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Maatregel Volgnr. Type

Weerdvergravingen traject 7 uit de IVM studie 2 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 1 27 Uiterwaardproject  

Hoogwatergeul Grave 45 Nevengeul / Hoogwatergeul

Natuurvriendelijke oevers Keent-Loonse waard (NURG) 10 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 2 27 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 3 27 Uiterwaardproject

Weerdvergravingen Traject 8 uit de IVM studie 19 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 4 27 Uiterwaardproject

Integrale dijkverhoging met 30 cm 55 Dijkverhoging/versterking

Retentie Kraaijenbergsche Plassen 5 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Retentie Keent 7 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Dijkverlegging Bokhoven 26 Dijkverlegging

Zomerbedverbreding Bergsche Maas 53 Zomerbedmaatregel

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 223/225 (Bokhoven/Well) tot 250 (Geertruidenberg) 58 Dijkverhoging/versterking

Knooppunt en uiterwaarden Ravenstein 54 Uiterwaardproject

Nevengeul Goudenham 12 Nevengeul / Hoogwatergeul

Open maken afgedamde Maasmeander Alem 17 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Maatregel Volgnr. Type

Dijkverlegging Overasselt ** 4 Dijkverlegging

Nevengeul Megen 31 Uiterwaardproject

Nevengeul Macharen 32 Uiterwaardproject

Nevengeul Koornwaard 34 Nevengeul / Hoogwatergeul

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 166 (Katwijk) tot km 185/200 (Batenburg/Lithoijen) 56 Dijkverhoging/versterking

Dijkverlegging Kraaijenbergse plassen ** 1 Dijkverlegging

Nevengeul Keent-Loonse waard 9 Nevengeul / Hoogwatergeul

Nevengeul Lithse ham 16 Nevengeul / Hoogwatergeul

Dijkverlegging Alem 18 Dijkverlegging

NVO Empelse waard 22 Overig

Hydraulisch obstakel A2 + spoor + oude rijksweg 49 Hydraulisch obstakel

Retentie Overasselt 6 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Zomerbedverbreding traject 7 3 Zomerbedmaatregel

Hoogwatergeul Loonse weerd 52 Nevengeul / Hoogwatergeul

Hoogwatergeul Niftrik 29 Nevengeul / Hoogwatergeul

Retentiegebied Hernen 43 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Zomerbedverbreding traject 8 20 Zomerbedmaatregel

Dijkverlegging Moordhuizen 42 Dijkverlegging

Koornwaard (QS) 21 Uiterwaardproject

Dijkverlegging Hedel * 25 Dijkverlegging

Dijkverlegging Hoenzadriel * 38 Dijkverlegging

Dijkverlegging Drongelen * 50 Dijkverlegging

Zomerverdieping Bergsche Maas 51 Zomerbedmaatregel

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 185/200 (Batenburg/Lithoijen) tot 223/225 (Bokhoven/Well) 57 Dijkverhoging

Nevengeul Heumen 46 Nevengeul / Hoogwatergeul

Combinatiemaatregel Heumen 47 Overig

Uiterwaarden project Keent 8 Uiterwaardproject

Hydraulisch obstakel spoor Ravenstein 44 Hydraulisch obstakel

Nevengeul Diedense uiterdijk 11 Nevengeul / Hoogwatergeul

NVO Maasbommel 13 Overig

Nevengeul Hemelrijkse waard 14 Nevengeul / Hoogwatergeul

Uiterwaarden Hemelrijkse Waard 15 Uiterwaardproject

Nevengeul Maasdriel Noord 35 Nevengeul / Hoogwatergeul

Hydraulisch obstakel A2 23 Hydraulisch obstakel

Nevengeul Hedel 36 Nevengeul / Hoogwatergeul

NVO Henriette waard 24 Overig

Weerdverlagingen pakket 5 27 Uiterwaardproject

Nevengeul Ammerzoden 37 Nevengeul / Hoogwatergeul

* Deze dijkverleggingen zijn mogelijk nodig om het doelbereik te halen. Dit hangt af van de rekenkundige onzekerheden rondom maatregel 53, zomerbedverbreding Bergsche Maas. 
Als de effectiviteit van de zomerbedverbreding tegenvalt, zijn deze dijkverleggingen toch nodig

** Deze dijkverleggingen zijn niet nodig om het doelbereik binnen de regio bedijkte Maas te halen. Mogelijk dat na afstemming met de regio onbedijkte Maas, deze toch in 
aanmerking komen om op te nemen in de VKS.
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1. Maatregelenpakket Voorkeursstrategie
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Voorlopig maatregelenpakket voorkeurstrategie bedijkte 
Maas Noord-Brabant en Gelderland

Legenda

Voorkeurstrategie

1. Hoofdkeuze

2. Grote ingrepen

3. Aanvullende 
keuzen

- buitendijkse rivierverruimende                  
  maatregelen
- 30 cm dijkophoging

- twee retentiegebieden
- een dijkverlegging
- lokale extra dijkophoging

- op drie locaties

2.
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Maatregel Volgnr. Type

Weerdvergravingen traject 7 uit de IVM studie 2 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 1 27 Uiterwaardproject  

Hoogwatergeul Grave 45 Nevengeul / Hoogwatergeul

Natuurvriendelijke oevers Keent-Loonse waard (NURG) 10 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 2 27 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 3 27 Uiterwaardproject

Weerdvergravingen Traject 8 uit de IVM studie 19 Uiterwaardproject

Weerdverlagingen pakket 4 27 Uiterwaardproject

Integrale dijkverhoging met 30 cm 55 Dijkverhoging/versterking

Retentie Kraaijenbergsche Plassen 5 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Retentie Keent 7 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Dijkverlegging Bokhoven 26 Dijkverlegging

Zomerbedverbreding Bergsche Maas 53 Zomerbedmaatregel

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 223/225 (Bokhoven/Well) tot 250 (Geertruidenberg) 58 Dijkverhoging/versterking

Knooppunt en uiterwaarden Ravenstein 54 Uiterwaardproject

Nevengeul Goudenham 12 Nevengeul / Hoogwatergeul

Open maken afgedamde Maasmeander Alem 17 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Maatregel Volgnr. Type

Dijkverlegging Overasselt ** 4 Dijkverlegging

Nevengeul Megen 31 Uiterwaardproject

Nevengeul Macharen 32 Uiterwaardproject

Nevengeul Koornwaard 34 Nevengeul / Hoogwatergeul

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 166 (Katwijk) tot km 185/200 (Batenburg/Lithoijen) 56 Dijkverhoging/versterking

Dijkverlegging Kraaijenbergse plassen ** 1 Dijkverlegging

Nevengeul Keent-Loonse waard 9 Nevengeul / Hoogwatergeul

Nevengeul Lithse ham 16 Nevengeul / Hoogwatergeul

Dijkverlegging Alem 18 Dijkverlegging

NVO Empelse waard 22 Overig

Hydraulisch obstakel A2 + spoor + oude rijksweg 49 Hydraulisch obstakel

Retentie Overasselt 6 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Zomerbedverbreding traject 7 3 Zomerbedmaatregel

Hoogwatergeul Loonse weerd 52 Nevengeul / Hoogwatergeul

Hoogwatergeul Niftrik 29 Nevengeul / Hoogwatergeul

Retentiegebied Hernen 43 Groene rivier / retentie / Rivierkering

Zomerbedverbreding traject 8 20 Zomerbedmaatregel

Dijkverlegging Moordhuizen 42 Dijkverlegging

Koornwaard (QS) 21 Uiterwaardproject

Dijkverlegging Hedel * 25 Dijkverlegging

Dijkverlegging Hoenzadriel * 38 Dijkverlegging

Dijkverlegging Drongelen * 50 Dijkverlegging

Zomerverdieping Bergsche Maas 51 Zomerbedmaatregel

Aanvullend integraal verhogen dijken vanaf km 185/200 (Batenburg/Lithoijen) tot 223/225 (Bokhoven/Well) 57 Dijkverhoging

Nevengeul Heumen 46 Nevengeul / Hoogwatergeul

Combinatiemaatregel Heumen 47 Overig

Uiterwaarden project Keent 8 Uiterwaardproject

Hydraulisch obstakel spoor Ravenstein 44 Hydraulisch obstakel

Nevengeul Diedense uiterdijk 11 Nevengeul / Hoogwatergeul

NVO Maasbommel 13 Overig

Nevengeul Hemelrijkse waard 14 Nevengeul / Hoogwatergeul

Uiterwaarden Hemelrijkse Waard 15 Uiterwaardproject

Nevengeul Maasdriel Noord 35 Nevengeul / Hoogwatergeul
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Nevengeul Hedel 36 Nevengeul / Hoogwatergeul

NVO Henriette waard 24 Overig
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* Deze dijkverleggingen zijn mogelijk nodig om het doelbereik te halen. Dit hangt af van de rekenkundige onzekerheden rondom maatregel 53, zomerbedverbreding Bergsche Maas. 
Als de effectiviteit van de zomerbedverbreding tegenvalt, zijn deze dijkverleggingen toch nodig

** Deze dijkverleggingen zijn niet nodig om het doelbereik binnen de regio bedijkte Maas te halen. Mogelijk dat na afstemming met de regio onbedijkte Maas, deze toch in 
aanmerking komen om op te nemen in de VKS.
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2. Alle beschikbare maatregelen 
voor rivierverruiming en  
dijkversterking

In de maatregeltabel is in de laatste drie kolommen informatie over 
hydraulische en kostenefficiëncy opgenomen. Deze moet als volgt begrepen 
worden. 

In de middelste van de drie kolommen staat de daling van de waterstand 
aangegeven die met een bepaalde maatregel wordt bereikt. Dit is de 
maximale daling op één plaats langs de rivier. In de bovenstaande grafiek is 
dat met cijfer 1 weergegeven. 

Omdat rivierverruimingsmaatregelen vaak een behoorlijk lengte-effect 
hebben, is de maximale daling alleen geen goed beoordelingsaspect. Door 
de waterstandslijnen met en zonder een maatregel te vergelijken, kan de 
oppervlakte van de daling in lengterichting van de rivier in beeld gebracht 
worden. Dit leidt tot de genoemde m2 in de eerste kolom. In de bovenstaande 
grafiek is dat met cijfer 2 weergegeven. 

Door de totale kosten van een maatregel te delen door het aantal m2, wordt 
een indruk verkregen van de kostenefficiëncy. In de derde kolom staat daarom 
aangegeven wat de kosten per m2 waterstandsdaling zijn in duizenden euro’s.
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zomerbedmaatregel

nevengeul/ hoogwatergeul

hydraulisch obstakel

natuurvriendelijke oever

maatregelen vanuit de visie

aanvullende ruimte voor vergraving uiterwaarden op basis van van visie

aanvullende ruimte voor vergraving uiterwaarden op basis van oude meanders

contour t.b.v. vergraven uiterwaarden op basis van pro�el gekanaliseerde Maas

maatregelen in de concept voorkeurstrategie2

primaire kering

stuw

rivierkilometer

maatwerk

kwetsbare locatie (geen dijkverhoging)

verzwaring binnendijks

verzwaring buitendijks (a�ankelijk van hoogteligging binnendijkse 
bebouwing is binnendijkse oplossing mogelijk)

dijk met pipingopgave

245

maatregelen dijken

Alternatieven: RVR+ 
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OVERZICHT MAATREGELEN BEDIJKTE MAAS
Maatregel met overlap
Maatregel maakt deel uit van de voorkeurstrategie

(1) Ranking

nummer M A A T R E G E L Voors Tegens conclusie
Hydraulische 

effectiviteit (m2 
)

Maximale 
verlaging (cm)

Kosteneffectivit
eit nieuw 

(Keuro/m2)

46 Nevengeul Heumen (is niet opgenomen 
want overlapt met maatregel 2, deze is 
effectiever en past beter in de visie)

 - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een laagte in het landschap.
 - kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. Waterrecreatie 
dichter bij kern.

- Kosteneffectiviteit is slecht 145 Keuro / m2

138 -1 145

47 Combinatie maatregel Heumen (2,1,5) 
is niet opgenomen omdat 2, 1 en 5 al 
afzonderlijk zijn opgenomen)

 - kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. Waterrecreatie 
dichter bij kern.

8544 -23 18

2 Weerdvergravingen traject 7 uit de 
IVM studie

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Diverse meekoppelkansen: Grave,scheepswerf en betonfabriek (7,9); project Meer Maas (10,13,14)
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is relatief goed/gemiddeld 25 Keuro/m2

toepassen (1)

4788 -15 25

45 Hoogwatergeul Grave -Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een laagte in het landschap.
-Meekoppelkans:  het kroonwerk van Grave als onderdeel van de historische verdedigingswerken weer zichtbaar maken (21).
-Kosteneffectiviteit is gemiddeld: 31 Keuro/m2

toepassen (1-2)

381 -2,5 31

55 Verhogen dijken met 30 cm (0 cm bij 
kwetsbare plekken) 

Past in de visie: karakteristieken van de dijktrajecten blijven gehandhaafd en de onderlingen contrasten blijven bestaan 
 - (beperkte) mogelijkheden voor het aanbrengen van fiets- en wandelroutes.
- Werk met werk: combineren met pipingopgave op de korte termijn.
- Kostenefficientie is niet precies bekend maar naar verwachting beter dan  RvdR maatregel die "goed" scoren.

toepasbaar op alle trajecten behalve kwetsbare. (1)

1 Dijkverlegging Kraaijenbergsche 
plassen

- de rivierverruiming levert de nodig waterstanddaling op, ook richting bovenstrooms - Waterschap Aa en Maas wijst op mogelijke stabiliteitsproblemen nieuwe dijk vlak langs Kraaijenbergsche plassen. Uitvoering duur 
door mogelijke stablitietsproblemen en omdat nieuwe dijk eerst aangelegd moet worden voordat bestaande kan worden afgegraven. 
Dit vraagt veel grondaanvoer.
- Kosteneffectiviteit is slecht 59 Keuro/m2

toepassen heeft voorkeur als kosten teruggebracht 

kunnen worden (3)
1015 -5,5 59

5 Retentie Kraaijenbergsche Plassen - Waterstandsverlagend effect op plaatsen, waar met andere rivierverruimende maatregelen niet of lastig waterstandsverlaging kan 
worden bereikt, en waar dijkverhoging ongewenst is. 
- mogelijk kansen voor vergroten van natuur- en recreatiegebied

- Slechte kosteneffectiviteit 46 Keuro/m2. 
-  Combineren oude Hogendijk met nieuwe forse dijk is lastige ontwerpopgave.
- Aanwezige bebouwing en bewoning.

toepasen is acceptabel vanwege RvdR-voordelen. 
Landschappelijke inpassing in gebied lijkt mogelijk. 
Bewoners en bebouwing zijn echter belangrijk punt 
van aandacht (3-4) 2147 -2 46

6 Retentie Overasselt - Is van de retentiegebieden langs de Bedijkte Maas het meest bovenstrooms gelegen dus hydraulisch gunstig, 
- Is relatief groot van omvang en daardoor (kosten)effectief 

 - Nieuwe dijken doen door hun grootte afbreuk aan de subtiele overgangen in het landschap. De waarde van deze overgangen is 
beleidsmatig onderschreven door de aanduiding Waardevol Landschap in het komgebied naast het als EHS gebied beschermde 
rivierduin. 
 - Bezwaar van gemeenten Heumen en Wijchen en provincie Gelderland vanwege de grote negatieve landschappelijke effecten ivm 
hoge dijken en de negatieve effecten op bestaand landgebruik bijv. sanering van tientallen woningen/bedrijven. 
- Grenst niet aan de uiterwaarden waardoor in- en uitlaat realiseren leidt tot complicaties: hoogwater(schier)eiland 
Overasselt/Nederasselt, kruising provinciale weg 

toepassen is erg problematisch vanwege vanwege 
maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen (kwaliteit, 

landschap, natuur, landbouw) (5)
9860 -18 26

4 Dijkverlegging Overasselt - het betreft een relatief kleine verlegging met substantiële hydraulische effectiviteit in het gebied benedenstrooms van 
Katwijk/Heumen waar een grote hoogwaterveiligheidsopgave geldt.

- aantasting kronkelend karakter historische dijktracé toepassen vanwege RvdR-voordelen en relatief gering 

impact op omgeving (3)

928 -5 36

Hydraulische aspectenOp basis van leidende principes

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  





OVERZICHT MAATREGELEN BEDIJKTE MAAS
Maatregel met overlap
Maatregel maakt deel uit van de voorkeurstrategie

(1) Ranking

nummer M A A T R E G E L Voors Tegens conclusie
Hydraulische 

effectiviteit (m2 
)

Maximale 
verlaging (cm)

Kosteneffectivit
eit nieuw 

(Keuro/m2)

Hydraulische aspectenOp basis van leidende principes

27 traj 1 Weerdvergravingen op basis van 
eerste fase regioprocessen DPR

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Diverse meekoppelkansen: Grave,scheepswerf en betonfabriek (7,9); project Meer Maas (10,13,14)
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is relatief goed 26 Keuro/m2

toepassen (1)

1428 -7 26

7 Retentie Keent - Grote hydraulische effectivieit (~3000 m2)
- Waterstandsverlagend effect op plaatsen, waar met andere rivierverruimende maatregelen niet of lastig waterstandsverlaging kan 
worden bereikt, en waar dijkverhoging ongewenst is.
 - Ligt in relatief leeg gebied binnen de voormalige Beerse Overlaat en sluit geheel aan op uiterwaard

-  Nieuwe dijken zijn grote dijken op maasdijkhoogte, wat een forse ingreep is met impact op leefbaarheid in het gebied.
- De maatregel heeft aanzienlijke impact op gebruikers/bewoners, dit vraagt voorwaarden
- Slechte kosteneffectiviteit 42 Keuro/m2

toepassen is acceptabel vanuit RvdR-voordelen hier en 
elders langs de Maas ondanks de relatief hoge kosten. 
Landschappelijke inpassing vraagt nodige aandacht net 
zoals gebruikers/bewoners. (4)

3199 -5 81

3 Zomerbed verbreding traject 7 van de 
IVM-studie

- relatief groot hydraulisch effect (~5000 m2 en max verlaging 17 cm) - Bij zomerbedverbreding worden één of beide oevers van het zomerbed weggegraven waardoor het winterbed smaller wordt en de 
gelaagde opbouw van het winterbed vermindert of verdwijnt.
-  Zomerbedverbreding leidt mogelijk tot vaardiepte-problemen bij laag water
- RWS maakt om morfologische, nautische en onderhoudsredenen bezwaar. De nadelen van zomerbedverbreding zijn in het 
algemeen minder bezwaarlijk dan bij zomerbedverdieping.

Toepassing beperken (3-4)

4775 -17 29

10 Natuurvriendelijke oevers Keent-
Loonse waard (NURG)

-Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander en een hoge uiterwaard in het landschap. Wordt 
deels al uitgevoerd.
-Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
-Kosteneffectiviteit lijkt goed (19 Keuro/m2), nader onderzoek hiernaar nog nodig, vanwege het feit dat een deel van de maatregel al 
uitgevoerd wordt

toepassen (1-2)

2866 -16 19

8 Uiterwaarden project Keent (Is niet 
meegenomen in het doelbereik omdat 
deze maatregel overlapt met 27) Wordt 
deels al uitgevoerd.

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander en een hoge uiterwaard in het landschap.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.

- Kosteneffectiviteit is slecht 115 Keuro / m2

345 -2,2 115

9 Nevengeul Loonse Waard - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. De nevengeul 
voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie.

- kosteneffectiviteit is slecht 76 Keuro/m2
- waterstandsdalend effect is zeer beperkt: max 0.5 cm

toepassen, past in verschillende principes maar 

kosteneffectiviteit slecht (3-4)

103 -0,5 76

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  





OVERZICHT MAATREGELEN BEDIJKTE MAAS
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Maatregel maakt deel uit van de voorkeurstrategie
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56 Aanvullend integraal verhogen dijken 
vanaf km 166 (Katwijk) tot km 
185/200 (Batenburg/Lithoijen)

- Kansen voor natuurlijke gradienten en recreatieve fiets- en wandelroutes. Lokaal doen zich kansen voor.
- Werk met werk: combineren met pipingopgave op de korte termijn.
-Kostenefficientie is niet precies bekend, maar naar verwachting beter dan  RvdR maatregel die "goed" scoren

toepasbaar maar doet afbreuk aan RvdR-principes. 

Relatief goedkoop bovenop 30 cm (3)

52 Hoogwatergeul Loonse Weerd past bij RvdR - Landschappelijk slecht, doorsnijdt het patroon van kommen en oeverwallen.
- Bezwaar van de omliggende gemeenten  vanwege  de grote negatieve landschappelijke effecten ivm hoge dijken en de negatieve 
effecten op bestaand landgebruik bijv. sanering van woningen. Is bovendien niet  voortgekomen uit de fase Kansrijke strategieën 
zoals die samen met de regio is ontwikkeld.
- Slechte kosteneffectiviteit 67 Keuro/m2

toepassen is erg problematisch vanwege 

gebiedskarakteristiek (5)

3759 -21 67

29 Hoogwatergeul Niftrik past bij RvdR - Landschappelijk slecht, doorsnijdt het patroon van kommen en oeverwallen.
- Bezwaar van de omliggende gemeenten  vanwege  de grote negatieve landschappelijke effecten ivm hoge dijken en de negatieve 
effecten op bestaand landgebruik bijv. sanering van woningen. Is bovendien niet  voortgekomen uit de fase Kansrijke strategieën 
zoals die samen met de regio is ontwikkeld.
- Slechte kosteneffectiviteit 55 Keuro/m2

toepassen is erg problematisch vanwege 

gebiedskarakteristiek (5)
1982 -11,5 55

54 Uiterwaarden Ravenstein - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926.
- Meekoppelkans: de Heus (24) amoveren veevoederfabriek en herontwikkelen waterfront Ravenstein. Uitgraven historische 
nevengeul.
- Veel bestuurlijk draagvlak bij gemeente Oss
- Meekoppelkans in het verbeteren van de railinfrastructuur op het traject den Bosch-Oss-Nijmegen

- Slechte kosteneffectiviteit 104 Keuro/m2
op zich toepasbaar maar erg slechte kosteneffectiviteit 

(4-5)

731 -5,5 104

27 traj 2 Weerdvergravingen op basis van 
eerste fase regioprocessen DPR

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Diverse meekoppelkansen: Maasuiterwaarden en project Meermaas (10, 11)
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is relatief goed 19 Keuro/m2

toepassen (1)

1698 -9 19

44 Hydraulisch obstakel spoor Ravenstein 
((is niet opgenomen want overlapt 
met maatregel 54, die past beter in de 
visie)

- Vergroot de leesbaarheid van het landschap 
- past in gebiedsvisie
- Meekoppelkans: de Heus (24) amoveren veevoederfabriek en herontwikkelen waterfront Ravenstein. Op termijn meekoppelkansen 
spoorverdubbeling.
- Veel bestuurlijk draagvlak bij gemeente Oss

- Slechte kosteneffectiviteit 99 Keuro/m2
op zich toepasbaar maar erg slechte kosteneffectiviteit 

(4-5)
519 -2,5 99

43 Retentie Hernen - Landschappelijk slecht: doorsnijdt het patroon van kommen en oeverwallen.
-Bezwaar van omliggende gemeenten  vanwege  de grote negatieve landschappelijke effecten ivm hoge dijken en de negatieve 
effecten op bestaand landgebruik bijv. sanering van woningen. Is bovendien niet  voortgekomen uit de fase Kansrijke strategieën 
zoals die samen met de regio is ontwikkeld.
- Geen reservering in Barro
- Slechte kosteneffectiviteit

toepassen is erg problematisch vanwege 

gebiedskarakteristiek (5)

2580 -5 51

11 Nevengeul Diedense Uiterdijk (is niet 
opgenomen want overlapt met 
maatregel 27 en 31, deze passen beter 
in de visie)

- Meekoppelkans: Project Meer Maas (11). 
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.

- Landschappelijk slecht, doorsnijdt het patroon van hoge en lage uiterwaarden
- Overlapt met maatregelen 27 en 31, die beter in de visie passen en meer waterstandsverlagend effect sorteren

649 -4 37

12 Nevengeul Gouden Ham - Biedt kansen voor   natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. De nevengeul 
voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie.
- Landschappelijk gezien juist: ligt op een oude nevengeul. De huidige dam tussen zomerbed en de geul blijft gehandhaafd

 - Beperkt hydraulisch effect
toepasbaar want RvdR (1-2)

220 -2 35

31 Nevengeul Megen - Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander in het landschap.
- Meekoppelkansen: kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 
De nevengeul voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie (22, 23)

- Slechte kosteneffectiviteit 86 Keuro/m2
- Weinig hydraulisch effect max verlaging 1 cm

toepasbaar want RvdR, niet strijdig maar relatief duur 

en weinig hydraulisch effect (4)

108 -1 86

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  
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27 traj 3 Weerdvergravingen op basis van 
eerste fase regioprocessen DPR

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Diverse meekoppelkansen:Project Meer Maas (12, 13, 14). 
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is relatief goed 19 Keuro/m2

toepasbaar (1)

2412 -13 19

13 Natuurvriendelijke oevers 
Maasbommel (is niet opgenomen want 
overlapt met maatregel 2 en 27, deze 
passen beter in de visie)

-ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander en een hoge uiterwaard in het landschap.
- natuurontwikkeling levert een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas. Hydr. effectiviteit kan vergroot worden.

- Overlap met maatregelen 2 en 27, die veel meer hydraulisch effect hebben
- Is al KRW-maatregel

456 -2,9 13

14 Nevengeul Hemelrijkse Waard - kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. De nevengeul 
voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie (14).
- Gemiddelde kosteneffectiviteit 35 Keuro/m2

- ernstige verstoring van het huidige relief en de geomorfologische waarden
- overlap met maatregel 27 die beter in de landschappelijke visie past

op zich toepasbaar want RvdR en effectief maar 

ondersteunt landschap niet (3-4)

541 -4,5 35

15 Uiterwaarden Hemelrijkse Waard 
(overlapt met 27, staat daarom niet 
aan. Maatregel aanpassen, door DPR 
laten doorekenen en indien mogelijk 
wel meenemen)

-ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander in het landschap.Wordt al uitgevoerd.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. De nevengeul 
voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie (13,14).
- Kosteneffectiviteit van 0 Keuro/m2 vraagt nadere uitleg van DPR

- overlap met maatregel 27 die beter in de landschappelijke visie past. Aanpassen van maatregel om aan te laten sluiten bij de 
weerdvergravingen lijkt kansrijk

1329 -9,5 0

32 Nevengeul Macharen - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een oude meander in het landschap.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. De nevengeul 
voorziet daarnaast in een extra doorvaarmogelijkheid voor de recreatie (22). Nautische verbetering haventoegang 

- Slechte kosteneffectiviteit 100 Keuro/m2
-  klein hydraulisch effect (max waterstandsdaling 0.5 cm)

toepasbaar vanwege RvdR en gebiedsvisie maar 

slechte kosteneffecitiviteit (3-4)

52 -0,5 100

42 Dijkverlegging Moordhuizen - Landschappelijk: doet afbreuk aan de  karakteristiek van Moordhuizen.
- Betekent een forse aantasting van de landschappelijke waarden, daarom weinig draagvlak bij gemeente West Maas en Waal. 
- Slechte kosteneffectiviteit 56 Keuro/m2
- Klein hydraulisch effect: max verlaging 2 cm
- Ligt op een plek waar doelbereik goed met andere maatregelen te halen is, dankzij forse overhoogte van de dijken 

toepasbaarheid problematisch vanuit gebiedsvisie en 

kosten (5)

215 -2 56

16 Nevengeul Lithse Ham - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
- recreatieve mogelijkheden Lithse Ham

- Klein hydraulisch effect: max verlaging 0.5 cm toepasbaar maar ondersteunt visie beperkt. 

Effectiviteit erg beperkt (3)

85 -0,5 34

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  
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20 Zomerbed verbreding traject 8 van de 
IVM-studie

- relatief groot hydraulisch effect (~3000 m2 en max verlaging 17 cm) - Bij zomerbedverbreding worden één of beide oevers van het zomerbed weggegraven waardoor het winterbed smaller wordt en de 
gelaagde opbouw van het winterbed vermindert of verdwijnt.
-  Zomerbedverbreding leidt mogelijk tot vaardiepte-problemen bij laag water
- RWS maakt om morfologische, nautische en onderhoudsredenen bezwaar. De nadelen van zomerbedverbreding zijn in het 
algemeen minder bezwaarlijk dan bij zomerbedverdieping.

Toepassing beperken (3-4)

2916 -13,5 28

19 Weerdvergravingen Traject 8 uit de 
IVM-studie

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren (18).
- Kosteneffectiviteit is relatief gemiddeld/goed 28 Keuro/m2

toepasbaar (1)

3733 -15,5 28

17 Open maken afgedamde 
Maasmeander Alem

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
-  Meekoppelkans: Zandwinning Marensche Waarden zandwinning (19)
- Relatief groot hydraulisch effect ( ~2000 m2, max verlaging 12 cm), de kosten zijn echter laag ingeschat en behoeven nader 
onderzoek
- Waterstandsverlaging heeft plaats op trajecten (km 180-190) waar het doelbereik lastig met andere maatregelen is te halen, 
vanwege aanwezigheid van kwetsbare trajecten en ontbreken van andere effectieve RvdR-maatregelen

- Past niet in de visie van Maasdriel op het uiterwaardengebied. Draagvlak is afhankelijk van de verplaatsing van jachthaven en 
voetbalvelden + garantie bereikbaarheid.
- aandachtspunt is dat er twijfels bestaan over de hydraulische/kosten-effectiviteitsberekening bij de gemeente Maasdriel. Maasdriel: 
"In het verleden is de maatregel al eens als negatief beoordeeld op kostenefficientie"

toepasbaar vanwege RvdR, visie en effectiviteit. (2-
3)

2172 -12 3

18 Dijkverlegging Alem -Bezwaar bij de gemeente Maasdriel. Belangrijk aandachtspunt is de noodzakelijke verplaatsing van bedrijven en boerderijen.
- Ingreep minder noodzakelijk dan andere, omdat het effect voornamelijk plaatsheeft op een traject, waar de dijken forse overhoogte 
hebben

op zich toepasbaar maar ondersteunt visie niet en is 

duur (4-5) 610 -3,5 37

35 Nevengeul Maasdriel Noord (is niet 
opgenomen want overlapt met 
maatregel 19, deze past beter in de 
visie)

- Meekoppelkans: kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren (22). - doorsnijdt het patroon van hoge lage uiterwaarden, er is geen oude geul aanwezig.
- Overlap met maatregel 19, deze past beter in de visie

577 -2,5 27

38 Dijkverlegging Hoenzadriel - geeft redelijke waterstanddaling in een traject waar dijkverhoging niet wenselijk wordt geacht vanwege kwetsbare objecten - voegt niets toe aan visie 
- enkele bedrijven en 7 binnendijkse woningen moeten verdwijnen
- relatief slechte kosteneffectiviteit 49 Keuro/m2

toepasbaar maar is relatief duur (3-4)
472 -2,5 49

23 Hydraulisch obstakel A2 (zit ook in 
maatregel 49) 

- vergroot de leesbaarheid van het landschap. Bovendien wordt het in ere herstellen van een oude meander (maatregel 36) mogelijk. - Slechte kosteneffectiviteit 91 Keuro/m2

399 -2 91
49 Hydraulisch obstakel A2 + spoor + 

oude rijksweg

- vergroot de leesbaarheid van het landschap. Bovendien wordt het in ere herstellen van een oude meander (maatregel 36) mogelijk.
- Werk met werk:  combineren met eventuele verbreding van de snelweg of de aanleg van een haven tussen de spoorbrug en de A2

- Slechte kosteneffectiviteit 315 Keuro/m2 toepasbaar, ondersteunt visie maar is peperduur en 

puur vanuit waterveligheid niet realistisch (5) 1217 -6 315

22 Natuurvriendelijke oevers Empelse 
Waard

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Wordt mogelijknreeds 
uitgevoerd.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 

- kosteneffectiviteit van 28 Keuro/m2 vraagt om nadere uitleg van DPR
toepasbaar, maar heeft weinig effect (3)

102 -0,6 28

25 Dijkverlegging Hedel - is visie neutraal mits geen woningen worden getroffen. slechte kosteneffectiviteit 54 Keuro/m2 toepasbaar vanwege waterstandseffect op kwetsbara 

traject maar is duur (3-4) 368 -2 54

27 traj 4 Weerdvergravingen op basis van 
eerste fase regioprocessen DPR

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap, past op de reeds vergraven delen van plan Lely uit 1926. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Meekoppelkansen:CreveCoeur en omgeving, de landschappelijke situering van het fort verbeteren (19).  
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is relatief goed 22 Keuro/m2

toepasbaar (1)

1539 -6 22

57 Aanvullend integraal verhogen dijken 
vanaf km 185/200 
(Batenburg/Lithoijen) tot 223/225 
(Bokhoven/Well)

-Werk met werk: combineren met pipingopgave op de korte termijn.
- Kostenefficientie is niet precies bekend, maar naar verwachting beter dan  RvdR maatregel die "goed" scoren

-  Gaat deels ten koste van het karakteristiek verloop kronkeldijken, op enkele plaatsen vermindert de ruimtelijke kwaliteit van 
waterfronten.

toepasbaar maar doet afbreuk aan visie (kwetsbare 
trajecten) en RvdR-principes. Op kwetsbare trajecten 

duur (4-5)

21 Koornwaard (QS) - Ondersteunt gelaagdheid in het landschap. Obstakel van de monding van de Zuid-Willemsvaart en demonding van de Rosmalense 
Aa moeten  worden aangepast.

- een kostbare sanering heeft geleid tot een duurzame oplossing, waardoor dit gedeelte van de Koornwaard de komende decennia 
niet wordt vergraven
- nauwelijks hydraulisch effect (max waterstandsverlaging 0.1 cm)
- kosteneffectiviteit zeer slecht (769 Keuro/m2)

niet realistisch vanwege  zeer hoge kosten en 

kapitaalvernietiging (5)
1 -0,1 769

34 Nevengeul Koornwaard - ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
- kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 

- Aandachtspunten zijn mogelijk vuilstortplaats, uitmonding ZW-vaart en Rosmalense Aa en aanwezige wielen
- kosteneffectiviteit is relatief slecht 47 Keuro/m2, navraag doen bij DPR of aanpassing sluis is meegenomen

toepasbaar in betreffende gebied. Relatief slechte 

kosteneffectiviteit (3) 466 -2,5 47

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  
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36 Heropenen oude Maasmeander 
Hedel/Lieshaven
(is niet opgenomen want overlapt met 
maatregel 49, deze is integraler en past 
beter in de visie).

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
-  kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 
- Relatief goede kosteneffectiviteit 26 Keuro/m2

- Past niet in de visie van Maasdriel en omgeving om juist een aantal functies in de uiterwaarden te versterken
- Overlap met maatregel 27, weerdverlagingen

592 -3 26

24 Natuurvriendelijke oever 
Henriettewaard (is niet opgenomen 
want overlapt met maatregel 27, deze is 
integraler en past beter in de visie).

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
-  kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 

- Overlap met maatregel 27, weerdverlagingen
- Nauwelijks hydraulisch effect (max verlaging 0.1 cm)

68 -0,1 31

37 Nevengeul Ammerzoden (is niet 
opgenomen want overlapt met 
maatregel 19, deze is integraler en past 
beter in de visie).

- ondersteunt gelaagdheid in het landschap, ligt ter plaatse van een deel van een oude meander in het landschap.
-  kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren. 

- Overlap met maatregel 27, weerdverlagingen
- Klein hydraulisch effect (max verlaging 1.5 cm)

313 -1,5 33

26 Dijkverlegging Bokhoven - Relatief groot hydraulisch effect
- Effect heeft plaats in traject waar het moeilijk is om met rivierverruiming de opgave op te lossen en waar waterstandsverhoging 
niet wenselijk is (afvoer regionaal systeem, dijkverhogingen gemeente Den Bosch

-Impact op binnendijkse gebruikers van het beoogde gebied (o.a. Steenfabriek), dit vraagt aandacht
- Het verplaatsen van de steenfabriek heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in omringende gemeentes, dit meenemen in de 
afweging

toepasbaar vanwege karakter en waterstandseffect 

over lang traject (3)

2309 -11,5 49

27 traj 5 Weerdvergravingen op basis van 
eerste fase regioprocessen DPR, 
overlap met maatregel 53 
Zomerbedverbreding Bergsche Maas

- Ondersteunt gelaagdheid in het landschap. Dient reliëfvolgend te zijn.
- Meekoppelkansen: Project Meer Maas (12, 13, 14)
- Er kan werk met werk worden gemaakt door verzette grond in te zetten voor tevens ter plaatse nodige dijkversterking
- Kansen voor natuurontwikkeling die een wezenlijke bijdrage aan het natuursysteem van de Maas kan leveren.
- Kosteneffectiviteit is gemiddeld 31 Keuro/m2

- Niet in eerstkomende jaren t.p.v. Overdiepse Polder (daar loopt nu forse RvdR-maatregel). 
- Aandachtspunten gemeente Zaltbommel: "Het is cultuurhistorisch waardevol landschap, gevormd door de landbouw. Hier 
rekening mee houden in de verdere uitwerking en de landbouw weer een functie geven in het gebied. Dit past bij de cultuurhistorie 
van het gebied en is ook vanuit het oogpunt van beheerkosten wenselijk. Daarnaast is aandachtspunt  het pontje dat aan- en 
afmeert op de plek waar de maatregel nu is getekend. Het pontje is de uitkomst van een moeizame deal met het Rijk en voor de 
toegankelijkheid van het gebied en de recreatieve waarde is het van belang dat het pontje kan blijven varen"

toepasbaar (1-2)

1534 -7 31

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  





OVERZICHT MAATREGELEN BEDIJKTE MAAS
Maatregel met overlap
Maatregel maakt deel uit van de voorkeurstrategie

(1) Ranking

nummer M A A T R E G E L Voors Tegens conclusie
Hydraulische 

effectiviteit (m2 
)

Maximale 
verlaging (cm)

Kosteneffectivit
eit nieuw 

(Keuro/m2)

Hydraulische aspectenOp basis van leidende principes

50 Dijkverlegging Drongelen - Effect heeft plaats in traject waar het moeilijk is om met rivierverruiming de opgave op te lossen en waar waterstandsverhoging 
niet wenselijk is (afvoer regionaal systeem, dijkverhogingen gemeente Den Bosch)

- Gemeente Aalburg heeft bezwaar vanwege de problematische landschappelijke inpassing, de hoge investeringskosten en de relatief 
beperkte hydraulische effectiviteit.
- Kosteneffectiviteit slecht 117 Keuro/m2

op zich toepasbaar maar ondersteunt visie niet en is 

duur (4-5)

1203 -6 117

51 Zomerbedverdieping Bergsche Maas - Groot hydraulisch effect (~6000 m2, max waterstandsverlaging 19 cm) Berekening op basis van modellen gebruikt in PKB en expert 
judgment.  Dit moet opnieuw worden uitgerekend met de nieuwste modellen.
-  Effect heeft plaats in traject waar het moeilijk is om met rivierverruiming de opgave op te lossen en waar waterstandsverhoging 
niet wenselijk is (afvoer regionaal systeem, dijkverhogingen gemeente Den Bosch)

- RWS maakt om morfologische en onderhoudsredenen bezwaar. Nadelen zijn o.a.: instabiliteit bodem, terugkerende beheerkosten, 
verminderde dekking kabels- en leidingen en verdroging oevers.

toepasbaar vanwege effectiviteit maar toch lage 

kostenefficiency. Niet heel duurzaam. (4-5)

5742 -19 17

53 Zomerbedverbreding Bergsche Maas - Groot hydraulisch effect (~6000 m2, max waterstandsverlaging 23cm), dit moet wel opnieuw worden uitgerekend
-   Effect heeft plaats in traject waar het moeilijk is om met rivierverruiming de opgave op te lossen en waar waterstandsverhoging 
niet wenselijk is (afvoer regionaal systeem, dijkverhogingen gemeente Den Bosch)

- RWS maakt om morfologische en onderhoudsredenen bezwaar. De nadelen van zomerbedverbreding zijn in het algemeen minder 
bezwaarlijk dan bij zomerbedverdieping.
- Inzetten van deze maatregel betekent het niet inzetten van weerdvergravingsmaatregel 27 traject 5, die beter in de visie past

Toepasbaar vanwege effectiviteit, kostenefficiency is 

slecht, ondersteunt de visie niet. (4-5)

6082 -23 79

58 Aanvullend integraal verhogen dijken 
vanaf km 223/225 (Bokhoven/Well) 
tot 250 (Geertruidenberg)

- versterkt moderne dijken in dit tracé omvat met name, die worden versterkt.
-  kansen voor natuurlijke gradienten en recreatieve fiets- en wandelroutes. Lokaal doen zich kansen voor
- Werk met werk: combineren met pipingopgave op de korte termijn.
-Kostenefficientie is niet precies bekend, maar naar verwachting beter dan  RvdR maatregel die "goed" scoren

toepasbaar. Afbreuk aan RvdR-principes wordt minder 

naar het westen. Relatief goedkoop bovenop 30 cm 

(3)

opmerkingen bij getallen:
1) de getallen van kosteneffectiviteit zijn veranderd per november 
2013 vanwege nieuwe inzichten uit het DPR
2) de hydraulische effectiviteit en kosteneffectiviteit van retentie is 
vanwege nieuwe inzichten van het DPR in oktober met 33% 
verminderd ten opzichte van eerdere waarden
3) de getallen van hydraulische effectiviteit kunnen iets afwijken van 
de waarden in de blokkendoos van het DPR vanwege het gebruik 

Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  





Indien nummers in de tabel ontbreken, maar wel op de kaart zijn weergegeven, zijn deze al eerder in de tabel vermeld.  





De corridor van de Bergsche Maas

Open landschap met vergezichten, 
handhaven opstrekkende verkave-
ling buitendijks

Inzetten op en vergroten van de na-
tuurwaarden en extensieve recreatie 
in het buitendijks gebied in combi-
natie met de landbouw

Benutten van moderne brede dijken 
voor nieuwe functies zoals door-
gaande routes, boomkwekerijen en 
gradiënten voor natuur

Benutten en verbeteren van be-
staande dijken in het landschap 
voor oost-west fietsroutes

Het oeverpark van Den Bosch

Meer samenhang in ontwikkelingen 
door integrale inrichting Maasoe-
vers, van dijk tot oever

Goede recreatieve verbindingen met 
de overkant (bruggen en veren)

Ontwikkelen agrotoerisme in de 
Bommelerwaard en goede recrea-
tieve verbindingen over de Maas

Gelaagd langschap van meanders en kanalen

Rivier met begeleidende lage weerden

Uiterwaarden in de luwte

Geulen

3. Kaart gebiedsvisie 



Luwe landschap van de meanderende Maas

Karakteristieke kleinschalige kronkeldijken, histori-
sche lintdorpen en waterfronten aan de dijk behou-
den en versterken

Behouden en versterken van de leesbaarheid van 
oeverwallen, donken en kommen binnendijks

Het verbeteren van de recreatieve infrastructuur en 
de relatie binnen- en buitendijks door het creëren 
doorgaande langzaam verkeersroutes en goede kop-
pelingen tussen binnendijks en buitendijks.

Het verbeteren van natte verbindingen (beken kana-
len en weteringen) met het achterland

Het kralensnoer van waterparken

Zandwinplassen blijven recreatieve 
voorzieningen voor water- en ver-
blijfsrecreatie

Verbeteren van de verbinding met 
het landschap door natuurontwik-
keling waar mogelijk (eilanden, 
gradientoevers enz) bij nieuwe ont-
wikkelingen en herinrichting

Leesbaarheid meanders vergroten 
door herstel oude waterlopen
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Kroonwerk Grave zichtbaar 
en toegankelijk maken 

Locatie Veevoederfabriek

Hydr. effectiviteit 
natuurvriendelijke oevers
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Herinrichting terrein Jonker Fris

Versterken toeristische functie
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Vernieuwing schutsluis en aanleg 
nieuwe containerhaven

Meer ruimte voor Maasdriel

Zandmeren
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Fietsverbinding

Waterrecreatie dichter bij de kern

5 Uitbreiden recreatievaart op verschillende plekken

Verplaatsing scheepswerf

recreatieterrein langs de dijk

Nieuwe toegang KBP
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Omvorming oude 
Maasmeander Keent

Dijkverbetering +
onderzoek Deltadijk

Zomerbedverdieping MW-kanaal

Tweede sluis

4. Meekoppelkansen
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Overzicht van medio 2013 bekende activiteiten, ontwikkelingen en wensen
in of grenzend aan het winterbed van het stroomgebied van de Bedijkte Maas binnen PNB en PGLD

Overzicht van medio 2013 bekende activiteiten, ontwikkelingen en wensen in of grenzend aan
het winterbed van het stroomgebied van de bedijkte Maas binnen PNB en PGLD

gerealiseerd of nu in realisatiefase

Gebied Titel project Categorie Status Opmerking/link naar meer informatie
1 Boxmeer t/m Heusden Integrale ontwikkeling Maas waterveiligheid + recreatie Natuur en recreatie Visie is in ontwikkeling
2 Realisatie van natuur Natuur Deels plannen gereed, realisatie nog niet bekend
3 Fietsverbinding langs de Maas Recreatie Idee
4 Waterrecreatie dichter bij kern Recreatie Idee
5 Bedijkte Maas Mogelijkheden recreatievaart uitbreiden op verschillende plekken Recreatie Idee Watersportbond Regio Brabant

6 Ravenstein - Raamsdonkveer Project Meer Maas Natuur Projecten in verschillende fases, voor nog niet 
uitgevoerde projecten zie tabel hieronder.

http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Gansooiense_Uiterwaar
d

7 Cuijk Recreatieterrein langs de dijk Recreatie Visie ontwikkelen
8 Cuijk Nieuwe toegang vanuit Maas op Kraaijenbergse plassen Natuur Idee
9 Kraaijenbergse plassen Mogelijke kansen voor vergroten natuur- en recreatiegebied Natuur, recreatie Idee

10 Oost-westverbinding over het Maas-Waalkanaal (droge infrastructuur) Recreatie Wens
11 Landgoed Erpewaai Natuur Initiatieffase (dit jaar nog raadsbesluit)
12 Fietspaden op de dijk Recreatie Idee
13 Verplaatsing haven pleziervaart richting dijk Recreatie Idee
14 Heumen-Loonse Waard Doortrekken nevengeul Natuur Idee

15
Ravenstein (locatie veevoederfabriek 
de Heus)

Verbetering ruimtelijke kwaliteit locatie Veevoederfabriek de Heus Natuur, wonen Idee Gemeente Oss wil Ravenstein graag dichter naar de Maas brengen en de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren. De veevoederfabriek vormt op dit moment nog 
een obstakel hierin.

16 Verplaatsing scheepswerf Werken Onderzoeksfase Is dit nog opportuun gezien faillissement Werf?

17 Landgoed Hertogswetering Natuur Idee/ onderzoek haalbaarheid (beleid en financieel)

18 Kroonwerk Grave zichtbaar en toegankelijk maken Recreatie Idee

19 Woningbouw locatie haven/voormalige betonfabriek Wonen Onderzoeksfase Lijkt nog steeds in onderzoeksfase te zijn of er experimentele woningbouw kan 
plaatsvinden.

20 Neerlangel - Demen - Dieden Maasuiterwaarden Natuur Idee/planfase http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Maasoevers_Neerlangel
__Demen__Dieden

21 Batenburg Project de Lymen Natuur KRW 3e tranche www.rijkswaterstaat.nl
22 Dieden - Megen Project Meer Maas Natuur In uitvoering http://www.diedenseuiterdijk.nl/

23 Oss Aansluiting Oss op Maas verbeteren via burgemeester Dalemkanaal Werken, recreatie Idee Nevenarm verruimen, draaicirkel verbeteren en nautische verbetering toegang 
haven. 

24 Macharense waard Project Meer Maas Natuur Idee http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Macharense_Waard

25 Macharen - Oijen Project Meer Maas Natuur Idee http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Maasoevers_Neerlangel
__Demen__Dieden

26 Maasbommel Hydraulisch effectiviteit natuurvriendelijke oevers vergroten Natuur Idee

27

Oijen - Lithoijen Project Meer Maas Natuur In uitvoering http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Hemelrijkse_Waard en  
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/maas/h
erinrichting_hemelrijkse_waard/

28
Lith Recreatiegebied de Lithse Ham Recreatie Masterplan Lithse Ham vastgesteld, vervolgens proces 

gestagneerd wegens economische crisis en plan op 
lange termijn geworden

Het enige dat ik hierover kan vinden is: 
http://www.delithseham.nl/page/Eilandenrijk/

29 Dreumelse overlaat - Heerewaarden Project Overstroom Natuur Onderzoeksfase/planuitwerking http://www.overstroom.net/

30
Alem Marensche waarden (deelproject/overblijfsel van het plan 'Ruimte voor 

Maasdriel').
Natuur en recreatie Verzoek herziening bestemmingsplan van ontwikkelaar 

afgekeurd door gemeente begin 2011/eind 2012, 
sindsdien geen actie.

31 Kerkdriel Zandmeren (deelproject/overblijfsel van het plan 'Ruimte voor Maasdriel'). Natuur, recreatie en wonen Planvorming http://www.ruimtevoormaasdriel.nl/

32 Recreatieve ontwikkeling bij niewe aansluiting Zuid-Willemsvaart Recreatie Idee
33 Herstel en ontwikkeling Fort Crèvecoeur i.c.m. natuur en recreatie Natuur, recreatie Idee
34 Inzet Henriëttewaard als retentie Natuur Idee De gemeente Den Bosch geeft aan dat dit een optie is.
35 Wijk en Aalburg Versterken recreatief-toeristische functie van de dijk Recreatie Idee

36 Heusden Herinrichting terrein Jonker Fris Natuur en recreatie Idee http://www.heusden.nl/Actueel/Laatste_Nieuws/Nieuwe_kansen_voor_ontwikk
eling_Jonker_Fris_terrein

37
Waalwijk Vernieuwing schutsluis en aanleg nieuwe containerhaven Werken principeplan Investeringsbudget beschikbaar gesteld door Schultz, zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/15/vijf-miljoen-voor-vernieuwing-
binnenhaven-waalwijk.html

Gerealiseerd of nu in realisatiefase

Gebied Titel project Initiatiefnemer Status Opmerking/link naar meer informatie
Ecologische Verbindingszone Provincie Gelderland Grotendeels uitgevoerd In het kader van de EVZ zijn boeren in het gebied rond Nederasselt en Overasselt 

benaderd om te verplaatsen. Hierbij zijn ruilgronden in de uiterwaarden 
aangeboden maar daar is geen gebruik van gemaakt.

Zomerbedverdieping en peilverhoging Maas en Maaswaalkanaal RWS Uitgevoerd De boeren in Overasseltsche Broek maken zich zorgen dat het door de 
peilverhogingen te nat wordt voor akkerbouw. Retentie ligt ook daarom gevoelig.

Tweede  sluis in het Maas-Waalkanaal RWS In uitvoering

Wijchen NURG project Batenburg: maaiveldverlaging + eenzijdig aangetakte geul. 
Natuurgebied met recreatiemogelijkheden +oorspronkelijke loop Maas 
uitgegraven.

NURG/RWS Uitgevoerd in 2010

Wijchen - Loonse waard Natuurvriendelijke oevers Ontzander Uitgevoerd
Maasmeander omvormen van agrarisch gebied naar natuurgebied, 
hoogwatervrije brug reeds gerealiseerd.

DLG Eindfase (eind 2013 gereed) zie: 
http://www.keent.net/ruimte_voor_water_natuur_en_mensen/het_project/actu
eel/nieuwsarchief/afronding_keent_komt_in_zicht

Dijkverbetering + onderzoek naar deltadijk Waterschap Aa en Maas Gerealiseerd in okt 2012 afgerond
West Maas en Waal Winning 15 milj ton industriezand + natuurontwikkeling 140 ha, 

nevendoelstellingen: rivierverruiming ten behoeve van verbetering 
hoogwaterveiligheid, extensief recreatieve openstelling van het gebied en het 
voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting

Project Over de Maas In uitvoering, oplevering 2019

Alem Landschapssubsidie afgegeven voor herstel maasheggen Uitgevoerd 2009/2010
Den Bosch: uiterwaard tussen 
Gewande en Empel 

Omlegging Zuid Willemsvaart/de Koornwaard: ter plaatse van de uiterwaard 
tussen Gewande en Empel komt de nieuwe uitmonding van de omgelegde Zuid-
Willemsvaart. Ter plaatse van de kruising met de primaire waterkering wordt 
een scheepvaartsluis gebouwd. 

RWS in uitvoering (gereed 31 dec 2014) http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/zuid_wi
llemsvaart/opwaardering_omlegging_zuidwillemsvaart/omleggen_zuid_willemsv
aart/

Uiterwaarden ten noorden van Den 
Bosch

Realisatie 'groene delta'. Verschillende maatregelen, bijv. natuurvriendelijke 
oevers (bijv. Jkoornwaard en Empelse waard).

Gemeente Den Bosch? (+ 
andere partijen)

gefaseerd in uitvoering (planning nu = gereed eind 
2014)

http://www.de-groene-delta.nl/maasuiterwaarden.html

Hedel Hedelse bovenwaard: een deel van de begroeiing in de Hedelse Bovenwaard 
wordt verwijderd

Stroomlijn/RWS, uitvoering: 
Natuurmonumenten

realisatie najaar 2013 http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Gansooiense_Uiterwaar
d

Genderen Dijkverbetering Peereboom-Genderen (nHWBP) nHWBP onderdeel van 1e tranche nHWBP Zie bestuurlijke zomerbrief nHWBP d.d. 21 juni 2013
2016: MIRT-fase Verkenning, 2017: MIRT-fase Planuitwerking, 2018-2019: MIRT-
fase Realisatie

Overdiepse polder De binnendijks gelegen Overdiepse Polder (550 ha) tussen Waalwijk en 
Geertruidenberg wordt omgevormd tot buitendijks gelegen agrarisch gebied 

RvdR/RWS, Waterschap 
Brabantse Delta 

in uitvoering, gereed eind 2015 http://www.brabantsedelta.nl/overdiep

Geertruidenberg Dijkverbetering Amer-Donge RvdR/RWS, uitvoering: 
Waterschap Brab Delta

in uitvoering, gereed okt 2015 http://www.brabantsedelta.nl/werkinuitvoering/geertruidenberg/projecten/gee
rtruidenberg_-

Hele regio

Den Bosch

Heumen-Horssen, onderdeel van 
Overasseltchse broek

Heumen-Horssen, onderdeel van 
Overasseltchse broek

Grave

Keent

Heumen



Overzicht van medio 2013 bekende activiteiten, ontwikkelingen en wensen in of grenzend aan
het winterbed van het stroomgebied van de bedijkte Maas binnen PNB en PGLD

gerealiseerd of nu in realisatiefase
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3 Fietsverbinding langs de Maas Recreatie Idee
4 Waterrecreatie dichter bij kern Recreatie Idee
5 Bedijkte Maas Mogelijkheden recreatievaart uitbreiden op verschillende plekken Recreatie Idee Watersportbond Regio Brabant

6 Ravenstein - Raamsdonkveer Project Meer Maas Natuur Projecten in verschillende fases, voor nog niet 
uitgevoerde projecten zie tabel hieronder.

http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Gansooiense_Uiterwaar
d

7 Cuijk Recreatieterrein langs de dijk Recreatie Visie ontwikkelen
8 Cuijk Nieuwe toegang vanuit Maas op Kraaijenbergse plassen Natuur Idee
9 Kraaijenbergse plassen Mogelijke kansen voor vergroten natuur- en recreatiegebied Natuur, recreatie Idee

10 Oost-westverbinding over het Maas-Waalkanaal (droge infrastructuur) Recreatie Wens
11 Landgoed Erpewaai Natuur Initiatieffase (dit jaar nog raadsbesluit)
12 Fietspaden op de dijk Recreatie Idee
13 Verplaatsing haven pleziervaart richting dijk Recreatie Idee
14 Heumen-Loonse Waard Doortrekken nevengeul Natuur Idee

15
Ravenstein (locatie veevoederfabriek 
de Heus)

Verbetering ruimtelijke kwaliteit locatie Veevoederfabriek de Heus Natuur, wonen Idee Gemeente Oss wil Ravenstein graag dichter naar de Maas brengen en de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren. De veevoederfabriek vormt op dit moment nog 
een obstakel hierin.

16 Verplaatsing scheepswerf Werken Onderzoeksfase Is dit nog opportuun gezien faillissement Werf?

17 Landgoed Hertogswetering Natuur Idee/ onderzoek haalbaarheid (beleid en financieel)

18 Kroonwerk Grave zichtbaar en toegankelijk maken Recreatie Idee

19 Woningbouw locatie haven/voormalige betonfabriek Wonen Onderzoeksfase Lijkt nog steeds in onderzoeksfase te zijn of er experimentele woningbouw kan 
plaatsvinden.

20 Neerlangel - Demen - Dieden Maasuiterwaarden Natuur Idee/planfase http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Maasoevers_Neerlangel
__Demen__Dieden

21 Batenburg Project de Lymen Natuur KRW 3e tranche www.rijkswaterstaat.nl
22 Dieden - Megen Project Meer Maas Natuur In uitvoering http://www.diedenseuiterdijk.nl/

23 Oss Aansluiting Oss op Maas verbeteren via burgemeester Dalemkanaal Werken, recreatie Idee Nevenarm verruimen, draaicirkel verbeteren en nautische verbetering toegang 
haven. 

24 Macharense waard Project Meer Maas Natuur Idee http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Macharense_Waard

25 Macharen - Oijen Project Meer Maas Natuur Idee http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Maasoevers_Neerlangel
__Demen__Dieden

26 Maasbommel Hydraulisch effectiviteit natuurvriendelijke oevers vergroten Natuur Idee

27

Oijen - Lithoijen Project Meer Maas Natuur In uitvoering http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Hemelrijkse_Waard en  
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/maas/h
erinrichting_hemelrijkse_waard/

28
Lith Recreatiegebied de Lithse Ham Recreatie Masterplan Lithse Ham vastgesteld, vervolgens proces 

gestagneerd wegens economische crisis en plan op 
lange termijn geworden

Het enige dat ik hierover kan vinden is: 
http://www.delithseham.nl/page/Eilandenrijk/

29 Dreumelse overlaat - Heerewaarden Project Overstroom Natuur Onderzoeksfase/planuitwerking http://www.overstroom.net/

30
Alem Marensche waarden (deelproject/overblijfsel van het plan 'Ruimte voor 

Maasdriel').
Natuur en recreatie Verzoek herziening bestemmingsplan van ontwikkelaar 

afgekeurd door gemeente begin 2011/eind 2012, 
sindsdien geen actie.

31 Kerkdriel Zandmeren (deelproject/overblijfsel van het plan 'Ruimte voor Maasdriel'). Natuur, recreatie en wonen Planvorming http://www.ruimtevoormaasdriel.nl/

32 Recreatieve ontwikkeling bij niewe aansluiting Zuid-Willemsvaart Recreatie Idee
33 Herstel en ontwikkeling Fort Crèvecoeur i.c.m. natuur en recreatie Natuur, recreatie Idee
34 Inzet Henriëttewaard als retentie Natuur Idee De gemeente Den Bosch geeft aan dat dit een optie is.
35 Wijk en Aalburg Versterken recreatief-toeristische functie van de dijk Recreatie Idee

36 Heusden Herinrichting terrein Jonker Fris Natuur en recreatie Idee http://www.heusden.nl/Actueel/Laatste_Nieuws/Nieuwe_kansen_voor_ontwikk
eling_Jonker_Fris_terrein

37
Waalwijk Vernieuwing schutsluis en aanleg nieuwe containerhaven Werken principeplan Investeringsbudget beschikbaar gesteld door Schultz, zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/15/vijf-miljoen-voor-vernieuwing-
binnenhaven-waalwijk.html

Gerealiseerd of nu in realisatiefase

Gebied Titel project Initiatiefnemer Status Opmerking/link naar meer informatie
Ecologische Verbindingszone Provincie Gelderland Grotendeels uitgevoerd In het kader van de EVZ zijn boeren in het gebied rond Nederasselt en Overasselt 

benaderd om te verplaatsen. Hierbij zijn ruilgronden in de uiterwaarden 
aangeboden maar daar is geen gebruik van gemaakt.

Zomerbedverdieping en peilverhoging Maas en Maaswaalkanaal RWS Uitgevoerd De boeren in Overasseltsche Broek maken zich zorgen dat het door de 
peilverhogingen te nat wordt voor akkerbouw. Retentie ligt ook daarom gevoelig.

Tweede  sluis in het Maas-Waalkanaal RWS In uitvoering

Wijchen NURG project Batenburg: maaiveldverlaging + eenzijdig aangetakte geul. 
Natuurgebied met recreatiemogelijkheden +oorspronkelijke loop Maas 
uitgegraven.

NURG/RWS Uitgevoerd in 2010

Wijchen - Loonse waard Natuurvriendelijke oevers Ontzander Uitgevoerd
Maasmeander omvormen van agrarisch gebied naar natuurgebied, 
hoogwatervrije brug reeds gerealiseerd.

DLG Eindfase (eind 2013 gereed) zie: 
http://www.keent.net/ruimte_voor_water_natuur_en_mensen/het_project/actu
eel/nieuwsarchief/afronding_keent_komt_in_zicht

Dijkverbetering + onderzoek naar deltadijk Waterschap Aa en Maas Gerealiseerd in okt 2012 afgerond
West Maas en Waal Winning 15 milj ton industriezand + natuurontwikkeling 140 ha, 

nevendoelstellingen: rivierverruiming ten behoeve van verbetering 
hoogwaterveiligheid, extensief recreatieve openstelling van het gebied en het 
voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting

Project Over de Maas In uitvoering, oplevering 2019

Alem Landschapssubsidie afgegeven voor herstel maasheggen Uitgevoerd 2009/2010
Den Bosch: uiterwaard tussen 
Gewande en Empel 

Omlegging Zuid Willemsvaart/de Koornwaard: ter plaatse van de uiterwaard 
tussen Gewande en Empel komt de nieuwe uitmonding van de omgelegde Zuid-
Willemsvaart. Ter plaatse van de kruising met de primaire waterkering wordt 
een scheepvaartsluis gebouwd. 

RWS in uitvoering (gereed 31 dec 2014) http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/zuid_wi
llemsvaart/opwaardering_omlegging_zuidwillemsvaart/omleggen_zuid_willemsv
aart/

Uiterwaarden ten noorden van Den 
Bosch

Realisatie 'groene delta'. Verschillende maatregelen, bijv. natuurvriendelijke 
oevers (bijv. Jkoornwaard en Empelse waard).

Gemeente Den Bosch? (+ 
andere partijen)

gefaseerd in uitvoering (planning nu = gereed eind 
2014)

http://www.de-groene-delta.nl/maasuiterwaarden.html

Hedel Hedelse bovenwaard: een deel van de begroeiing in de Hedelse Bovenwaard 
wordt verwijderd

Stroomlijn/RWS, uitvoering: 
Natuurmonumenten

realisatie najaar 2013 http://www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden#Gansooiense_Uiterwaar
d

Genderen Dijkverbetering Peereboom-Genderen (nHWBP) nHWBP onderdeel van 1e tranche nHWBP Zie bestuurlijke zomerbrief nHWBP d.d. 21 juni 2013
2016: MIRT-fase Verkenning, 2017: MIRT-fase Planuitwerking, 2018-2019: MIRT-
fase Realisatie

Overdiepse polder De binnendijks gelegen Overdiepse Polder (550 ha) tussen Waalwijk en 
Geertruidenberg wordt omgevormd tot buitendijks gelegen agrarisch gebied 

RvdR/RWS, Waterschap 
Brabantse Delta 

in uitvoering, gereed eind 2015 http://www.brabantsedelta.nl/overdiep

Geertruidenberg Dijkverbetering Amer-Donge RvdR/RWS, uitvoering: 
Waterschap Brab Delta

in uitvoering, gereed okt 2015 http://www.brabantsedelta.nl/werkinuitvoering/geertruidenberg/projecten/gee
rtruidenberg_-

Hele regio

Den Bosch

Heumen-Horssen, onderdeel van 
Overasseltchse broek

Heumen-Horssen, onderdeel van 
Overasseltchse broek

Grave

Keent

Heumen


