitgewerkt. De waardering die wij gebruiken is: 

 

++ sterke verbetering/door verbetering onder grenswaarden en/of normen 

+  verbetering 

0  geen significante verandering 

-  verslechtering 

--  sterke verslechtering/overschrijding van grenswaarden en /of normen 

 
 

Tabel 1: Beoordelingskader onderzoeken 
Thema Aspect Relevant/ 

onder-

scheidend 

Relevant 

vanuit 

omgeving 

Relevant 

vanuit 

wetgeving 

Beoordelings-

wijze 

Aanleg-

fase 

Gebruiks-

fase 

Natuur Kaderrichtlijn Water 

(KRW) 

  
x Kwantitatief 

(toets) / 

kwalitatief (in 

AD) 

 
x 

Wet 

Natuurbescherming 

x x x Kwalitatief x x 

Stikstofdepositie 
  

x Kwantitatief  x x 

Historische 

waarden 

Archeologie 
  

x Kwalitatief 
 

x 

Cultuurhistorie x x 
 

Kwalitatief 
 

x 

Dijkstabiliteit Voorkomen toename 

piping 

x x x Kwantitatief x x 

Ruimte voor 

dijkverhoging 

  
x Kwalitatief 

 
x 

Beheerbaarheid dijk 
  

x Kwalitatief 
 

x 

Rivierkunde Effecten op 

waterstanden 

x 
 

x Kwantitatief 
 

x 

Effecten op 

dwarsstroming 

(x) 
 

x Kwantitatief 
 

x 

Effecten op 

morfologie in de 

vaargeul 

(x) 
 

x Kwantitatief/ 

kwalitatief 

 
x 

Effecten op golfslag (x)   Kwantitatief  x 

Grondwater Grondwaterkwaliteit 
   

Kwalitatief 
 

x 

Grondwaterkwantiteit 
 

x x Kwantitatief x x 

Leefomgeving Woonkwaliteit 
 

x 
 

Kwalitatief 
 

x 

Ontsluiting 
 

x 
 

Kwalitatief x x 

Landschapsbeeld/ 

Ruimtelijke kwaliteit 

 
x 

 
Kwalitatief 

 
x 

Bodem Bodemkwaliteit 
  

x Kwalitatief 
 

x 

Omvang grondverzet 
 

x x Kwantitatief x 
 

Hinder en 

veiligheid 

tijdens 

uitvoering 

Geluid 
  

s Kwantitatief x 
 

Luchtkwaliteit 
  

x Kwantitatief x x 

Externe veiligheid 
 

x x Kwalitatief x 
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3.2 Effecten op de natuur  

Ons ecologisch onderzoek richt zich op twee criteria: 

1. De bijdrage van het project aan de ecologische ontwikkeling van de Maas. 

2. Beschermde soorten mogen geen schade ondervinden 

 

Ad 1: Het doel van het project is de rivier gebonden ecologie te versterken en een toename in 

gebiedseigen biodiversiteit te realiseren. Er wordt een natuurgebied gerealiseerd met volop 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van (nieuwe) flora en fauna. Het natuurgebied is onderdeel van 

het provinciale Natuurnetwerk Brabant (voormalig Ecologische Hoofd Structuur). Wij creëren een 

gebied waar verschillende (inheemse) soorten zich thuis kunnen voelen en kunnen huisvesten. Het 

natuurgebied wordt toegankelijk voor recreatief medegebruik, waarnaast ruimte voor de 

ontwikkeling en huisvesting van flora en fauna blijft. De te realiseren nevengeul zien wij als een 

kraamkamer voor nieuwe soorten, waarbij de kwaliteit van het water gewaarborgd moet zijn. 

Waterplanten, vissen en macrofauna (verzamelnaam voor kleine ongewervelde dieren) zijn 

belangrijke indicatoren voor succesvolle ontwikkeling.  

 

Wij onderzoeken welke habitattypen en soorten momenteel in het gebied aanwezig zijn en 

beschrijven welke natuurwaarden en kernkwaliteiten wij met de herinrichting voor ogen hebben en 

willen realiseren. Met dit project proberen wij waar mogelijk te voldoen aan de KRW-doelen voor de 

verbetering van de ecologische waterkwaliteit en voeren een toets uit om te controleren of wij aan 

deze voorwaarden voldoen. De KRW (Kaderrichtlijn Water) is een Europese afspraak, waarbij in 2027 

in alle EU-lidstaten het grond- en oppervlaktewater chemisch (schoon) en ecologisch (gezond) op 

orde moet zijn.  

 

Ad 2: Om vast te stellen dat het project niet leidt tot aantasting van soorten die via de Wet 

Natuurbescherming zijn beschermd, worden de huidige natuurwaarden én de effecten van het plan 

hierop in beeld gebracht. Omdat het gebied in de huidige situatie een (intensief) agrarisch gebruik 

kent, zijn de bestaande natuurwaarden relatief beperkt. 

 

Geen impact op Natura 2000-gebieden in de omgeving 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ziet erop toe dat stikstofgevoelige habitattypen en soorten in 

Natura 2000-gebieden niet bedreigd worden door de uitstoot van stikstof. Omdat op zeven kilometer 

afstand van het plangebied het Natura 2000-gebied Rijntakken ligt, moet door middel van 

berekeningen aangetoond worden dat de stikstofdepositie in dit Natura 2000-gebied niet boven de 

0,05 mol/ha/jaar komt door toedoen van het project.  

 

De aanleg van het project gaat gepaard met de inzet van materieel en schepen, hierdoor kan het 

project in de aanlegfase de depositie van stikstof op dit Natura 2000-gebied Rijntakken veroorzaken. 

Na aanleg worden geen extra emissies verwacht vanuit het plangebied.  

 

In juli 2017 hebben wij een eerste berekening gemaakt met behulp van de Aerius Calculator (zie 

tekstkader over Uitgangspunten Aerius berekening). Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase 

naar verwachting niet leidt tot significante depositie in het meest nabijgelegen Natura2000-gebied 
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Rijntakken. De stikstofdepositie is niet significant en blijft lager dan de norm (0.05 mol/ha/jaar op 05-

05-2017). 

 

Voor een uitgebreider verslag van de berekeningen omtrent stikstofdepositie, verwijzen wij naar 

Bijlage 2.  

Uitgangspunten Aerius berekening 

De uitvoering van het werk geschiedt met twee graafmachines en twee shovels voor het afgraven en 

laden van de klei en zes vrachtwagens en twee schepen voor het vervoeren van de klei. In de Aerius 

calculator zijn de machines/voertuigen ingedeeld als STAGE IIIa motoren met bijbehorende emissie. 

De motoren zijn geactiveerd voor een periode van 75 dagen en tien uur per dag en hebben een 

geschat verbruik van 22.500 liter diesel per machine per jaar. Er worden drie vrachtwagens ingezet 

met een verbruik van 90 liter diesel per uur. Naar verwachting varen dagelijks twee schepen naar de 

afgravingslocatie voor het transporteren van de klei. De berekeningen zijn uitgegaan van het 

scheepstype C2B met een laadvermogen tot 3.335 ton per schip. De schepen komen leeg aan en 

varen vol weg, één stroomopwaarts en één stroomafwaarts.  

 

3.3 Effecten op historische waarden 

Ons onderzoek is gericht op het vaststellen van de archeologische verwachtingswaarde en de 

effecten van het plan en de alternatieven. In het vooronderzoek1 is vermeld dat er ten dele een 

middelhoge archeologische verwachtingswaarde in het plangebied is. Er bevinden zich een tweetal 

fossiele meanderbochten en mogelijk archeologische restanten uit de (Vroege) Middeleeuwen. De 

Maas was in de (Vroege) Middeleeuwen nog niet bedijkt waardoor het plangebied bewoond kan zijn 

geweest. Naar verwachting bevinden de archeologische waarden zich met name bovenin het 

bodemprofiel (tot 0,3 m onder maaiveld). Er zijn geen andere archeologische waarden bekend.  

 

Aanvullend op het vooronderzoek, gaan wij een verkennend vervolgonderzoek uitvoeren, conform 

het archeologiebeleid van de gemeente Oss. Dit vervolgonderzoek bestaat in beginsel uit een 

booronderzoek op de afgravingslocaties om zo de archeologische verwachtingswaarde in het gebied 

in kaart te kunnen brengen. Daarnaast wordt de meeste kans op archeologische vondsten verwacht 

nabij de dijk. In deze zone wordt niets afgegraven vanwege de dijkbeschermingszone, dus hier is 

geen vervolgonderzoek nodig.  

 

Karakteristieke eigenschappen van het landschap en tevens cultuurhistorische kenmerken in het 

gebied zijn de bakenbomen en het Lelyprofiel. De bakenbomen zijn in de jaren dertig van de vorige 

eeuw aangeplant ter aanduiding van de vaarweg bij hoogwater. Deze bomen zijn inmiddels een vast 

kenmerk behorend bij de Maas. Het Lelyprofiel zijn maatregelen die voortbouwen op de kanalisatie 

                                                           
1 Greenhouse Advies (2016): Gebiedsontwikkeling Demen Dieden. Bureauonderzoek archeologie, aardkundige 

waarden en cultuurhistorie. In het onderzoek is het Bestemmingsplan Buitengebied Oss 2010 geraadpleegd. 
Gemeente Oss werkt momenteel aan het harmoniseren van meerdere bestemmingsplannen buitengebied 
naar een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied Oss – 2017. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied 
een hoge archeologische waarde toegekend gekregen. Vaststelling van het plan staat nu gepland voor eind 
2018/begin 2019.  



 

14 

 

van de jaren ’30 naar plannen van Lely. We laten waar mogelijk het Lelyprofiel intact, maar door 

verlaging van het voorland en aanleg van natuur bestaat de kans dat het profiel visueel minder 

aanwezig is in het landschap.  

 

Er bevinden zich geen monumenten in het plangebied.  Wel is het westelijk deel van het plangebied 

aangemerkt als aardkundig waardevol gebied, volgens de Verordening Ruimte 2014 en weergave in 

Cultuurhistorische waardenkaart van Provincie Noord-Brabant.  

 

3.4 Effecten op de dijk 

Het uitsluiten van negatieve effecten op de dijk is een randvoorwaarde voor het ontwerp. Daarmee is 

het niet onderscheidend tussen de alternatieven en is het geen beoordelingscriterium in het MER.  

 

Het afgraven van (een deel van) het kleidek in de uiterwaard mag niet leiden tot schade aan of 

verzwakking van de dijk. De robuustheid van de dijk mag niet verslechteren en moet minstens 

hetzelfde blijven en zo mogelijk verbeterd worden door het plan. 

 

In het MER gaan wij onderzoeken in hoeverre het ontwerp voldoet aan deze harde randvoorwaarde. 

In overleg met het Waterschap Aa en Maas hebben wij de toetsingscriteria bepaald voor de toetsing 

van dijk: 

1. Voorkomen toename risico op piping 

Uitgangspunt in het ontwerp is dat wij niet graven in eerste 50 meter uit de buitenteen. 

Zo blijven wij uit de wettelijke beschermingszone van de dijk en hebben een extra buffer 

ter voorkoming van de kans op toename van kwel. Wij brengen in beeld wat de actuele en 

toekomstige “kwelweglengte” is om te voldoen aan de actuele normen voor wat betreft 

piping (januari 2017), door middel van (gedane) geotechnische en geohydrologische 

onderzoeken. 

2. Scheppen van ruimte voor toekomstige dijkverhoging 

Het project moet een toekomstige dijkverbetering niet belemmeren. Wij anticiperen op 

een mogelijke kruinverhoging tot 1,0 meter, door ruimte rondom de dijk vrij te houden.  

3. Beheerbaarheid dijk gegarandeerd behouden 

Het project mag de beheerbaarheid van de dijk niet in het geding brengen. Wij dragen zorg 

voor het feit dat de beheerder te allen tijde makkelijk toegang heeft tot de dijk. 

 

De huidige legger van Waterschap Aa en Maas kent een beschermingszone van 30 m vanaf de 

buitenteen van de waterkering en aansluitend een buitenbeschermingszone met een lengte van 20 

m. Dit geeft de totale zone dus een lengte van 50 m. Het waterschap is voornemens de 

buitenbeschermingszone te vergroten van 20 m naar 70 m, wat een totale beschermingszone van 

100 m oplevert. Voor een uitgebreid verslag van de gesprekken en afspraken met het Waterschap, 

verwijzen wij naar Bijlage 3. 

 

Conform de Keur is het niet toegestaan om zonder vergunning (krachtens de Waterwet) in de 

beschermings- en buitenbeschermingszone werkzaamheden te verrichten zoals het verhogen of 
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verlagen van het maaiveld en het verrichten van afgravingen. Hiervoor vragen wij een 

Waterwetvergunning aan, zoals beschreven in § 4.4 en § 4.5.  

 

Verder is het waterschap bezig met de voorbereidingen voor een dijkversterking van het dijktraject 

Ravenstein-Lith, waarvan projectlocatie Demen-Dieden onderdeel uitmaakt. Wij werken nauw samen 

met het Waterschap Aa en Maas om zo werk met werk te maken en niet dubbele werkzaamheden te 

verrichten. Wij kijken naar meekoppelkansen en leggen het ontwerp voor aan het waterschap, zodat 

zij weten wat onze plannen zijn. Zo hebben beide partijen een inzicht in de ontwikkelingen in het 

plangebied. 

 

3.5 Effecten op de rivier 

Het rivierkundig onderzoek is gericht op de effecten van het plan op de verschillende 

(hoog)waterstanden, morfologie, hinder voor de scheepvaart en de golfslag. Door rivierverruiming 

van de maatgevende waterstanden, verwachten wij dat het beoogde plan een daling van de 

waterstand tot gevolg heeft in de Maas zelf, of anders tenminste een waterstand neutrale situatie 

creëert. Naast het naar verwachting positieve effect op de waterstanden, onderzoeken wij ook welke 

effecten er zijn op de morfologie van de rivier (aanzanding) en dwarsstromingen die nadelig zijn voor 

de scheepvaart. Om de effecten op de rivier te toetsen, gebruiken wij het rivierkundig 

beoordelingskader; de huidige versie is het RBK 4.0, zoals dit reeds 23 januari 2017 door 

Rijkswaterstaat is uitgeleverd. Bij de toetsing wordt gekeken naar zowel de hoogwater als de 

laagwater situatie. Door verlaging van het voorland, bestaat de kans dat de golfslag gewijzigd wordt. 

Wij voeren een kwantitatieve berekening uit om te onderzoeken wat de gevolgen van het plan op de 

golfslag zijn.  

 

3.6 Effecten op de grondwaterstanden 

Door afgravingswerkzaamheden zouden wij de intrede-weerstand van het voorland kunnen verlagen. 

Het is essentieel om te voorkomen dat er in het achterland (binnendijks) een toename van 

kweloverlast is. Toename van kwel als zodanig hoeft geen probleem te zijn, mits de overlast door dit 

kwelwater niet toeneemt. De verwachting is dat de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater niet 

verandert door het huidige plan.  

 

Door inachtneming van de beschermingszone van het Waterschap Aa en Maas en het terugleggen 

van klei na afgraving beheersen wij de effecten op het grondwater.  

In het MER wordt aandacht besteed aan onderzoek, monitoring en evaluatie. Daar zullen wij 

beschrijven wat de fluctuaties in grondwaterstand zijn, door middel van aanleg en monitoring van 

peilbuizen in en rondom het plangebied. Daarna monitoren wij de verandering in grondwaterstand in 

de aanlegfase en maken een kwantitatief model waarmee voorspellingen van de fluctuaties in 

grondwaterstand in de gebruiksfase kunnen worden gemaakt. Hieruit zal blijken of er sprake is van 

verandering in kwel.  
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3.7 Effecten op ruimtegebruik en leefomgeving 

In het plangebied zelf bevinden zich geen woningen, achter de dijk bevindt zich aaneengesloten 

lintbebouwing. Een deel van het plangebied ligt binnen de molonbiotoop van de Stella polaris in 

Dieden. Aangetoond zal worden dat de impact op de woonomgeving naar verwachting klein zal zijn, 

waarbij wij trachten het plangebied aantrekkelijk te maken voor recreatief medegebruik en beleving.  

 

In het plan zijn nagenoeg geen wijzigingen in de infrastructuur (ontsluiting) voorzien; alleen de route 

van en naar de veerpont is een aandachtspunt.  

 

Met het voorliggende plan verandert het landschapsbeeld van agrarisch naar natuur en wordt 

onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (provinciaal Ecologische Hoofdstructuur). In het MER 

maken we de omvang van deze wijzigingen inzichtelijk. Wijziging van het landschapsbeeld wordt 

beoordeeld op versterking/aantasting van bestaande waarden en karakteristieken en op nieuwe 

ruimtelijke kwaliteiten.  

 

3.8 Effecten op bodemkwaliteit 

Grond van uiterwaarden (winterbed) valt onder waterbodem. Ons onderzoek is gericht op het 

vervaardigen en vaststellen door Rijkswaterstaat van de waterbodemkwaliteit. Voor het plangebied 

stellen wij een waterbodemkwaliteitskaart op, welke gelijktijdig met alle overige stukken wordt 

vastgesteld. Op basis van deze kaart brengen wij de veranderingen in beeld naar aanleiding van dit 

project. Het plan en de alternatieven worden beoordeeld op veranderingen in bodemkwaliteit en op 

de omvang van het grondverzet. 

 

Het afgraven van de toplaag en het terugleggen van zogenaamde roofgrond (niet bruikbaar voor de 

keramische industrie) verandert de samenstelling van de bodem. De omvang van het grondverzet 

beoordelen wij op de hoeveelheid te ontgraven grond.  

 

3.9 Hinder en veiligheid tijdens de uitvoering 

Deze paragraaf beschrijft een aantal effecten die voor de omgeving mogelijk tot hinder of onveilige 

situaties kunnen leiden. 

 

Geluidshinder 

Wij onderzoeken de effecten van het definitief ontwerp op geluid tijdens de 

planrealisatie/aanlegfase. Gedurende de uitvoering van het project zal er incidenteel geluidsemissie 

zijn van machines die gebruikt worden. Er wordt een periode van circa 75 dagen per jaar gewerkt in 

het gebied, de machines zijn niet langer dan 10 uur per dag operationeel en er wordt met modern en 

relatief stil materieel gewerkt. Geluidshinder wordt in het MER in beeld gebracht en beoordeeld ten 

opzichte van de referentiesituatie. 

In de gebruiksfase zal er op het gebied van geluid geen negatieve verandering zijn ten opzichte van 

de referentiesituatie. Na uitvoering wordt enkele malen per jaar onderhoud gepleegd in het gebied, 

maar dat is naar verwachting veel minder intensief in vergelijking met de huidige situatie. 
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Luchtkwaliteit 

Wij onderzoeken de effecten op luchtkwaliteit tijdens de planrealisatie/aanlegfase en in de 

gebruiksfase. Tijdens het afgraven van de klei zijn er machines aanwezig in het gebied, welke tijdelijk 

de luchtkwaliteit beïnvloeden. Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met moderne schone motoren 

(tenminste STAGE IIIa). Daarnaast heeft de opdrachtgever gekozen om het grootste deel van de 

vrijgekomen klei te vervoeren per schip, in plaats van per vrachtwagen. Dit vermindert de uitstoot 

van uitlaatgassen.  

Wij toetsen de luchtkwaliteit aan de hand van Wet Milieubeheer en stellen aan de hand daarvan een 

luchtkwaliteitsonderzoek op, welke in rapportvorm wordt geleverd.  

 

Niet gesprongen explosieven 

In het onderzoek naar niet gesprongen explosieven onderzoeken wij de aanwezigheid van 

Conventionele Explosieven (CE), inclusief de risico’s tijdens planrealisatie. In opdracht van de 

gemeente Oss is er in 2016 een vooronderzoek2 gedaan naar Conventionele Explosieven. In het 

rapport stellen zij vast dat er gevechtsactiviteiten zijn geweest in het plangebied. Er zijn sinds het 

einde van de oorlog meerdere CE’s geruimd/gevonden in de hele gemeente (hiervan is een lijst terug 

te vinden in het vooronderzoek). Het rapport concludeert dat er voldoende indicaties beschikbaar 

zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE. In WOII is ten zuiden van Batenburg een vliegtuig in de 

Maas gestort. Destijds zijn ook aan de Brabantse zijde onderdelen aangespoeld. De aanwezigheid en 

locatie van niet gesprongen explosieven is van belang tijdens de uitvoer van werkzaamheden.  

 

Tijdens de voorbereiding wordt door ons nader onderzoek gedaan omtrent de aanwezigheid van niet 

gesprongen explosieven ten behoeve van de uitvoeringsfase van het project. Wij nemen dit 

onderdeel van hinder tijdens de uitvoering niet mee in het MER. Daarom is dit niet opgenomen in 

Tabel 1. 

 

Externe veiligheid 

In het MER nemen wij een kwalitatieve beoordeling op van de aspecten die vallen binnen het thema 

externe veiligheid. Wij onderzoeken de ongevalskansen van gevaarlijke transporten over het water. 

Naar verwachting levert dit geen verhoogd risico voor de externe veiligheid. In de Maas wordt 

tijdelijk een mobiele laad- en loslocatie gerealiseerd voor het aanmeren en laden van de schepen die 

de klei afvoeren. Dit kan mogelijk gevaar opleveren voor passerende schepen, omdat de vaarweg 

tijdelijk versmald wordt. 

 

Zover bekend zijn er geen grote gasleidingen of anderszins leidingen met gevaarlijke stoffen in het 

projectgebied. Hiervoor is gekeken naar de huidige bestemmingsplannen in het plangebied. Om op 

de hoogte te zijn van alle kabels en leidingen in het gebied (inclusief data, water, riool en elektriciteit) 

vragen wij tijdens de ontwerpfase een KLIC-melding aan. Hierin staan alle in de grond aanwezige 

kabels en leidingen. 

  

                                                           
2 AVG Explosieven Opsporing Nederland (2016):Vooronderzoek. Gemeente Oss & voormalige gemeente 

Maasdonk. 
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4 Hoe gaan wij verder 

4.1 Omgevingscommunicatie 

Onze communicatie naar de omgeving is gericht op openheid en transparantie. Dit betekent dat wij 

de omgeving tijdig over de plannen informeren en hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Wij reiken zo de bewoners de hand en betrekken ze binnen de vigerende beleidskaders bij het 

meedenken en aanvaarden van het voorgenomen plan. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de 

ideeën van bewoners om zo tot een breed gedragen ontwerp te komen. Immers: een kritische noot 

van vandaag is de kans voor morgen. Kansrijke en breed gedragen ideeën worden meegenomen in 

de afweging voor het definitief ontwerp. Periodiek organiseren wij een informatiemoment en 

brengen wij een nieuwsbrief uit. 

 

4.2 Overzicht te nemen planstappen  

Zoals te lezen is in het eerste hoofdstuk van dit startdocument, zijn wij verplicht een m.e.r.-

procedure uit te voeren voor het project MeerMaas  - Demen-Dieden. Voor dit project volstaat een 

zogenaamde ‘beperkte procedure’. Hiervoor is een standaard procedure opgesteld (zie Figuur 6), 

welke wij in grote lijnen aanhouden voor onze planstappen. Als aanvulling op deze procedure, leggen 

wij het startdocument ter visie en betrekken wij de commissie m.e.r. voor advies. Beide activiteiten 

zijn niet verplicht. 

 

Figuur 6: Overzicht te doorlopen m.e.r.-

procedure (IN=initiatiefnemer, BG= 

bevoegd gezag, m.e.r. = procedure 

milieueffectrapportage, MER = 

milieueffectrapport 
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Om meer in detail te treden, geven wij hier een overzicht van de voorgenomen planstappen:  

 

a. In de aanloop naar een (definitief) ontwerp, is er de mogelijkheid voor kennisgeving en inspraak 

door een ieder, mede op basis van dit startdocument. Wij hebben op 27 september 2017 een 

inloopbijeenkomst voor bewoners georganiseerd waarbij wij onze plannen en het voorlopig 

ontwerp presenteerden. In gesprek met omwonenden hebben we hun reactie op het plan 

opgehaald. Als blijkt dat (innovatieve) ideeën vanuit de omgeving kansrijk zijn voor het ontwerp, 

nemen wij deze mee in het ontwerpproces. Provincie Noord-Brabant informeert via een 

kennisgeving waar en wanneer het startdocument ter inzage ligt (zie paragraaf 4.4 over 

gecoördineerde procedure); 

b. Wij raadplegen de bij de planuitwerking betrokken bestuursorganen. In dit geval zijn dat het 

Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en de Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant. Wij informeren hen over onze plannen aan de hand van dit startdocument. 

Wij leggen hen het plan voor en vragen hen advies uit te brengen op het plan. De commissie 

m.e.r. wordt in deze fase niet geraadpleegd; 

c. Wij stellen het milieueffectrapport (MER) op waarin de effecten van het voorgenomen plan op 

het milieu benoemd worden. Daarnaast is dit het moment waarop wij het definitieve ontwerp 

opstellen. Door middel van ontwerpsessies met de omgeving ontvangen wij graag inbreng van 

hen. Wij zijn van mening dat de omgeving een belangrijke rol speelt in het accepteren van het 

plan en dat het ontwerp dus een breed gedragen ontwerp moet worden. 

d. Provincie Noord-Brabant legt het ontwerp, het onderzoek, de vergunningen en het MER ter 

inzage, waarbij inspraak door mogelijk is. Een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt bij 

het plan, wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken zijn/haar 

zienswijzen over het MER en de ontgrondingsvergunning naar voren te brengen;  

e. Wij raadplegen vrijwillig de Commissie m.e.r. voor advies over het MER. Via deze weg proberen 

wij een helder en compleet MER te verkrijgen; 

f. Wij maken het besluit bekend. Het bevoegd gezag stelt het plan vast als rekening is gehouden 

met de gevolgen voor het milieu, de gevolgen van alternatieven zijn beschreven en hoe wij  

omgaan met ingebrachte zienswijzen. Hierna kunnen wij beginnen aan de uitvoering van het 

ontwerp. 

 

De omgeving kan naast hun bijdrage tijdens de inloopbijeenkomst van 27 september 2017 hun 

reactie geven tijdens de inspraakmomenten, zie stap a en d.  

 

4.3 Planologische procedure  

Het gehele plan past voor een deel niet rechtstreeks in het huidige Bestemmingsplan Buitengebied 

Oss – 2010. De natuurontwikkeling past wel binnen de bestemming Natuur, maar niet rechtstreeks 

binnen de bestemming Agrarische met waarden – Landschap en Natuur. Verder is een 

aanlegvergunningenstelsel van toepassing. Voor de wijziging naar bestemming 'Natuur' biedt een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan de mogelijkheid voor de gemeente Oss om 

medewerking te verlenen aan het plan.  

 

De gemeente Oss werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Oss – 2017 voor 

het gehele buitengebied van de gemeente Oss, uitgezonderd het plangebied van bestemmingsplan 

‘Vakantiepark en recreatieve poort Herperduin – 2013’ en de zone Oss – Berghem. Het voorontwerp 
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bestemmingsplan heeft in 2016 ter inzage gelegen.  De terinzagelegging van het ontwerp 

bestemmingsplan staat gepland voor het 2de kwartaal van 2018. Vastelling kan dan waarschijnlijk 

eind 2018 of begin 2019 plaatsvinden, afhankelijk van de zienswijzen en eventueel wijzigend 

provinciaal beleid. Ook voor dit bestemmingsplan geldt dat de natuurontwikkeling Demen-Dieden 

wel past binnen de bestemming Natuur, maar niet rechtstreeks binnen de bestemming Agrarisch met 

waarden – Landschap en Natuur. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt echter geen 

wijzigingsbevoegdheid om medewerking mogelijk te maken. De gemeente heeft de mogelijkheid om 

in de stap naar het ontwerp en de vaststelling de wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Ook kan de 

gemeente overwegen het rechtstreeks opnemen van het plan mogelijk te maken. Ten tijde van het 

schrijven van het startdocument is nog geen duidelijkheid over de te volgen planologische 

procedure; hierover vindt afstemming met de gemeente Oss plaats. 

 

4.4 Gecoördineerde procedure 

Om tot uitvoer te komen van gemaakte plannen, dienen wij een aantal vergunningen aan te vragen: 

een Ontgrondingsvergunning, een Waterwetvergunning en een Omgevingsvergunning. Wij zien dit 

graag terug in de vorm van een zogenaamde gecoördineerde procedure, waarin het bevoegd gezag 

(de provincie Noord-Brabant) de noodzakelijke besluiten (zowel ontwerp, als definitieve besluiten) 

verzamelen en in één keer ter visie leggen. Dit wordt tezamen met het MER ingediend en ook het 

verkrijgen van de Waterbodemkwaliteitskaart vindt tegelijkertijd plaats. Het voordeel van een 

dergelijke gecoördineerde procedure is, dat er in één keer beroep kan worden ingediend tegen alle 

besluiten, in plaats van dat alle procedures apart worden behandeld en ter visie worden gelegd. 

 

4.5 Te raadplegen instanties 

Naast de omgeving van het plangebied vragen wij een aantal instanties om advies. Wij richten ons 

daarbij op de kaderstellende vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Zie 

hiervoor Tabel 2.  

 

Tabel 2: Overzicht van wetten en instanties 

Overzicht te raadplegen instanties 

Ontgrondingenwet Provincie Noord-

Brabant en/of 

Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant 

In de Ontgrondingenwet staan de regels voor het 

winnen van zand, grind, klei en andere materialen 

uit de Nederlandse bodem. De provincie Noord-

Brabant geeft vergunningen voor de winningen uit 

de Brabantse bodem. 

Waterwet  Rijkswaterstaat 

Zuid-Nederland 

(Maas) en 

Waterschap Aa en 

Maas (dijk)  

De Waterwet regelt het beheer van 

oppervlaktewater en grondwater, waaronder de 

hoogwaterveiligheid (waterstanden). De 

Waterwet zorgt voor samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. In de 

Waterwet is tevens de verantwoording en zorg 

voor primaire en secundaire waterkeringen 

geregeld én de toetsing op kwel en piping. Het 

gebruik van tijdelijke pontons langs de oever is 

onderdeel van deze vergunning. 
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Wet Algemene 

Bepalingen 

Omgevingsrecht 

Gemeente Oss en 

Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant 

Via de Wabo is het mogelijk om de 

Omgevingsvergunning te verkrijgen. Door het 

opstellen van het MER zijn wij in de gelegenheid 

een Omgevingsvergunning aan te vragen. 

Planrealisatie van het voorlopig ontwerp 

(augustus 2017) past deels  op basis van het 

vigerende bestemmingsplan. We stemmen het 

planologische proces nog af met de gemeente 

Oss, zie paragraaf 4.3. 

 

4.6 Planning 

Het project staat momenteel in de beginfase en dus nodigen wij de omgeving uit om mee te denken 

en inbreng aan te dragen voor het plan. Gedurende het hele ontwerpproces overwegen wij de 

opname van kansrijke ideeën. In september 2017 wordt dit startdocument openbaar gemaakt en 

wordt het document, tevens NRD, ter inzage gelegd. In mei 2018 kiezen wij het definitieve ontwerp. 

Het opstellen van het MER staat gepland rond juni 2018 en wij verwachten het MER eind augustus 

van dat jaar op te leveren. Zie voor een overzicht . 

Tabel 3. 

Tabel 3: Tijdsplanning 

Activiteit  
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 

Opstellen startdocument 
          

Openbaar maken startdocument 
          

Ter visie legging startdocument 
          

Effectonderzoeken t.b.v. MER en 

vergunningsaanvragen 
          

Omgevingscommunicatie en 

afstemming bevoegd gezag 
      

Keuze Definitief Ontwerp = VKA 
          

Omgevingscommunicatie 
     

Opstellen MER en 

vergunningsaanvragen 
          

Omgevingscommunicatie en 

afstemming bevoegd gezag 
     

Definitief indienen MER en 

vergunningsaanvragen 
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Bijlagen   
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Bijlage 1 Dwarsprofielen bodem na uitvoering 
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Bijlage 2 Onderzoek stikstofdepositie 

1.1 Beschouwde situaties 

Indien tijdig alle benodigde vergunningen worden verkregen, is zand- en kleiwinning op zijn vroegst 

in 2019 mogelijk. De duur van de winning bedraagt 10 jaar. Er wordt gewerkt van west naar oost en 

per jaar wordt een evenredige hoeveelheid zand en klei ontgraven. Het gebied van de zand- en 

kleiwinning opgedeeld in 10 deelgebieden (die elk 1 jaar voorstellen), voor elk van deze gebieden 

wordt de stikstofdepositie bepaald voor het jaar 2019.  

 

1.2 Rekenmethode   

De berekeningen worden uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator. De berekeningen worden 

uitgevoerd conform de bepalingen van de programmatische aanpak stikstofdepositie en de 

toelichtingen opgenomen in de calculator. 

 

1.3 Model- en onderzoeksgebied 

Het modelgebied voor de realisatiefase omvat: 

1. het ontgravingsgebied zelf; 

2. de rijroutes langs de rand van het ontgravingsgebied waarlangs de klei per vrachtwagen wordt 

vervoerd tot bij het ponton; 

3. de vaarroutes vanaf het ponton waarlangs de klei per schip wordt afgevoerd. 

 

Ad. 1: Het ontgravingsgebied omvat een totale oppervlakte van 94 ha. Per jaar wordt een gebied van 

ruim 9 ha ontgraven/bewerkt te beginnen in het westen en eindigend in het oosten. 

Ad. 2: De indicatieve locaties voor de (tijdelijke) pontons zijn in onderstaande Figuur 1 aangegeven 

door de opdrachtgever. Per ontgravingsgebied wordt de locatie gebruikt die het dichtstbij is gelegen 

(1 locatie tegelijkertijd). Klei wordt per vrachtwagen tot bij het ponton vervoerd over een route langs 

de rand van het ontgravingsgebied. 

Ad. 3: Zowel stroomop als stroomaf wordt rekening gehouden met een lengte van 1 km aan vaarroute. 

Figuur 1: Indicatieve locaties voor (tijdelijke) pontons 
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Het onderzoeksgebied wordt bepaald door de rekeninstelling ‘Bereken voor Wnb vergunning’ in de 

Aerius Calculator. 

 

1.4  Bronnen 

Per jaar wordt afgerond maximaal 130.000 m3 klei ontgraven en afgevoerd. Mogelijk wordt klei langs 

de winterdijk in depot gezet, in afwachting van een eventuele dijkversteviging.  

 

De ontgraving vindt plaats met twee combinaties van machines, elk bestaande uit 3 vrachtwagens, 1 

shovel en 1 graafmachine. De gewonnen klei wordt verplaatst met behulp van de vrachtwagens en 

afgevoerd met behulp van schepen. 

 

1.4.1  Shovels en graafmachines 

Er wordt naar verwachting in circa 6 korte periodes van elk ongeveer 2 weken gewerkt. De machines 

zijn ongeveer 10 uur per dag in gebruik, gedurende zo’n 75 dagen per jaar.  

 

Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 30 liter diesel per uur, bedraagt het totale dieselverbruik 

22.500 liter per machine per jaar. Omdat 2 sets machines kunnen worden ingezet, wordt in de Aerius 

calculator een oppervlaktebron gemodelleerd overeenkomstig een STAGE IIIa motor met een jaarlijks 

brandstofverbruik van 90.000 liter. 

 

1.4.2 Vrachtwagens 

Het aantal transporten op jaarbasis is bepaald op basis van de totale hoeveelheid klei en uitgaande 

van een laadcapaciteit van 20 m3 per vrachtwagen. Voor het aantal transporten per dag wordt 

uitgegaan van circa 75 werkdagen per jaar. 

 

Vrachtwagens worden gemodelleerd als STAGE IIIa motoren. Uitgangspunt is een gemiddelde 

snelheid van 20 km/uur over de met behulp van rijplaten gerealiseerde routes. Het gemiddeld 

verbruik is 90 liter diesel per uur. Voor ieder transport komt een vrachtwagen 1x leeg aanrijden om 

vervolgens vol weer weg te rijden. Op basis van het noodzakelijk aantal transporten en de lengte van 

de betreffende route wordt op basis van bovenstaande gegevens het brandstofverbruik op jaarbasis 

berekend zoals weergegeven in onderstaande tabel 1. 

 

Tabel 1: Brandstofverbruik vrachtwagens op jaarbasis 

Realisatie-

jaar 

Klei naar ponton 

[m3] 

Totaal # vrachten per 

dag  

Lengte route 

ponton [km] 

Brandstofverbruik op jaarbasis 

[liter] 

1 130.000 87 0,95 55.575 

2 130.000 87 0,68 39.780 

3 130.000 87 0,26 15.210 
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4 130.000 87 0,30 17.550 

5 130.000 87 0,07 4.095 

6 130.000 87 0,80 46.800 

7 130.000 87 0,15 8.775 

8 130.000 87 0,51 29.835 

9 130.000 87 0,08 4.680 

10 130.000 87 0,52 30.420 

 

1.4.3 Schepen 

Voor de afvoer van de klei zullen bij benadering gedurende circa 75 dagen per jaar twee schepen per 

dag aan- en afmeren. Dit betekent dat jaarlijks maximaal 150 schepen worden geladen. In de 

berekeningen is uitgegaan van het scheepstype C2B met een laadvermogen tot 3.335 ton.  

De AERIUS Calculator gaat niet uit van het totaal aantal schepen op jaarbasis maar van het  

aantal schepen per dag. Vanuit een worst case benadering wordt uitgegaan van 1 vaarbeweging per 

dag (1 x leeg aankomen en 1x vol wegvaren) stroomop en 1 vaarbeweging per dag stroom af (1 x leeg 

aankomen en 1x vol wegvaren).  

 

1.5 Rekenresultaten 

De AERIUS berekeningen voor de verschillende realisatiejaren tonen geen rekenresultaten. Dit 

betekent dat de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden lager is dan de grenswaarde van 

0,05 mol/ha/jaar. Vanuit het aspect N-depositie is Wnb vergunning bijgevolg niet noodzakelijk voor 

het project.   
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Bijlage 3 Waterveiligheid 

Sinds 1 januari 2017 is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 vigerend en vervangt 

hiermee het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006. In het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 

2017 zijn voorschriften opgenomen voor het beoordelen van de primaire waterkeringen. De 

aanpassingen die voorzien zijn in de uiterwaard voor het project Demen-Dieden zijn, van alle 

faalmechanismen die in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 staan beschreven, 

hoofdzakelijk van invloed op het faalmechanisme piping. Binnen het Wettelijk 

Beoordelingsinstrumentarium 2017 zijn op een aantal punten wijzigingen doorgevoerd ten opzichte 

van de ‘oude’ systematiek. De belangrijkste wijzigingen voor het project Demen-Dieden zijn: 

- Gewijzigde norm: 

De projectlocatie Demen-Dieden is onderdeel van dijktraject 36-3. Dit dijktraject heeft een 

ondergrens van 1/10.000 per jaar en een signaleringswaarde van 1/30.000 per jaar. 

Conform het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 gold voor de projectlocatie (dijkring 36) 

een overschrijdingskans van 1/1.250 per jaar. Deze strengere norm is vastgesteld vanwege 

de economische ontwikkelingen in het achterland (regio Oss-Den Bosch), waardoor de 

gevolgen van een overstroming sterk zijn toegenomen. 

- Gewijzigde hydraulische randvoorwaarden: 

Vanwege de strengere norm zijn de hydraulische randvoorwaarden voor dit dijktraject 

hoogstwaarschijnlijk hoger dan in het verleden. 

- Nieuwe rekenregel van Sellmeijer voor faalmechanisme piping: 

Geeft in veel gevallen een grotere benodigde kwelweglengte dan de oude rekenregel. 

Naast het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 is een Ontwerpinstrumentarium 2014 

beschikbaar. Hierin zijn handreikingen gegeven voor het ontwerpen van primaire waterkeringen bij 

de nieuwe overstromingskans-normen. 

Conform de huidige legger van Waterschap Aa en Maas heeft de beschermingszone vanaf de 

buitenteen van de waterkering een lengte van 30 m. Aansluitend ligt de buitenbeschermingszone 

met een lengte van 20 m. In totaal is de zone 50 m. Het waterschap is voornemens de 

buitenbeschermingszone te vergroten van 20 m naar 70 m (totale beschermingszone wordt dan 100 

m). 

Conform de keur is het niet toegestaan om zonder vergunning in de beschermings- en 

buitenbeschermingszone werkzaamheden te verrichten zoals het verhogen of verlagen van het 

maaiveld en het verrichten van afgravingen. 

Verder is het waterschap bezig met de voorbereidingen voor een dijkversterking van het dijktraject 

Ravenstein-Lith, waarvan projectlocatie Demen-Dieden onderdeel uitmaakt. 

De toetsingscriteria voor het MER zijn in overleg met het Waterschap Aa en Maas bepaald. Dit zijn de 

criteria op basis waarvan het Waterschap vergunning kan verlenen voor de uitvoering van de 

kleiontgravingen. Deze toetsingscriteria zijn: 

1. Voorkomen toename risico op piping: 

Dit betekent een beoordeling van het ontwerp, conform het Ontwerpinstrumentarium 

2014, met de nieuwe rekenregel van Sellmeijer. De benodigde kwelweglengte is hierbij 
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afhankelijk van de dikte en samenstelling van het zandpakket, de dikte en samenstelling 

van het afdekkend kleipakket op het voor- en achterland en de hydraulische 

randvoorwaarden. 

Ter onderbouwing van het ontwerp zal er gebruik worden gemaakt van bestaande 

geotechnische gegevens van het Waterschap en, indien noodzakelijk, zal er aanvullend 

geotechnisch onderzoek worden uitgevoerd. Tevens is het Waterschap voornemens om 

op de projectlocatie een geohydrologisch onderzoek uit te voeren. Van de resultaten van 

dit onderzoek zal tevens gebruik worden gemaakt. 

Uitgangspunt in het ontwerp is dat er in ieder geval niet gegraven wordt in de 

beschermingszone, de eerste 30 meter uit de buitenteen. Voor de effectbeoordeling zal 

worden onderzocht in hoeverre kleiwinning mogelijk is zonder een toename van het 

risico op piping. 

2. Voorkomen toename van kweloverlast in het achterland 

Toename van kweloverlast treedt potentieel op bij hogere waterstanden dan stuwpeil. 

Door de klei-ontgravingen wordt de intrede-weerstand van het voorland verlaagd en 

daardoor neemt mogelijk de binnendijkse kwel toe. Toename van kwel als zodanig hoeft 

geen probleem te zijn, mits de overlast door dit kwelwater niet toeneemt. Deze wordt 

meegenomen in de effecten op de grondwaterstand. 

3. Scheppen van ruimte voor toekomstige dijkverhoging 

Er wordt geanticipeerd op een benodigde kruinverhoging tot 1,0 meter. Aangezien de 

mogelijkheden voor binnenwaartse dijkversterking uiterst gering zijn, wordt er rekening 

gehouden met een buitendijkse versterking. 

4. Beheerbaarheid dijk gegarandeerd behouden 

Het project mag de beheerbaarheid van de dijk niet in het geding brengen. 

 



Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuurmonumenten beschermt 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen.
Overal in Nederland. Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, 
vrijwilligers, leden en bedrijven. Kijk op onze website wat jij voor de natuur kunt doen.
www.natuurmonumenten.nl
Natuurmonumenten | Postbus 9955 | 1243 ZS ‘s-Graveland | T (035) 655 99 11




