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1.) Inspraak en procedure 
■ Is het voorkeurs alternatief leidend of kan men nog terugvallen naar het andere alternatief? 
Het voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen dat is vastgesteld door ons Algemeen Bestuur. 
Dit plan wordt verder uitgewerkt.  
 
■ Is er nog ruimte voor inspraak? Of staat het voorkeursalternatief vast? 
Er is zeker nog ruimte voor inspraak. Heeft u vragen of opmerkingen, wensen of suggesties, geef 
dit dan vooral bij ons aan. Het voorkeursalternatief staat vast, wat betekent dat we op hoofdlijnen 
weten wat er zal gaan gebeuren. In deze fase (Planuitwerking) gaan we echter nader in op al deze 
hoofdlijnen en worden de locaties waar nu nog gesproken wordt over ‘maatwerk’, uitgewerkt. 
Vervolgens neemt de provincie Noord-Brabant aan het einde van deze fase een projectbesluit 
omgevingswet. Dat is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk. Het 
projectbesluit is bedoeld om complexe projecten met een publiek belang mogelijk te maken. Hier 
is straks voor de omgeving nog formele inspraak op mogelijk.  
 
 
■ Wanneer is de volgende fase afgerond? 
De planuitwerkingsfase is in januari 2023 gestart en duurt naar verwachting tot eind 2024. Dan is 
duidelijk hoe het ontwerp voor de dijkverbetering er precies uitziet.  
 
 

2.) Meer informatie en terugkijken 
■ Kunnen wij deze presentatie ook terugkijken? 
Ja, op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein vindt u op de homepage de integrale uitzending met 
presentatie en de gestelde vragen. Wegens technische problemen hapert deze opname. U vindt 
hier daarom ook een link naar alleen de presentatie.  
 
■ Komen er nog 1 op 1 gesprekken met de bewoners van de dijkwoningen?  
Ja, er vinden tijdens deze fase op verschillende momenten zowel 1 op 1 gesprekken plaats met 
bewoners van dijkwoningen als buurtgesprekken. Medewerkers van het omgevingsteam van het 
waterschap voeren deze gesprekken, soms ondersteund door technische collega’s. Als de situatie 
in een bepaalde straat of buurt voor de meeste bewoners hetzelfde is, wordt er een gezamenlijk 
gesprek gehouden. Natuurlijk kunt u het aangeven als u in een persoonlijk gesprek nog wat dieper 
op de materie in wilt gaan. Wij komen dan graag apart langs.  
 

3.) Techniek 
■ Kan de versterkte dijk extra risico lopen als gevolg van extreem droge zomers? 
Zoals we nu ook al doen, houden we onze dijken extra in de gaten tijdens droge periodes. Er wordt 
extra geïnspecteerd op scheurvorming. Waar nodig wordt met sproei installaties de dijk beregend. 
Mocht het na een droge periode nodig zijn, dan worden scheuren hersteld. Dit zullen we ook 
blijven doen na de dijkverbetering. De versterkte dijk vormt hierin geen extra risico. 
   
■ Dijk altijd breder aan de binnenzijde? 
Verbreding vindt waar mogelijk plaats aan de binnenzijde van de dijk, omdat bij verbreding aan de 
rivierzijde (buitendijks) ruimte voor de rivier afgenomen wordt, hetgeen niet gewenst is. Er is dan 
minder capaciteit voor waterberging. Op het grootste deel van het traject moet de dijk verbeterd 
worden in verband met de stabiliteit. Hiervoor zal aan de binnenzijde een berm van grond 
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aangelegd worden. Ook zal de dijk op de meeste plekken hoger moeten worden, waardoor de dijk 
ook wat breder wordt, eveneens richting de binnenzijde. 
Op locaties waar hier geen ruimte voor is, worden aparte oplossingen (zogenaamd maatwerk) 
bedacht. Hierbij zal in de meeste gevallen een verticale oplossing in de grond, zoals een scherm 
nodig zijn. 
  
■ Komt er op korte termijn duidelijkheid wat er aan ruimte nodig is aan de binnenzijde op elk 
trajectje (specifiek voor de Visio School bedoeld)? 
In de komende periode (planuitwerkingsfase) wordt de oplossing op hoofdlijnen uitgewerkt tot een 
voorlopig ontwerp. Dan wordt duidelijk hoeveel ruimte nodig is. Ter plaatse van de Visioschool zal 
met name de reconstructie van de N321 bepalend zijn voor het ruimtebeslag. 
  
■ Wordt de overlaat visueel gemaakt bij de dijkverhoging? 
De Beerse Overlaat is een zogenaamde meekoppelkans. In de planuitwerkingsfase worden de 
mogelijkheden onderzocht en zal wel/geen doorgang van deze kans duidelijk worden. Er zijn op dit 
moment nog geen ideeën gegenereerd, de ideeën zullen met name gericht zijn op het herkenbaar 
maken van de Beerse Overlaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een informatiebord. 
 
■ Over hoeveel m3 water praten we als het water van dijk tot dijk staat en er bij de dijkwoningen er 
aan de maaszijde wordt verhoogd i.p.v. aan de woningzijde? 
Bij hoogwater is sprake van afvoer van water. Na verbetering dient de dijk te voldoen aan de 
wettelijke overstromingsnorm van 1/10.000 per jaar. Bij de norm van 1/10.000 per jaar zal de 
afvoer op de Maas meer dan 5000 m3/s zijn. Dat geeft een indruk van hoeveel m3 water op een 
doorsnede tussen de dijken stroomt. 
 
■ Wordt de dijk rond Keent ook verhoogd? 
De dijkverbetering bij Keent vindt pas op een later moment plaats. Het is nog niet bekend wanneer 
dit precies zal zijn. Voor 2050 moeten alle dijken in Nederland verbeterd zijn. 
 

4.) Bomen  
■ Wat gebeurt er met de bomen aan/in de dijk? 
De bomen bij Haven Cuijk hebben een landschappelijke waarde zoals de gemeente Land van Cuijk 
heeft aangegeven. Op dit moment is het plan dat de bomen hier weer terugkomen of blijven staan. 
Bomen langs of op de dijk blijven in principe staan, maar incidenteel zou het kunnen dat er een 
aantal verdwijnen omdat ze echt in de weg staan of omdat de boom niet meer gezond is.  
 
■ Ik zag aan de binnenzijde van de dijk bomen waar dat nu nog niet zo is. Is dat onderdeel van het 
ontwerp of is dat puur indicatief als een mogelijkheid? 
Dit is indicatief. Daar waar bomen nu zijn en een hoge landschappelijke waarde hebben, komen ze 
terug of blijven behouden. We gaan op andere plekken geen extra bomen planten.   
 
■ Zijn bomen op/in de dijk qua sterkte een toevoeging of een verzwakking? 
Bij voorkeur hebben we geen bomen op de dijk. Als bomen wat zwakker zijn en op of in de dijk 
omwaaien of afbreken tijdens storm kunnen ze zorgen voor een gat in dijk, of schade aan de 
dijkbekleding, wat zorgt voor een verzwakking van de dijk. Op een aantal locaties zijn bomen 
beeldbepalend en zal er in het ontwerp rekening mee gehouden worden. 
 
■ De bakenbomen van de Maas krijgen die ook hun verdiende aandacht? 
Dit is niet aan het waterschap maar verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Er vinden in het 
kader van de dijkverbetering geen ingrepen in de oevers van Maas plaats, de bakenbomen blijven 
daarom behouden. 



 

5.) Meekoppelkansen 
■ Hoe gaan we om met de meekoppelkansen? 
De meekoppelkansen worden in deze Planuitwerkingsfase nader onderzocht. Wat zijn de 
mogelijkheden en uiteindelijke kosten? Wat zijn de nadere wensen van de gemeenten of provincie 
(gezien deze partijen in de meeste gevallen de initiatiefnemer zijn voor deze meekoppelkansen). 
Op basis van de verdere uitwerking neemt de initiatiefnemer het besluit of de meekoppelkans al 
dan niet uit te laten voeren. 
 
  
■ Worden de meekoppelkansen voor de start vastgelegd of worden deze gedurende de uitvoering 
besloten? 
Deze worden vóór de uitvoering vastgelegd. De planuitwerkingsfase vormt een belangrijke fase in 
de verdere uitwerking, haalbaarheid en financiering van de meekoppelkansen. Op basis van de 
verdere uitwerking neemt de initiatiefnemer het besluit of de meekoppelkans al dan niet uit te 
laten voeren. 
 
■ Wat is de rol van een initiatiefnemer voor een meekoppelkans precies? 
De initiatiefnemer geeft aan dat er een wens is om een onderwerp ‘mee te koppelen’.  Vervolgens 
is de initiatiefnemer degene die aangeeft wat er dan precies, waar, zou moeten komen. Het 
waterschap zoekt vervolgens uit wat de exacte mogelijkheden zijn en zorgt ervoor dat deze 
ontworpen worden. De initiatiefnemer blijft financieel ook verantwoordelijk voor het 
voorbereiden, het uitwerken en de extra realisatiekosten van deze meekoppelkansen. 
 

6.) Uitvoering 
■ Aan welke kant wordt er gestart met het plan, aan de kant van Cuijk of aan de kant van 
Ravenstein? 
Het is op dit moment nog onbekend waar op het traject exact zal worden gestart met de 
uiteindelijke werkzaamheden. In de realisatiefase zal de uitvoeringsplanning opgesteld worden, de 
betrokken aannemer speelt hierin een grote rol. 
  
■ Hoe blijft ons Thomashuis bereikbaar tijdens de werkzaamheden? 
Alle woningen en bedrijven zullen tijdens de werkzaamheden bereikbaar moeten blijven, hoe dit in 
de praktijk gebeurt zal straks met de aannemer afgesproken worden. 
  
■ Hoe zit het met trillingen bij inbrengen van een verticaal scherm? 
In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp van de verticale schermen verder uitgewerkt. Verder 
is er aandacht voor de constructie van de woningen. In afstemming met de aannemer zal aandacht 
zijn voor uitvoeringsaspecten en trillingen. Diverse uitvoeringstechnieken worden dan afgewogen 
om te kijken op welke wijze de verticale schermen het beste in de grond gebracht kunnen worden. 
 
■ Is er grofweg bekend hoeveel grond (klei) er nodig is voor de gehele dijkversterking? En is 
voorzien waar deze vandaan moet komen? 
Er is circa 500.000 m3 klei benodigd voor de dijkverbetering. Onderzocht wordt of een groot deel 
van deze grond gebruikt kan worden vanuit het aansluitende dijkverbeteringsproject Ravenstein-
Lith, onderdeel van Meanderende Maas. Bij dijkverbeteringsproject Ravenstein-Lith komt veel klei 
vrij en de uitvoering van dat project start eerder dan dijkverbeteringstraject Cuijk-Ravenstein. 
 
■ Wat als er geen plek is binnendijks bij een huis? 



Dan zoeken we naar een maatwerkoplossing, uiteraard in nauw overleg met de eigenaar. De kans 
is groot dat de dijk hier iets naar buiten zal moeten om het hoogte probleem op te lossen. Voor de 
oplossingen voor stabiliteit en piping zal met een verticaal scherm gewerkt gaan worden. 
 
■ Blijven alle tuinen van de dijkwoningen intact? 
We kunnen hier nog geen garantie voor geven. We proberen dit in overleg zo goed mogelijk in te 
richten. In het VKA is een indicatie van het ruimtebeslag opgenomen. Bij dijkwoningen werken we 
maatwerkoplossingen uit. 
 
■ Hoe dik is de klei-inkassingslaag? / lutumgehalte? / welke diepte? / waar komt die klei vandaan? 
/Wordt deze laag nog extra verdicht en zo ja, kan hier dan nog akkerbouw plaatsvinden? (Reden van 

mijn vraag: Is deze klei-inkassing wel even effectief als een verticaal scherm omdat kwel/piping hier echt een probleem 
vormt) 

In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp (afmetingen en eigenschappen) van de klei-inkassing 
nader uitgewerkt. Ook maken we een berekening om de invloed hiervan op de kwel en piping te 
bepalen. De voorkeur is nu uitgesproken voor een klei-inkassing. Mocht het noodzakelijk zijn, dan 
kan nog uitgeweken worden naar een verticaal pipingscherm. 
 
■ Wanneer is het traject van Ravenstein naar Lith klaar? Aan welke kant wordt daar begonnen? 
De planning onder voorbehoud voor dit project is dat het werk aan de dijk klaar is in 2025. De 
werkzaamheden aan het hele project (natuurontwikkeling e.d.) worden verwacht gereed te zijn in 
2028. Waar er precies wordt begonnen met de werkzaamheden is nog aan de aannemer. Wij 
verwijzen u voor informatie naar de website van project Meanderende Maas 
www.meanderendemaas.nl.  
 
 

7.) Ecologie  
■ Komt er nog een ecologische verbindingstunnel bij de J.v Cuijkdijk tussen de Maas en het 
Visioterrein richting Raam? 
Dit is een meekoppelkans. We hebben hier nu nog geen besluit over genomen. In de 
planuitwerking gaan we dit verder onderzoeken en hier een keuze over maken.  
 
■ Veel aandacht voor recreatie, toerisme, cultuur, economie. Er verdwijnt door het project veel 
natuur. Komt daar ook iets voor terug? 
Er verdwijnen een aantal bomen en bosschages waar het niet anders mogelijk is, hiervoor dient 
gecompenseerd te worden door nieuwe aan te planten. Het streven is om zoveel mogelijk natuur 
te behouden. 
 

8.) Grave 
■ Hoe wordt het maatwerk vormgegeven voor wat betreft de kademuren in Grave? 
Er zijn een aantal stukken waar veel belanghebbenden zijn en die zeer complex zijn. Hierover zal 
nauw overleg met gemeente Land van Cuijk, omwonenden en betrokken bedrijven plaatsvinden. In 
de planuitwerking krijgt dit extra aandacht. 
 
■ Ligt de volledige ontwikkeling bij de Maasboulevard bij het waterschap of bij de gemeente? 
De waterkering is op dit stuk in eigendom van de gemeente Land van Cuijk, daarnaast spelen er 
ook stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor de 
waterveiligheid. Om deze redenen zal de ontwikkeling in nauwe samenwerking gaan tussen 
gemeente Land van Cuijk en Waterschap Aa en Maas. 
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■ Is de vestingmuur Grave een (gemeentelijk) monument? 
De vestingmuur van Grave is een rijksmonument. 
  
■ Hoe en wanneer komt het contact met de omwonenden in Grave/Vesting? 
Via werkateliers en bijeenkomsten is geprobeerd al zo goed mogelijk contact te leggen met 
omwonenden. Het waterschap streeft er naar om voor de zomervakantie met alle omwonenden 
gesproken te hebben, hetzij in persoonlijke gesprekken dan wel met groepen bewoners. 
  
■ Kademuur in Grave 60 cm hoger? Uitzicht? 
Omdat de belangen hier zeer complex zijn is dit nog een maatwerkoplossing. In nauw overleg met 
omwonenden en de gemeente zal in de planuitwerking gezocht worden naar een passende 
oplossing. Mogelijk kunnen stedenbouwkundige oplossingen zorgen dat het uitzicht behouden 
blijft. Hiervoor is samenwerking met gemeente Land van Cuijk nodig. 
 
  
 

9.) Verkeer: Wegen en fietspaden 
■ Worden de dijkwegen bij Overlangel breder? 
Dit zal tijdens ontwerpfase onderzocht moeten worden, uiteraard zal dit met de wegbeheerder, in 
dit geval de gemeente, afgesproken moeten worden. 
  
■ Komt er een fietspad op de dijk tussen Velp en Overlangel? 
Dit is een zogenaamde meekoppelkans en wordt in de planuitwerkingsfase met de gemeentes Land 
van Cuijk, Maashorst en Oss verder onderzocht worden.  
  
■ Komt er een fietspad bij bestaande tuimeldijk Neerloon? 
Dit is een zogenaamde meekoppelkans en zal in de planuitwerkingsfase met de gemeentes Land 
van Cuijk, Maashorst en Oss verder onderzocht worden. Het vormt onderdeel van de keuze om 
wel/niet een vrijliggend fietspad tussen Velp en Overlangel/Neerloon te realiseren. 
  
■ Er is ooit sprake geweest dat de N321 wellicht verlegd zou worden. Is dat nog aan de orde? 
Hiervoor heeft de provincie in het verleden een studie verricht.  Op dit moment is het uitgangspunt 
om het bestaande tracé te blijven volgen. Voor verder informatie over de besluitvorming van het 
gekozen tracé wordt verwezen naar de provincie Noord-Brabant. 

 
10.) Samenwerking 
■ Waar ligt de rol van de provincie? 
De provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer van de meekoppelkans ‘Renovatie Provinciale weg 
N321’. Daarnaast is ze verantwoordelijk om de uiteindelijke juridische procedure te coördineren. 
Dit is een wettelijke taak waarin de provincie ook een ‘goedkeuringsbesluit’ moet nemen om de 
dijkverbetering doorgang te kunnen laten vinden. 
 
■ Betaalt de provincie ook mee? 
Ja, zij betaalt mee aan de renovatie van de N321 
  
■ Heeft de provincie ook andere belangen dan alleen die van eigenaar/wegbeheerder? 
Nee.  
 
 



■ Traject tot aan oplevering is duidelijk. Vind er ook nog een evaluatie aan het eind plaats o.a. met 
bewoners (bijvoorbeeld via zo'n webinar)? Ik kan me voorstellen dat er misschien nog suggesties 
komen na realisatie die wellicht (kostenefficient) alsnog gerealiseerd kunnen worden. 
Op dit moment is niet de insteek dat we na realisatie van de dijkverbetering nog een evaluatie 
doen met bewoners. De suggesties van bewoners kunnen in de fase waarin we nu zitten, nog mee 
worden genomen in de afweging.  
  
11.) Overige vragen  
■ Komt / is er ook info voor de noordzijde van de Maas? 
Dit gaat via Waterschap Rivierenland, www.waterschaprivierenland.nl. De opgave van waterschap 
Rivierenland is groot, maar voor 2050 dienen alle dijken in Nederland aan de norm te voldoen. 
 
■ Wat is het maximale peil + NAP op de Maas waarmee rekening wordt gehouden en waar mee 
wordt gerekend? 
Er wordt rekeningen gehouden met een waterstand op de Maas die hoort bij de 
overstromingsnorm van de waterkering van 1/10.000 per jaar. Dit is wettelijk vastgesteld op basis 
van de gevolgen bij een overstroming. Verder wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van 
het klimaat in de toekomst. De waterstand op de Maas verschilt per locatie. 
 
■ Zijn kosten bepalend voor de nog te realiseren oplossingen? 
De afweging tussen verschillende oplossingen wordt gemaakt op basis van diverse criteria. Onder 
andere doelbereik, maatschappelijke meerwaarde en haalbaarheid. De realisatiekosten maken een 
onderdeel uit van deze criteria en worden meegenomen in de afweging. 
 
■ Hebben jullie misschien iets meer info/nieuws betreffende het laatste stuk van het traject. 
Neerloon met aansluiting Ravenstein? 
Het project Ravenstein-Lith loopt iets voor in de planning en zal naar verwachting eind van dit jaar 
starten met de uitvoering. Het is nog niet bekend op welke locaties gestart zal worden met de 
uitvoering.  
Tijdens de realisatie van traject Cuijk-Ravenstein zal het stukje tuimeldijk onder de A50 door 
verhoogd moeten worden en daarna aansluiten op de normale gronddijk richting Ravenstein. 
Het laatste traject binnen dijkverbetering Cuijk-Ravenstein is nog niet tot een voorkeursalternatief 
uitgewerkt vanwege complexiteit. Het is een maatwerklocatie die in de planuitwerking extra 
aandacht krijgt. 

 

 

 

 


