
Vragen over verkeer 
 
Ik juich het fietsen en wandelen toe. Vraag: Kunnen we de dijken echt motor- en autovrij te maken?  
Het volledig autovrij maken van de dijk staat niet in de kansrijke alternatieven. Het meer autoluw 
maken of het verbeteren van de verkeersveiligheid op bepaalde locaties is wel opgenomen. Dit is een 
meekoppelkans en afhankelijk van de gemeentelijke verkeersplannen. 
 
Kan de provinciale weg 50 km-weg worden i.p.v. 80-km, vanwege veel geluidsoverlast van 
optrekkende auto's en motoren direct na de 'bebouwde kom'. Bebouwde kom Grave eindigt waar de 
bebouwing Estersveld begint... 
We zullen dit opnemen als wens. 
 
Ik juich het motorrijden toe. Vraag: Kunnen we de dijken echt vrij maken voor wandelaars en fietsers? 
Op deze manier blijft iedereen voor eigen parochie preken. 
Iedereen brengt z'n eigen belang in, inderdaad. Dat is ook goed. Het is nodig om hier een totaalbeeld 
van te krijgen om de belangen goed af te wegen, keuzes te maken en slimme oplossingen te vinden. 
 
Een meekoppelkans zou ook het verleggen van de N321 kunnen zijn zodat deze niet door Grave loopt 
maar eerder afbuigt naar N324.  Dit is zowel uit de oogpunten van ecologie, historie en 
verkeersdoorstroom bevorderend. 
We zullen dit inbrengen in het overleg met gemeente en provincie. 
 
Is er een verschil tussen alternatief 1 en 2 als het gaat om de noodzakelijke verbreding weg voor 
verkeersafwikkeling van auto's met trailers en campers vanuit Linden via Hogevoort/Katwijk en 
andere zijde via weg naar Gassel? 
Hierbij is geen verschil tussen alternatief 1 en 2. In beide alternatieven kunnen we bekijken of er 
verbetermogelijkheden zijn voor de verkeersafwikkeling. 
 
Kun je bij Keent ook de fietser en wandelaar op de dijk houden en motorverkeer binnendijks eronder 
leiden? Een mooi, niet te verwaarloosbare manier van genieten is van hoog op Keent/polder 
neerkijken.  
Dit is inderdaad bekeken. Er staan echter verschillende huizen dicht op de dijk, waardoor er geen 
ruimte voor is om de weg binnendijks te verplaatsen. Er worden wel verschillende opties bekeken om 
de verkeersveiligheid op de dijk te verbeteren.  
 
Fietspad, buitendijks tussen Velp en Ravenstein is meer dan wenselijk. Dijk is zeer gevaarlijk voor 
fietsers gezien de grote verkeersdrukte en het vele sluipverkeer. Daarnaast is er een hele mooie kans 
voor recreatie en toerisme tussen de dorpen/stadje!  
Verkeersveiligheid is inderdaad een aandachtpunt op dit traject. Er worden verschillende opties 
bekeken om dit te verbeteren. 
 
Ik zag enkele rustpunten staan op de alternatieven 1 en 2. Betekent dit dat er dan altijd een 
'uitkijktoren' wordt gebouwd? En wordt er dan rekening gehouden met de Maasdijkbewoners die 
nabij zo'n rustpunt wonen?   
Een rustpunt betekent geen uitkijktoren, maar een bankje of picknicktafel. Hoe deze er precies uit 
gaan zien wordt pas in de volgende fase ontworpen. Er wordt rekening gehouden met 
Maasdijkbewoners die nabij zo’n punt wonen. 
 



Vragen over uitvoering 
 
Kunnen we ook rondom Boxmeer /Oeffelt werkzaamheden verwachten? 

Het traject van deze versterking loopt van de spoorbrug bij Katwijk tot net voorbij de A50 bij 

Ravenstein. Uiteindelijk moeten alle dijken in Nederland voor 2050 aangepast worden aan de nieuwe 

normen. Waterschap Aa en Maas heeft ongeveer 120 km dijk in beheer. Deze kunnen niet allemaal 

tegelijkertijd aangepakt worden, dus wordt het traject voor traject uitgewerkt. Ook het traject 

rondom Boxmeer komt aan de beurt. De planning hiervan is nog niet bekend. Bij Oeffelt wordt op dit 

moment door de provincie Noord-Brabant de aanpak uitgewerkt voor de flessenhals die is ontstaan 

door de brug van de provinciale weg en het oude spoor 'het Duits lijntje'. Ook dit project moet in 

2028 gereed zijn. 

Kan tijdens het uitvoeren van het grondwerk de aanvoer van grond plaats vinden over het water? 
Hierdoor neemt de verkeersveilig ter plaatse van de maatregelen door minimaal aanwezig 
vrachtverkeer (op de openbare weg) enorm toe.  
De kans is groot dat dit ook gaat gebeuren. Dit komt in de planuitwerkingsfase aan bod.  
 
Is er al nagedacht over materieel- grondaanvoer door bewoond gebied?  
Nu nog niet. Dit komt later in de planuitwerkingsfase aan bod.  
 
Vanuit waar starten jullie met de dijkverzwaring? Vanuit Ravenstein of Cuijk?  
Dit komt pas in de planuitwerkingsfase aan de orde, als ook de aannemer gaat meedenken over de 
uitvoering. Nu is dat nog niet bekend. 
 
Waar komen alle benodigde gronden vandaan voor de nieuwe dijken en over hoeveel m3 grond gaat 
het?  
We streven er naar de klei van een zo kort mogelijk afstand aan te voeren. We hopen dat er 
geschikte klei uit het project Meanderende Maas beschikbaar is. Hoeveelheden zijn per alternatief 
anders. Pas in de planuitwerkingsfase zijn exacte hoeveelheden bekend. 
 

Vragen over techniek 
 

Hoeveel m3 water kan er straks door de Maas na de verbetering. is dit per locatie zeer verschillend? 

Hoeveel kan er bij de brug in Neerloon door stromen? 

De dijkverbetering vindt met name binnenwaarts plaats. Daar waar we niet anders kunnen dan 

buitenwaarts (naar de rivier) versterken, zal in overleg met RWS bepaald worden of compensatie 

(lees rivierverruiming) nodig is. Er zal geen verandering in rivierstroming zijn. 

 

Waardoor gaat het waterpeil zoveel stijgen? 

De nieuwe normen die in de Waterwet zijn vastgelegd  en de uitwerking naar de dijkverbetering 

spelen enerzijds in op een groter risico als gevolg van de klimaatverandering met hevigere buien en 

grotere en vaker optredende hoge afvoeren. Anderzijds speelt het in op de gevolgen van menselijk 

overlijden en economische schade. De normen zijn in de zestiger jaren vastgesteld. Nu wonen er zes 

miljoen mensen meer achter de rivier- en zeedijken. Het risico en de gevolgen zijn veel groter. 

Daarom is een versterking nodig. 

 



Wat wordt er onder binnen- en buitendijks verstaan? 

Als je op de dijk staat, dan zeggen we dat de rivier en uiterwaarden buitendijks liggen en dat de 

beschermde 'landzijde' binnendijks gelegen is. Ezelsbruggetje: mensen wonen veilig binnen de 

dijkring, het water moet daar buiten gehouden worden. Buitendijks is dus aan de kant van de rivier 

en binnendijks is aan de andere kant.  

 

Is er wel goed naar de modellen gekeken?  We zien nu namelijk ook modellen voorbij komen die ver 

van de werkelijkheid afstaan 

De riviermodellen die we gebruiken zijn gebaseerd op de meest recente inzichten. Ook die van het 

KNMI t.a.v. scenario's voor klimaatverandering. We moeten vijftig jaar vooruitkijken. De 

waterschappen in het Maasstroomgebied hebben een keuze gemaakt voor een bepaald scenario. 

 

Het hoge water van afgelopen zomer was uiteindelijk niet echt hoog. Is het dan wel echt nog nodig 

dat we met de dijk zover omhoog gaan? 

De dijk kan door verschillende oorzaken falen. Dit is niet alleen de hoogte van het water, maar ook 

de invloed van de stroming in en onder de dijk door die falen op basis van stabiliteit of piping kunnen 

veroorzaken. De nieuwe normen zijn gekoppeld aan het risico van overlijden en economische schade 

als het mis gaat. Die is bij doorbraak op dit traject heel hoog. De norm is verhoogd; daar hoort een 

hogere waterstand bij. 

 

Is de klei uit de uiterwaarden geschikt om Kansrijk Alternatief 2 uit te voeren? 

In KA2 (kansrijk alternatief 2) wordt klei in de uiterwaard aangebracht op plaatsen waar de 

aanwezige grond (zand of klei) onvoldoende geschikt is. Op plaatsen waar goede en voldoende dikte 

klei ligt is dit waarschijnlijk niet nodig. 

 

Wat is het voordeel van een ingegraven kleilaag? Zoals in KA2? 

Op dit traject kan de dijk op veel plaatsen bezwijken door het mechanisme piping. Oorzaak is een 

grondwaterstroming onder de dijk door die binnendijks zanddeeltjes meeneemt. Het ingraven van 

klei, dat slecht waterdoorlatend is, zorgt ervoor dat de grondwaterdruk onder en achter de dijk lager 

is en zanddeeltjes niet meer meegenomen worden door de kracht van het stromende water. Het 

voordeel van een ingegraven kleilaag buitendijks (klei inkassing) is dat er dan binnendijks (aan de 

kant van huizen en tuinen een minder lange of geen berm voor piping nodig is. Dit scheelt ruimte. 

 

Waar komt de klei voor inkassing of dijkverbreding vandaan? Hebben we genoeg rivierklei? 

We streven er naar de klei van een zo kort mogelijk afstand aan te voeren. We hopen dat er 

geschikte klei uit het project Meanderende Maas beschikbaar is. 

 

Is een 'grofzand barrière' net zo veilig als klei? Daar kan toch makkelijk water doorheen stromen met 

piping?  

De stroming van grondwater onder de dijk door is geen probleem. Daar zal de dijk niet door falen. 

Pas als er zanddeeltjes meegenomen worden zal er een pijp onder de dijk ontstaan. De grofzand 

barrière bestaat uit grovere zwaardere deeltjes die niet meegenomen worden door het stromende 

grondwater. Dit voorkomt het groeien van een pijp onder de dijk. 

Waarom leggen jullie geen verticaal scherm aan de buitenkant (buitendijks ipv binnendijks) tegen de 

dijk aan? 

Voor het faalmechanisme piping kan dit een oplossing zijn. Voor het mechanisme stabiliteit 

binnenwaarts niet. Dan moet het scherm juist afschuiving van de dijk aan de binnenzijde tegengaan. 



En dit is een probleem dat op bijna 90% van het traject aanwezig is. Buitendijks is geen stabiliteit 

probleem. 

 

De kleilaag laat dus minder water door, maar dan kan de rivier ook minder goed haar water kwijt, 

wat maakt dat het waterpeil weer verder stijgt? 

De kleilaag zorgt ervoor dat de grondwaterstroming gedempt wordt, niet dat die niet meer 

plaatsvindt. Het water in de Maas is hoofdzakelijk regenwater uit de aanliggende landen. Het teveel 

aan water wordt afgevoerd naar de zee. De stuwen regelen het waterpeil. De verwachting is dat er 

vaker en hevigere buien zullen vallen. Dit zal vaker zorgen voor een hogere waterafvoer in de Maas. 

Meer water zorgt dat het waterpeil gedurende korte tijd stijgt. Omdat de gevolgen bij dijkdoorbraak 

hoog zijn, moeten de dijken sterker worden. Hierbij wordt o.a. een hogere waterafvoer en daarbij 

horend hoger waterpeil gehanteerd. 

 

In de modellen zijn rivierverruimende maatregelen meegenomen. Waar vinden deze  verruimende 

maatregelen op dit tracé plaats? 

In de huidige riviermodellen zijn geen rivierverruimende maatregelen op dit traject opgenomen. 

Mogelijk moet er rivierverruiming plaatsvinden voor compensatie van dijkverbreding richting de 

rivier. Of dat nodig is en waar dat plaats gaat vinden is nog niet besloten. 

 

Wordt het teveel aan klei in het deel Lith - Ravenstein gebruikt voor het eventueel tekort aan het 

versterken van de dijk in het gedeelte Cuijk – Ravenstein? 

Daar streven we wel naar. 

 

Komt er uit weerdverlaging geen geschikte klei vrij om toe te passen voor KA2? 

Weerdverlaging vindt vooralsnog alleen plaats als er rivierverruiming nodig is als compensatie. Als 

daar klei vrijkomt, zal die gebruikt worden. 

 

Zou het voldoende zijn om de rivier/stuw te verbreden bij de vistrap? Daar is ruimte en zo kan er veel 

meer water door de rivier waardoor de waterstanden wellicht niet zo hoog komen? Dit is eigenlijk een 

alternatief voor spiegel Maas. 

Dit gebied is van de ontwikkelaar van de EMAB locatie en zal voor compensatie van de ontwikkeling 

van die locatie gebruikt worden. 

 

Kunnen de Kraaijenbergse plassen gebruikt worden als buffer: halve meter verhoging is ca 2 miljoen 

kuub? 

De Kraaijenbergse plassen maken al onderdeel uit van het watersysteem. De keersluis moet gesloten 

worden bij een bepaalde waterstand. Het waterpeil is dan al gestegen. Ook bij een gesloten keersluis 

stroomt er water via de ondergrond de plassen in. Bij hele hoge waterstanden zal er ook water over 

de keersluis de haven en plas instromen. Er is geen ruimte over. 

 

 

 



Vragen over schade 
 

Hoe veilig is het intrillen van damwanden vlak achter woonhuizen van Estersveldselaan in Grave? 

Gebeurt dat voor de bestaande huizen? Of is die oplossing daar niet van toepassing? 

Op de aansluiting Esterveldselaan en Jan van Cuykdijk zijn geen damwanden voorzien. In KA2 

(Kansrijk Alternatief 2) is wel een constructie voorzien in de dijk achter de huizen aan de Dr. 

Kanterslaan. De positie van een eventuele constructie wordt in de plan uitwerkingsfase bepaald, 

waarbij ook rekening wordt gehouden met de afstand tot huizen. 

 

Heeft de dijkverbetering invloed op het grondwaterpeil en daardoor mogelijk invloed op de fundering 

van de woning. Is er iets te zeggen over eventuele schade? 

De dijkverbetering heeft geen invloed op het grondwaterpeil en daardoor is ook niet de verwachting 

dat het iets doet met de fundering. Een eventuele constructie remt de grondwaterstroming bij 

hoogwater van de Maas naar het achterland, maar zal het grondwaterpeil in normale situaties niet 

beïnvloeden. Dat geldt ook voor andere oplossingen voor het faalmechanisme piping.  

 

Wordt er voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige nulmeting gedaan?  

Ja er wordt een nulmeting gedaan. Voor die tijd maken we hier een plan voor.  Een kans op schade 

aan opstallen als gevolg van grootschalige werkzaamheden, waaronder het intrillen van constructies, 

is nooit 100% uit te sluiten. Ook verzekeringsmaatschappijen vragen om een nulmeting, waarbij 

foto’s binnen en buiten van opstallen worden gemaakt. Als er een schademelding is, wordt de schade 

vergeleken met de foto’s van de nulmeting om te kijken of de schade als gevolg van de 

werkzaamheden ontstaan is. Welke woningen binnen het invloedgebied zijn gelegen, wordt voor 

aanvang van werkzaamheden vastgesteld. 

 

Vragen over de Dr. Kanterslaan 
 

Wat zijn de plannen voor de dijk achter de Dr. Kanterslaan? Heeft dat gevolgen voor het eigendom 

van de bewoners? Is er sprake van onteigening? 

Bij de Dr. Kanterslaan is een opgave zowel in hoogte als sterkte van de dijk. Er ligt geen opgave om 

piping tegen te gaan. In de kansrijke alternatieven staan nog twee opties benoemd: een constructie 

(bv een damwand) of een berm in grond. De berekeningen op basis van de bodemonderzoeken gaan 

uitwijzen hoeveel ruimte er precies nodig is voor de dijkverbetering. Zo gauw deze berekeningen 

gereed zijn beleggen we een nieuwe bijeenkomst met de bewoners van de dijkwoningen aan de Dr. 

Kanterslaan. We verwachten de uitkomsten in februari, begin maart kan de bijeenkomst gepland 

worden. 

 

Is het zo dat wat voor de Dr. Kanterslaan geldt dat ook op gaat voor het Visio terrein? 

Nee niet automatisch. Er wordt per locatie bekeken wat er nodig en mogelijk is. Het traject is in 

dijkvakken verdeeld, gebaseerd op de lokale situatie boven en onder maaiveld. Ter hoogte van het 

Visioterrein is de situatie weer anders dan bij de Dr. Kanterslaan, hetgeen tot andere maatregelen 

kan leiden. Bij het VKA is bekend wat de maatregelen op hoofdlijnen worden bij het Visioterrein.  

 

 



Is het niet beter de dijkverbetering vanwege de grote gevolgen voor de dijkbewoners (Dr. 

Kanterslaan) aan de andere kant te realiseren? Het aantal m3 dat er dan minder door de Maas kan 

stromen is verwaarloosbaar bij een zo een hoge waterstand. 

Er wordt eerst bekeken wat aan de binnenkant mogelijk is. Rijkswaterstaat heeft regels opgesteld 

voor buitendijks versterken en de noodzaak om te compenseren (rivierverruimende maatregelen te 

treffen). Die regels zijn streng. Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat eerst binnendijks naar 

oplossingen gezocht wordt. Mocht het heel lastig worden dan zijn er ook nog opties om een 

constructie in de dijk te maken, die minder ruimte kost. 

 

Financiële vragen 
 

Is de vergoeding vanuit Rijkswaterstaat voor de beide Kansrijke Alternatieven allebei vijftig procent?  

Het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) beheert de pot voor de dijkversterkingen. 

Deze pot wordt voor de helft gevuld door het Rijk en voor de helft door alle waterschappen samen. 

De dijkversterking wordt voor negentig procent uit deze pot betaald. De overige tien procent wordt 

door het waterschap betaald dat de dijkverbetering uitvoert.  

De kosten die vergoed worden vanuit het HWBP zijn kosten voor de veiligheidsopgave én kosten 

voor inpassing. Inpassing betekent dat de dijk goed moet passen binnen de omgeving zoals die nu is. 

Als er extra dingen toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld een fietspad op een plek waar deze nu 

nog niet is, dan noemen we dat een meekoppelkans. DIt wordt niet betaald door het HWBP. Maar 

het kan toch heel slim zijn om dit nu aan te pakken omdat we toch aan de slag gaan in het gebied. 

Financiering moet dan ergens anders vandaan komen. Dit kan zijn van gemeente of provincie omdat 

het past bij doelen of ambities die zij hebben. Het kan ook zijn dat er subsidies gevonden zijn of zelfs 

een crowdfunding-actie zoals bij een van de dijkverbeteringen in Limburg.   

Zijn de kosten bepalend voor de uitvoering? 

De beoordeling van kosten speelt zeker een rol in de keuze. Het HWBP kijkt ook mee of we het geld 

uit de pot wel op een goede manier inzetten. Het is niet zo dat de goedkoopste oplossing 

vanzelfsprekend de beste oplossing is. Het goed inpassen van de dijk in de functies erop en omheen 

is net zo belangrijk. 

Heeft het waterschap 191 te besteden of moet dat door de twee betaald worden?  

De vraag is niet helemaal duidelijk. Maar de wijze van financiering is hierboven uitgelegd. Het is aan 

de gemeente om financiering te organiseren voor meekoppelkansen waarvoor ze verantwoordelijk 

is: bv. Een extra fietspad. 

Een maatwerkoplossing brengt ook aanvullende kosten met zich mee, spelen de kosten uiteindelijk 

een rol in de uitvoering? 

Maatwerkoplossingen vallen onder inpassing en worden door het HWBP betaald als ze robuust en 

doelmatig zijn. 

Wie gaat het onderhoud voor zijn rekening nemen? 

Het onderhoud van de dijken gaat het waterschap doen. Over onderhoud van natuur, cultuurhistorie, 

verkeer, recreatie etc. moeten afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld de gemeente.  

 



Vragen over Grave 
 

Komt het gebied Bomvrije in Grave binnendijks of buitendijks te liggen?  

Op dit moment zitten beide varianten nog in de kansrijke alternatieven. De keuze is nog niet 

gemaakt. 

Is het bespreekbaar om de dijk bij de Bomvrije om te leggen (meekoppelkans), en de hoogte van de 

nieuwe dijk variabel te maken (een basishoogte die bijvoorbeeld niet hoger is dan de huidige hoogte 

van de tuin-dijk en daarop, een tijdelijke verhoging bij hoogwater?) 

Op dit moment is alles nog bespreekbaar. Het is ook een van de opties. Er zijn nog geen keuzes 

gemaakt.  

Wordt de meekoppelkans voor het omleggen van de dijk bij de Bomvrije (een bastion terugbrengen 

op het voetbalveldje) de komende maanden volledig meegenomen in de plannen en investeringen? Of 

gebeurt dat alleen als er een partij opstaat die dit wil financieren (bijvoorbeeld de gemeente Land van 

Cuijk)?  

De wens van het waterschap is om in het voorkeursalternatief een keuze te maken voor het tracé 

van de waterkering bij Prinsenstal/Bomvrije en het eventuele zichtbaar maken van bastion Blauwkop. 

Hiervoor is inderdaad aanvullende financiering nodig.   

 

Vragen over natuur 

 
Komt er een waterinlaat bij de kruising van de ecologische verbindingszone met de Maasdijk bij het 
Visioterrein? Zo ja komt daar dan een afsluitbare tunnel? Een tunnel met loopplanken voor dieren 
boven het normale water? 
Hier is nog geen keuze over gemaakt. Het is een van de kansrijke alternatieven. Deze worden nu 
beoordeeld. Afhankelijk hiervan zal deze kruising wel of niet opgenomen worden. De precieze 
uitwerking hiervan vindt plaats in de planuitwerkingsfase. 
Waarom is de ecologische verbindingszone langs de Raam niet ingetekend? 

Dit is een ander project. We houden wel de raakvlakken met de dijkversterking in beeld. 

Hoe en waar steekt de fauna op de oostkant van de ecologische verbindigszone Raam bij het gemaal 

van Sasse over naar de westkant? 

Dit is om nader uit te werken, in de planuitwerkingsfase.  

Het meanderen van de Raamuitmonding in de Maas is een prachtige meekoppelkans, maar hoe 

voorkomen we de grote overbevissing  zoals die momenteel plaatsvindt bij de uitmonding van de 

nabij gelegen ui van de vistrap nabij de stuw? 

Dit is om nader uit te werken, in de planuitwerkingsfase. 

Heeft er uitwisseling plaatsgevonden omtrent de ecologische verbindingszone van Maas naar Raam 

en verder langs de Raam om Grave heen weer terug naar de Maas, tussen het team van de 

dijkverbetering en de initiatiefnemers? 

Jazeker, de gesprekken (inclusief IVN) zijn hiervoor  ingepland. 

De Maasuiterwaarden zijn na veertig jaar afgravingen een belangrijke oost-west migratieroute voor 

de natuur geworden. Belemmeringen waardoor de natuur verder wordt versnipperd, zoals een 

nieuwe doorsteek Maas-Kraaijenbergse Plassen passen daar toch niet in? 

Dit is een van de effecten die beschreven zullen worden in de milieueffectbeoordeling. 



In de Nota Reikwijdte en Detailniveau wordt wel op duurzaamheid gestuurd, maar er kan niet worden 

gescoord op verbetering van biodiversiteit of dat het Natuur Netwerk Brabant (NNB) wordt verbeterd. 

Is dit geen omissie? 

Biodiversiteit en ecologie zijn wel criteria in het beoordelingskader van de Milieueffectrapportage. 

Daar kan dus zeker op gescoord worden. 

Inzake halfbastion Blauwkop, in de Nota Kansrijke Alternatieven wordt er gesproken over ""lage 

grondwallen in de uiterwaarden. 

* Zijn de grondwallen tevens de dijk of komt er naast de grondwallen nog een aparte waterkerende 

dijk? 

* Komt er op de grondwallen een mobiele kering ingeval van hoog water? 

* Wat is laag? Wat is de exacte hoogte?  

* Wat is de exacte ligging / locatie van de dijk (grondwallen)? 

Deze grondwallen zijn geen dijk, maar geven een beeld van het vestingwerk dat hier ooit was. Indien 

er gekozen wordt om dit vestingwerk te herstellen dan moet het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt 

worden. 

Wordt in de Mer wel score op biodiversiteit gerekend? 

Ja  

Wordt er in de omgeving van Keent ook een hoogwaterplaats voor dieren (Taurossen) gerealiseerd? 

Nee. Natuurgebied Keent is al ingericht, het is geen onderdeel van het project dijkversterking. 

Hoe steekt de ecologische verbindingszone aan de oostzijde van de Raam, als onderdeel van de 

omlegging EVZ om Grave, over nabij het gemaal van Sasse naar de westkant? 

Dit is iets om nader uit te werken. 

Kan er in de plannen rekening gehouden met extra aandacht voor natuurontwikkeling van het 

gebied? Door werk met werk maken? 

Dit is opgenomen in kansrijk alternatief 2. 

In hoeverre verandert de kwaliteit van het water bij een tweede doorsteek bij de Kraaijenbergse 

Plassen? (omdat er wellicht meer stroming ontstaat)? 

Dit moet nog onderzocht worden. Het is wel een aandachtspunt wat vaak genoemd wordt. 

Het meanderen van de Raam uitmonding in de Maas is een prachtige meekoppelkans toch? 

Het natuurvriendelijker inrichten van de oevers van de uitmonding van de Raam in de Maas is een 

opgave van het waterschap en zal meegenomen worden bij de uitvoering. De uitwerking van hoe dit 

er precies uit gaat zien, wordt gedaan in de planuitwerkingsfase. 

 

Vragen over het ontwerp 
 

Bij Kansrijk Alternatief 1 zijn voornamelijk maatregelen binnendijks, bij Kansrijk Alternatief 2 vooral 

buitendijks. Dus zwart/wit. Is ook een combinatie mogelijk, op locaties waar dat voordelen biedt 

(grijs)?  

In het voorkeursalternatief zal inderdaad waarschijnlijk een combinatie van maatregelen uit KA1 en 

KA2 opgenomen worden, afhankelijk van het wat het beste is op de locatie.  



Is er ooit aan een "spiegelwaal" gedacht in analogie met Nijmegen? 

Nee daar is hier geen ruimte voor. Grote nevengeulen zijn in dit gebied niet aan de orde.  Aan de 

Gelderse kant zijn wel ideeën voor twee kleinere nevengeulen. 

Is een nevengeul aan de noordzijde van de Maas bij Grave onderzocht om een peilverlaging te 

realiseren (in plaats van een verhoging van dijken)? 

Dat is inderdaad onderzocht. Het effect op de hoogte van de dijk aan de Brabantse kant is klein. 

Wanneer waterschap Rivierenland aan de slag gaat met de Gelderse kant van de dijken, wordt 

bekeken of het nuttig is om een nevengeul ten noorden van Grave te realiseren. 

Is op de ene plaats alternatief 1 en op een andere plaats alternatief 2 mogelijk of wordt het dan veel 

duurder? 

In het voorkeursalternatief zal inderdaad waarschijnlijk een combinatie van maatregelen uit KA1 en 

KA2 opgenomen worden, afhankelijk van het wat het beste is op de locatie.  

In de oude voorkeursstrategie stonden retentiebekkens ter plaatste van Keent en Gassel (gebieden die 

onder water kunnen worden gezet). Ik zie ze niet in de huidige kansrijke alternatieven. Hoe staat het 

met deze retentiebekkens? 

De retentiebekkens bij Keent en Gassel zijn in het Deltaprogramma Maas voor de lange termijn 

opgenomen. Ze zijn geen onderdeel van dit project. 

Betekent de doorgang naar de plassen, er ook dijken rondom de plassen komen? 

Nee er komen geen dijken rond de plassen. Bij een nieuwe doorgang komt dan ook een keersluis, net 

zoals bij de ingang van de haven. De keersluis sluit bij hoog water om het gebied daarachter te 

beschermen. 

Het tracé van de Beerse Overlaat is onduidelijk ingetekend. Kun je aangeven waar die loopt? Gaat die 

straks opnieuw gebruikt worden? 

De Beerse overlaat gaat niet opnieuw gebruikt worden. Het is wel benoemd als wens om rond de dijk 

aan te geven waar de Beerse overlaat was en het verhaal te vertellen. In de volgende notities zullen 

we duidelijker aangeven waar de Beerse overlaat lag. 

 

Vragen over het proces 
 
Klopt het dat de meekoppelkansen op dit moment nog niet zijn meegenomen in de 

investeringsraming van het plan? 

Klopt. De meekoppelkansen worden op dit moment wat verder uitgewerkt en op hoofdlijnen 

geraamd. Zodat hier voor het voorkeursalternatief ook keuzes over gemaakt kunnen worden. 

Er zijn veel meekoppelkansen. Door wie en wanneer worden daar keuzes overgemaakt?  

De keuze wordt gemaakt in het voorkeursalternatief. Besluitvorming hierover vindt eind van het jaar 

plaats door waterschap, gemeenten, provincie en RWS. 

Worden dorps- en wijkraden ook betrokken bij de dijkgesprekken? 

Jazeker. Mocht u het idee hebben dat we iemand hebben gemist, laat het aan ons weten. 

Is er afstemming tussen de plannen op de Maas die er liggen danwel in het vat zitten?  

Ja, binnen het Deltaprogramma Maas vindt afstemming plaats tussen de projecten. 



Vinden dijkgesprekken ook plaats met dorpsraden, bijvoorbeeld Linden? 

Mocht u het idee hebben dat we iemand hebben gemist, laat het aan ons weten. 

Wat zijn de consequenties als er geen zienswijze wordt ingediend voor 21 februari 2022 betreffende 

de NRD voor eventuele procedures daarna b.v. de MER-procedure? 

Nee, ook als u nu geen zienswijze indient bij de NRD kunt u alsnog zienswijzen indienen bij de MER 

Worden in de NRD, naast de kansrijke alternatieven, ook alle/enkele meekoppelkansen 

meegenomen?   

Ja, in de verkenningsfase worden de effecten van de meekoppelkansen op hoofdlijnen beschreven in 

het eerste deel van de MER. In de planfase worden de meekoppelkansen die in het 

Voorkeursalternatief staan uitgebreider uitgewerkt in het tweede deel van de MER. De twee delen 

van de MER worden samen ter inzage gelegd aan het eind van de planuitwerkingsfase. 

Worden de vragen/opmerkingen van vandaag meegenomen in het verdere proces? Of is een 

zienswijze noodzakelijk? 

Vragen die vandaag gesteld zijn, zijn niet meteen zienswijzen. Als u een zienswijze wilt indienen dan 

kan de via de provincie Noord-Brabant. De link hiernaar toe staat op 

www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein 

Worden de gesprekken met bewoners aan de dijk voor 22 februari 2022 ingepland in verband met het 

reageren op de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)? 

Dat zal niet bij alle gesprekken lukken. De gesprekken zijn bedoeld voor het bespreken van de twee 

alternatieven om deze goed te kunnen beoordelen. Mochten er vragen zijn over de NRD, neem 

gerust contact op. 

Bepaalt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wel toch hoe jullie keuzes maken? 

De NRD brengt in beeld hoe we de milieueffecten van de twee alternatieven gaan beoordelen. De 

milieueffecten bepalen mede de keuze voor het voorkeursalternatief 

Worden de bewoners van Maaskade-Zuid en de nieuwe bewoners langs de oude haven meegenomen 

in de gesprekken? 

Jazeker. Mocht u het idee hebben dat we iemand hebben gemist, laat het aan ons weten. 

Is die glazen wand op de keermuur aan de maaskade op sommige delen al zeker? 

Een glazen wand op de kering is een van de opties. Er zijn nog geen besluiten genomen over welke 

optie het zal worden. 

 

Vragen over Cuijk 
 
Worden er maatregelen genomen om gebieden te gebruiken als waterbuffer (bij droogte), 

bijvoorbeeld door afsluiters in de voorgestelde openingen bij de Kraaijenbergse Plassen?  

Er zijn geen waterbuffers voorzien in dit project. De haven Cuijk moet open blijven voor scheepvaart. 

Het waterschap werkt wel op andere plaatsen langs beken en andere waterlopen aan het 

vasthouden en bufferen van water.  

  



Vragen over recreatie 
 
Is er ook nagedacht over een doorsteek tussen Maas en Kraaijenbergse plassen, als meekoppelkans 

voor pleziervaart?  

Ja dit is als meekoppelkans opgenomen in de kansrijke alternatieven 

Waarom zijn de wandelmogelijkheden allemaal onderaan aan de dijk geprojecteerd? 

Om wandelaars te scheiden van fietsers en auto's voor de veiligheid. 

Komt er een struin optie om vanaf Grave langs de Maas naar Keent te wandelen (zoals nu van 

Ravenstein naar Demen) en van Keente richting Hans en Grietjeweg?  

Dit zit niet in de alternatieven. De Maas is op deze locatie ver weg van de dijk. Struinen is wel 

mogelijk rondom Keent. 

 

   


