
IIDD  ((KKEESS))  TTiitteell  EEiisstteekksstt  HHoonnoorreerriinnggssaaddvviieess  TTooeelliicchhttiinngg  hhoonnoorraattiiee  
KES-00002 Snelfietsverbinding Idee van dorpsraad: Kijken of richting Grave/Ravenstein een snelfietsverbinding (recreatief) gemaakt 

kan worden op achterland. Misschien koppelen aan weg voor inspectie van de kering. 
3. Voorwaardelijk gehonoreerd de meekoppelkans 'doorgaande fietsverbinding' wordt in de planfase nader uitgewerkt. Hierin 

wordt een recreatieve doorgaande fietsroute over het gehele dijktraject nagestreefd. 
Uitwerking volgt in de planfase. 

KES-00008 Fietspad over de dijk Wens: een fietspad over de dijk. Nu is er een onverharder weg (zand). Deze is formeel doodlopend, 
maar wordt als doorgaande route gebruikt. Zou dit geen fietspad kunnen worden (+calamiteitenweg)? 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd de meekoppelkans 'doorgaande fietsverbinding' wordt in de planfase nader uitgewerkt. Hierin 
wordt een recreatieve doorgaande fietsroute over het gehele dijktraject nagestreefd. 
Uitwerking volgt in de planfase. 

KES-00019 Behouden oude schuttershuisje Het oude schuttershuisje te Velp dient behouden te blijven. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het ontwerp van het VKA blijft deze plek behouden 
KES-00020 Beleefbaar maken Beerse Overlaat De Beerse Overlaat dient beleefbaar gemaakt te worden. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd dit is een meekoppelkans die in de planfase nader wordt uitgewerkt. 
KES-00022 Hanteren van een heldere 

natuurvisie 
Een heldere natuurvisie dient gehanteerd te worden om te bepalen voor welke soorten 
habitatsverbetering noodzakelijk/gewenst is. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd We hanteren het wettelijk kader om te beoordelen voor welke soorten mitigatie of 
compensatie noodzakelijk zal zijn. Voor verbetering van habitats of soorten werken provincie en 
waterschap al samen door diverse EVZ's te realiseren in het binnendijkse gebied van de 
Raamvallei. 

KES-00023 Verbeteren van verkeersveiligheid 
op de dijk 

De verkeersveiligheid op de dijk dient verbeterd te worden. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd lokaal zijn er kansen om de verkeersveiligheeid te verbeteren. Hiervoor werken we samen met 
gemeente en provincie, zij zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor een veilige weg. In de 
planfase werken we bijvoorbeeld een buitendijks fietspad bij Keent nader uit. 

KES-00024 Fietspad over de dijk Over het gehele dijktraject dient een fietspad aangelegd te worden. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd de meekoppelkans 'doorgaande fietsverbinding' wordt in de planfase nader uitgewerkt. Hierin 
wordt een recreatieve doorgaande fietsroute over het gehele dijktraject nagestreefd. 
Uitwerking volgt in de planfase. 

KES-00025 Wandelmogelijkheden over de dijk Het dijktraject dient meer wandelmogelijkheden te bieden. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd dit wordt als meekoppelkans in de planfase nader uitgewerkt. In de verkenningsfase is deze 
meekoppelkans als kansrijk beoordeeld. 

KES-00028 gebruiken schetsboek N321 gebruiken schetsboek N321 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA blijft de weg op het huidige tracé liggen 
KES-00035 Bakenbomen bakenbomen langs de oevers van de Maas bij Kraaijenbergse plassen zoveel mogelijk behouden of, na 

herinrichting weer terugbrengen 
1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd er vinden in het kader van de dijkverbetering geen ingrepen in de oevers van de Maas plaats; de 

bakenbomen blijven daarom behouden 
KES-00040 Oude tochtsloot behouden tbv de 

bever 
  1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd de tochtsloot is in het VKA behouden 

KES-00046 gesprek bewoners buitendijks 
Bomvrije 

  1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd gesprek is gehouden op 7 juni, in KA's zijn 2 opties opgenomen 

KES-00066 Behoud schuttershuisje Velp   1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA blijft het schuttershuisje behouden 
KES-00077 gebruik vestingvisie en schetsboek 

Grave bij dijkontwerp 
  1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd afzonderlijke KES uit schetsboek en vestingvisie doorlopen zelfstandig het honoreringsproces. 

KES-00080 Behouden rust in begrazingsgebied 
Keent 

De rust in het begrazingsgebied Keent dient behouden te blijven. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd dit is bestuurlijk afgestemd. In begrazingsgebied Keent zijn dan ook geen maatregelen voorzien 

KES-00082 Wens om de afspraken tussen GBB 
en gemeente over woningbouw op 
EMAB als uitgangspunt te hanteren 
in de verkenning 

De gemaakte afspraken tussen gemeenten en GBB over woningbouw op EMAB dienen als gegeven te 
worden meegenomen in de verkenning. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd GBB heeft afspraken gemaakt met de gemeente en Rijkswaterstaat over het ontwikkelen van 
huizen buitendijks op de EMAB locatie. De ontwikkeling van de EMAB locatie staat los van de 
verkenning voor de dijkverbetering. Raakvlakken mbt tot aansluiting van de EMAB locatie op de 
dijk zijn deels onderdeel van het ontwerp van de dijk, deels onderdeel van het 
vergunningentraject van de EMAB locatie. 

KES-00086 kwaliteit percelen en woningen 
Bomvrije 

Zorgpunt is met name inkijk en geluidsoverlast door verhoogde weg. Wens: wegdek bij inrit Bomvrije 
niet permanent verhogen, maar mobiele/tijdelijke maatregelen bij hoogwater. Alternatief: dijk 
omleggen waardoor Bomvrije binnendijks komt te liggen. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd In het VKA is het volgende opgenomen: De woningen van Bomvrije blijven bereikbaar, er komt 
geen permanente kering ter hoogte van de weg Bomvrije. Alleen in geval van hoogwater 
worden er in de entree schotbalken geplaatst.  

KES-00098 verbinding natuur grave oost en 
west 

  3. Voorwaardelijk gehonoreerd EVZ bij Visio opgenomen als meekoppelkans in het VKA 

KES-00100 rustplek bij gemaal Sasse en de brug   3. Voorwaardelijk gehonoreerd Opgenomen als meekoppelkans in het VKA 
KES-00118 versterk de leesbaarheid van 

historische vestingwerken 
versterk de leesbaarheid van historische vestingwerken 3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00120 minimaliseer ongewenste effecten 
op door hoogte-opgave te beperken 

de hoogte-opgave dient zoveel mogelijk te worden beperkt zodat ongewenste effecten op ruimtelijke 
kwaliteit in Grave worden geminimaliseerd 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp met adaptieve maatregelen in Grave draagt hieraan bij 

KES-00121 herstel vestingwerken Blauwkop en 
Bekaf 

herstel van de halfbastions Blauwkop en Bekaf dragen bij aan de landschappelijke beleving van Grave 
als vestingstad aan de Maas. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd herstel halfbastion Blauwkop is als meekoppelkans in het VKA opgenomen. Besluitvorming over 
realisatie ligt bij gemeente 

KES-00122 maak de historische gelaagdheid 
beleefbaar 

Om de vesting in de toekomst te kunnen begrijpen als een 
samenhangend stelsel van verschillende vestingwerken, is het 
van belang dat deze ruimtelijk beleefbaar worden gemaakt 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00123 dijkversterking mag toekomstige 
invulling vestingvisie niet onmogelijk 
maken 

de dijkversterking dient toekomstige ontwikkelingen om historie beleefbaar te maken niet onmogelijk 
te maken 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00124 Samenhangende beleving van de 
vestingwerken d.m.v. 
gebiedsoverschrijdende structuren 

Gebiedsoverschrijdende structuren, zoals een dijklichaam, dienen op een heldere manier afgetekend te 
worden in het landschap, zodat deze niet versmelten met de vestingwerken. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00125 Samenhangende beleving van de 
vestingwerken d.m.v. 
gebiedsoverschrijdende structuren 

Om de beleefbaarheid van de vesting te waarborgen dienen de dijksversterkingsstructuren bij de 
vesting zo min mogelijk aanwezig te zijn. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00126 Rekening houden met mogelijke 
toekomstige verbreding van het 

Rekening houden met mogelijke toekomstige verbreding van het dijklichaam voor rotonde bij 
herinrichting N321. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het ontwerp van de N321 is opgenomen in het VKA. De haalbaarheid (vergunningen) dienen 
nog aangetoond te worden. 

Bijlage 6 - Gehonoreerde en afgewezen klanteisen in de ontwerpstap Voorkeursalternatief
Gehonoreerde klanteisen
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dijklichaam voor rotonde bij 
herinrichting N321. 

KES-00127 Buig de watergang langs de Jan van 
Cuykdijk om zodat de contouren van 
de vestingwerken worden gevolgd 
op de plek van de voormalige 
vestinggracht. 

Het voorstel is om de watergang langs de Jan van Cuykdijk om te buigen en de contouren van de 
vestingwerken te laten volgen op de plek van de voormalige vestinggracht. Deze zal verbonden worden 
met de Graafsche Raam via de Lovendaalsingel. Op deze manier wordt de vestinggracht op een heldere 
manier teruggebracht en wordt de Lovendaalsingel doorgespoeld. Daarnaast biedt dit mogelijkheden 
voor een verbreding van de Jan van Cuykdijk richting Visio-West, wat met behoud van de bestaande 
sloot niet mogelijk is. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd De voorkeursoplossing is een dijk met grondberm en wateraanvoer via de nieuw te graven 
gracht over het Visioterrein. 

KES-00133 houd halfbastion Blauwkop 
buitendijks waardoor geen ophoging 
van kademuren of talud nodig is. 

Halfbastion Blauwkop ligt momenteel buitendijks. De kademuren zijn geen officiëel onderdeel van de 
waterkering. 
Optie A: de bestaande muren en het talud hoeven niet opgehoogd te worden, omdat halfbastion 
Blauwkop buitendijks blijft liggen. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA blijft dit gedeelte buitendijks 

KES-00135 houd visueel contact vanuit Bomvrije 
naar Maas 

voor een deel van de muur gekeken moeten worden naar tijdelijke maatregelen, zodat er visueel 
contact blijft bestaan tussen de woningen en de Maas 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00142 onderzoek de mogelijkheid voor een 
integrale verhoging van de 
Maaskade inclusief inrichting als 
wandelboulevard 

Dit zou betekenen dat het autoverkeer langs de Maaskade zou komen te vervallen, wat veel kwaliteit 
op zou kunnen leveren. Tegelijkertijd heeft dit vergaande gevolgen voor de autoontsluiting van een 
groot deel van de binnenstad. Dit zou als een variant verder verkend kunnen worden, wanneer een 
forse verhoging van de waterkering nodig is. Ook zullen hierdoor de bestaande woningen en bedrijven 
achter een grondwal komen te liggen en het zicht op de Maas daarmee verliezen. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd samen met de gemeente is een integrale oplossing uitgewerkt voor de Maaskade. Hierin is ook 
een autovrije oplossing verkend (daarmee is voldaan aan deze klanteis). In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00143 behoud huidige uitzicht vanaf de 
terrassen Maaskade over de Maas 

De kademuur is in de bestaande situatie al zodanig hoog, dat de Maas, zittend vanuit een verhoogd 
terras, nog maar net beleefbaar is. De horeca maakt dankbaar gebruik van het uitzicht dat Grave 
karakteriseert. Het is dan ook niet wenselijk om de kademuur te verhogen. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het integrale ontwerp in Grave is zoveel mogelijk het uitzicht behouden. In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00144 behoud de waarde van de 
Maaspoort 

Het is belangrijk dat de functionaliteit en de esthetische waarde van deze stadspoort gehandhaafd blijft. 
Het is niet wenselijk om de muren ter hoogte van de stadspoort permanent te verhogen. De voorkeur 
gaat uit naar een geïntegreerd (flexibel en dynamisch) systeem, welke aansluit bij de historische 
karakteristieken van de vesting. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het integrale ontwerp in Grave is zoveel mogelijk het uitzicht behouden. In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00146 breng halfbastion Bekaf terug 
waardoor de vestingstructuur een 
leesbare relatie krijgt met de 
Havenstraat 

Verhogen van waterkering door het terugbrengen van de historische vestingstructuur. De zijkant van 
halfbastion Bekaf kan teruggebracht worden, waardoor de vestingstructuur een leesbare relatie krijgt 
met de Havenstraat. 

1. onvoorwaardelijk gehonoreerd In het VKA is het terugbrengen van de oude vestingmuur opgenomen als onderdeel van de 
versterkingsmaatregelen 

KES-00147 verbeter de inrichting van de Nieuwe 
Haven in relatie tot vesting- en 
groenstructuur 

Het gebruiken van deze funderingen voor het terugbouwen van de vestingmuur zorgt voor een 
leesbare vestingstructuur. Daarnaast biedt dit extra ruimte op de kade achter de vestingmuur als een 
balkon voor de Nieuwe Haven, waar tevens de mogelijkheid ontstaat voor de aanplant van bomen, 
welke de historische groenstructuur volgen. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd aanplant van extra bomen is als meekoppelkans opgenomen 

KES-00149 ter plaatse van de Nieuwe Haven / 
Koninginnedijk dient een wal te 
worden aangelegd om de benodigde 
dijkhoogte te realiseren. 

Het heeft de voorkeur om een wal aan te leggen in het verlengde van het bestaande talud. Deze 
oplossing dient een goede continuïteit te vormen langs de gehele Koninginnedijk. De haakse aansluiting 
van de Koninginnedijk op de voormalige vestingmuur langs de Havenstraat, dient op een heldere en 
simplistische manier aangesloten te worden, zodat het onderscheid tussen de vestingwerken en het 
dijklichaam beter beleefbaar wordt. De parkeervoorzieningen en toerit tot het wateroppervlak worden 
bij voorkeur verplaatst naar het deels teruggebrachte ravelijn, iets ten noorden van de huidige locatie. 
Op deze manier zijn de vestingwerken helder te onderscheiden van het dijkprofiel en krijgt het ravelijn 
een nieuwe functie 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het VKA is het streven om de Koninginnedijk als ‘klare lijn’ die de lagen van de 
vestingstructuur doorsnijdt te versterken. Dat doen we door een eenduidige aanpak in de 
versterking, aansluitend op het huidige dijkprofiel. Aandachtspunt is de aansluiting van de 
Koninginnedijk op de Havenstraat. Ook hier is een hoogteopgave. De beperkte ruimte met een 
steil talud richting de haven en parkeerplaatsen boven en beneden vraagt om nadere 
uitwerking in de planfase.  

KES-00150 Waterkering voldoet niet aan MHW 
2023 +0.80m 

Dijklichaam verhogen door het creëren van een uniform profiel over de gehele lengte van de 
Koninginnedijk. Het fietspad ligt bovenop het dijklichaam met zicht op het uiterwaardenlandschap. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00151 creeer meer ruimte en een veilige 
verbinding voor fietser en 
voetganger langs de Koninginnedijk 

In de toekomst wordt het achterliggende gebied ontwikkeld naar een gevarieerd woon-werkgebied, 
wat meer vervoersbewegingen zal opleveren. Het is dan ook wenselijk om meer ruimte en een veilige 
verbinding te creëren voor de fietser en de voetganger. Daarnaast dient het zicht op de uiterwaarden 
behouden te blijven. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00152 realiseer op een verhoogde 
Koninginnedijk een vrijliggend 
tweerichting fietspad  met auto's aan 
binnenzijde. 

Continuïteit is belangrijk in het profiel van de Koninginnedijk, om deze te onderscheiden van de 
vestingwerken. 
De fietser krijgt een vrijliggende snelfietsroute bovenop de dijk, onderlangs de dijk de auto ontsluiting 
voor bestemmingsverkeer. Hoofdontsluiting autoverkeer via de zijstraten.  
Voordeel: de auto ontsluiting zit op het zelfde niveau als de (bestaande) kavels en de fietser krijgt een 
veilige, vrijliggende route. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00153 Een integrale ophoging van de 
gehele Koninginnedijk is niet 
wenselijk vanwege de 
toegankelijkheid van bestaande 
kavels langs de dijk 

Een integrale ophoging van de gehele Koninginnedijk is niet wenselijk vanwege de toegankelijkheid van 
bestaande kavels langs de dijk 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd de Koninginnedijk wordt vierkant verhoogd zodat de kavels bereikbaar blijven én buitenwaartse 
versterking beperkt blijft. Het talud aan de binnenzijde kan ter hoogte van de bedrijven met 
bijvoorbeeld een 1:10 talud worden gemaakt, waarbij het flauwe binnentalud gebruikt kan 
worden door de bedrijven om een toegang naar hun bedrijfspand te behouden. Nabij de 
aansluiting met de Havenstraat wordt gekozen voor een flexibele oplossing.  

KES-00154 gemeente wenst intensief betrokken 
te zijn om te sturen naar een 
voorkeursmodel die impuls kunnen 
geven aan de leefbaarheid van Grave 

De gemeente wil proactief de voorkeursrichting verder verkennen met de andere betrokken partijen. 
Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om voldoende invloed uit te oefenen op het proces om te 
sturen naar een voorkeursmodel. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd via ABG, werkateliers en BO is gemeente Grave aangehaakt 

KES-00156 Aanleggen wandel- en/of fietspaden 
op de dijk 

Op de dijk dienen wandel- en/of fietspaden te worden aangelegd ter versterking van de 
recreatiemogelijkheden 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd wandel en fietsverbindingen worden in de planfase verder uitgewerkt en zijn nu als 
meekoppelkans in het VKA opgenomen. 
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dijklichaam voor rotonde bij 
herinrichting N321. 

KES-00127 Buig de watergang langs de Jan van 
Cuykdijk om zodat de contouren van 
de vestingwerken worden gevolgd 
op de plek van de voormalige 
vestinggracht. 

Het voorstel is om de watergang langs de Jan van Cuykdijk om te buigen en de contouren van de 
vestingwerken te laten volgen op de plek van de voormalige vestinggracht. Deze zal verbonden worden 
met de Graafsche Raam via de Lovendaalsingel. Op deze manier wordt de vestinggracht op een heldere 
manier teruggebracht en wordt de Lovendaalsingel doorgespoeld. Daarnaast biedt dit mogelijkheden 
voor een verbreding van de Jan van Cuykdijk richting Visio-West, wat met behoud van de bestaande 
sloot niet mogelijk is. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd De voorkeursoplossing is een dijk met grondberm en wateraanvoer via de nieuw te graven 
gracht over het Visioterrein. 

KES-00133 houd halfbastion Blauwkop 
buitendijks waardoor geen ophoging 
van kademuren of talud nodig is. 

Halfbastion Blauwkop ligt momenteel buitendijks. De kademuren zijn geen officiëel onderdeel van de 
waterkering. 
Optie A: de bestaande muren en het talud hoeven niet opgehoogd te worden, omdat halfbastion 
Blauwkop buitendijks blijft liggen. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA blijft dit gedeelte buitendijks 

KES-00135 houd visueel contact vanuit Bomvrije 
naar Maas 

voor een deel van de muur gekeken moeten worden naar tijdelijke maatregelen, zodat er visueel 
contact blijft bestaan tussen de woningen en de Maas 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd het integrale ontwerp in Grave draagt hieraan bij 

KES-00142 onderzoek de mogelijkheid voor een 
integrale verhoging van de 
Maaskade inclusief inrichting als 
wandelboulevard 

Dit zou betekenen dat het autoverkeer langs de Maaskade zou komen te vervallen, wat veel kwaliteit 
op zou kunnen leveren. Tegelijkertijd heeft dit vergaande gevolgen voor de autoontsluiting van een 
groot deel van de binnenstad. Dit zou als een variant verder verkend kunnen worden, wanneer een 
forse verhoging van de waterkering nodig is. Ook zullen hierdoor de bestaande woningen en bedrijven 
achter een grondwal komen te liggen en het zicht op de Maas daarmee verliezen. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd samen met de gemeente is een integrale oplossing uitgewerkt voor de Maaskade. Hierin is ook 
een autovrije oplossing verkend (daarmee is voldaan aan deze klanteis). In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00143 behoud huidige uitzicht vanaf de 
terrassen Maaskade over de Maas 

De kademuur is in de bestaande situatie al zodanig hoog, dat de Maas, zittend vanuit een verhoogd 
terras, nog maar net beleefbaar is. De horeca maakt dankbaar gebruik van het uitzicht dat Grave 
karakteriseert. Het is dan ook niet wenselijk om de kademuur te verhogen. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het integrale ontwerp in Grave is zoveel mogelijk het uitzicht behouden. In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00144 behoud de waarde van de 
Maaspoort 

Het is belangrijk dat de functionaliteit en de esthetische waarde van deze stadspoort gehandhaafd blijft. 
Het is niet wenselijk om de muren ter hoogte van de stadspoort permanent te verhogen. De voorkeur 
gaat uit naar een geïntegreerd (flexibel en dynamisch) systeem, welke aansluit bij de historische 
karakteristieken van de vesting. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het integrale ontwerp in Grave is zoveel mogelijk het uitzicht behouden. In de planuitwerking 
wordt het integrale ontwerp verder uitgewerkt - elk deel van de Maaskade vraagt om een 
zorgvuldig ontwerp. 

KES-00146 breng halfbastion Bekaf terug 
waardoor de vestingstructuur een 
leesbare relatie krijgt met de 
Havenstraat 

Verhogen van waterkering door het terugbrengen van de historische vestingstructuur. De zijkant van 
halfbastion Bekaf kan teruggebracht worden, waardoor de vestingstructuur een leesbare relatie krijgt 
met de Havenstraat. 

1. onvoorwaardelijk gehonoreerd In het VKA is het terugbrengen van de oude vestingmuur opgenomen als onderdeel van de 
versterkingsmaatregelen 

KES-00147 verbeter de inrichting van de Nieuwe 
Haven in relatie tot vesting- en 
groenstructuur 

Het gebruiken van deze funderingen voor het terugbouwen van de vestingmuur zorgt voor een 
leesbare vestingstructuur. Daarnaast biedt dit extra ruimte op de kade achter de vestingmuur als een 
balkon voor de Nieuwe Haven, waar tevens de mogelijkheid ontstaat voor de aanplant van bomen, 
welke de historische groenstructuur volgen. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd aanplant van extra bomen is als meekoppelkans opgenomen 

KES-00149 ter plaatse van de Nieuwe Haven / 
Koninginnedijk dient een wal te 
worden aangelegd om de benodigde 
dijkhoogte te realiseren. 

Het heeft de voorkeur om een wal aan te leggen in het verlengde van het bestaande talud. Deze 
oplossing dient een goede continuïteit te vormen langs de gehele Koninginnedijk. De haakse aansluiting 
van de Koninginnedijk op de voormalige vestingmuur langs de Havenstraat, dient op een heldere en 
simplistische manier aangesloten te worden, zodat het onderscheid tussen de vestingwerken en het 
dijklichaam beter beleefbaar wordt. De parkeervoorzieningen en toerit tot het wateroppervlak worden 
bij voorkeur verplaatst naar het deels teruggebrachte ravelijn, iets ten noorden van de huidige locatie. 
Op deze manier zijn de vestingwerken helder te onderscheiden van het dijkprofiel en krijgt het ravelijn 
een nieuwe functie 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In het VKA is het streven om de Koninginnedijk als ‘klare lijn’ die de lagen van de 
vestingstructuur doorsnijdt te versterken. Dat doen we door een eenduidige aanpak in de 
versterking, aansluitend op het huidige dijkprofiel. Aandachtspunt is de aansluiting van de 
Koninginnedijk op de Havenstraat. Ook hier is een hoogteopgave. De beperkte ruimte met een 
steil talud richting de haven en parkeerplaatsen boven en beneden vraagt om nadere 
uitwerking in de planfase.  

KES-00150 Waterkering voldoet niet aan MHW 
2023 +0.80m 

Dijklichaam verhogen door het creëren van een uniform profiel over de gehele lengte van de 
Koninginnedijk. Het fietspad ligt bovenop het dijklichaam met zicht op het uiterwaardenlandschap. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00151 creeer meer ruimte en een veilige 
verbinding voor fietser en 
voetganger langs de Koninginnedijk 

In de toekomst wordt het achterliggende gebied ontwikkeld naar een gevarieerd woon-werkgebied, 
wat meer vervoersbewegingen zal opleveren. Het is dan ook wenselijk om meer ruimte en een veilige 
verbinding te creëren voor de fietser en de voetganger. Daarnaast dient het zicht op de uiterwaarden 
behouden te blijven. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00152 realiseer op een verhoogde 
Koninginnedijk een vrijliggend 
tweerichting fietspad  met auto's aan 
binnenzijde. 

Continuïteit is belangrijk in het profiel van de Koninginnedijk, om deze te onderscheiden van de 
vestingwerken. 
De fietser krijgt een vrijliggende snelfietsroute bovenop de dijk, onderlangs de dijk de auto ontsluiting 
voor bestemmingsverkeer. Hoofdontsluiting autoverkeer via de zijstraten.  
Voordeel: de auto ontsluiting zit op het zelfde niveau als de (bestaande) kavels en de fietser krijgt een 
veilige, vrijliggende route. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in het VKA wordt de dijk vierkant verhoogd en ingericht als fietsstraat. Er is ook een 
meekoppelkans om een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

KES-00153 Een integrale ophoging van de 
gehele Koninginnedijk is niet 
wenselijk vanwege de 
toegankelijkheid van bestaande 
kavels langs de dijk 

Een integrale ophoging van de gehele Koninginnedijk is niet wenselijk vanwege de toegankelijkheid van 
bestaande kavels langs de dijk 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd de Koninginnedijk wordt vierkant verhoogd zodat de kavels bereikbaar blijven én buitenwaartse 
versterking beperkt blijft. Het talud aan de binnenzijde kan ter hoogte van de bedrijven met 
bijvoorbeeld een 1:10 talud worden gemaakt, waarbij het flauwe binnentalud gebruikt kan 
worden door de bedrijven om een toegang naar hun bedrijfspand te behouden. Nabij de 
aansluiting met de Havenstraat wordt gekozen voor een flexibele oplossing.  

KES-00154 gemeente wenst intensief betrokken 
te zijn om te sturen naar een 
voorkeursmodel die impuls kunnen 
geven aan de leefbaarheid van Grave 

De gemeente wil proactief de voorkeursrichting verder verkennen met de andere betrokken partijen. 
Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om voldoende invloed uit te oefenen op het proces om te 
sturen naar een voorkeursmodel. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd via ABG, werkateliers en BO is gemeente Grave aangehaakt 

KES-00156 Aanleggen wandel- en/of fietspaden 
op de dijk 

Op de dijk dienen wandel- en/of fietspaden te worden aangelegd ter versterking van de 
recreatiemogelijkheden 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd wandel en fietsverbindingen worden in de planfase verder uitgewerkt en zijn nu als 
meekoppelkans in het VKA opgenomen. 
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KES-00219 Bereikbaarheid onderhoud Alle vlakken van de buitengeometrie dienen  bereikbaar te zijn voor periodiek onderhoud met gangbaar 

onderhoudsmaterieel. 
1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00220 Beschikbaarheid calamiteitenzorg Het dijkvak dient bereikbaar te zijn voor calamiteitenzorg 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   
KES-00221 Beschikbaarheid tijdens 

hoogwaterseizoen 
Het dijktraject dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat de functie "Bescherming bieden tegen 
overstroming" tijdens elk hoogwaterseizoen (conform Keur) volledig beschikbaar is. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Doel moet zijn dat er ten alle tijden een plan ligt zodat bij een naderend hoogwater de 
waterkering tijdig volledig functioneel kan worden gemaakt (hoog water kan ook in de zomer 
optreden). Werken aan de waterkering niet onmogelijk maken 

KES-00222 Bomen De bomen op de dijk dienen geen belemmering te vormen voor het maaionderhoud en met een 
landschappelijke waarde dienen gehandhaafd te worden. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd Verder uitwerken in B&O plan in planstudie 

KES-00223 Buitentalud, Waterdichte deklaag De dijkbekleding (op het buitentalud) dient in hoge mate waterondoorlatend te zijn, tenminste met een 
waarde vergelijkbaar met die van een kleipakket van categorie 1 klei, met een dikte van 0,8 m. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Dit is meer dan wat er vanuit waterveiligheid nodig is, maar wordt door de beheerder 
noodzakelijk geacht vanwege het risico op graverij. Erosiebestendigheid hoeft niet per se 
categorie 1 te zijn (categorie 2 kan ook). 

KES-00224 Dierlijke graverij beletten De risicolocaties met betrekking tot graverij in het dijkvak dienen voorzien te worden van fysieke 
maatregelen tegen graven. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00225 Dierlijke graverij voorkomen Het dijkvak dient onaantrekkelijk te zijn ingericht voor grote gravers zoals dassen, vossen, konijnen, 
bevers en muskusratten 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Daar waar dit niet mogelijk is, dienen fysieke maatregelen tegen graverij genomen te worden 

KES-00226 Dijkbekleding, beschermen tegen 
dierlijke graverij 

De dijkbekleding dient op locaties nabij habitats van grote gravers (bevers, dassen), op plekken waar de 
afgelopen 5 jaren bevers of dassen gesignaleerd zijn of waar aannemelijk is dat dassen of bevers zich 
vestigen, naar oordeel van een ter zake deskundige, beschermd te zijn tegen het optreden van dierlijke 
graverij (preventieve maatregelen)., 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00227 Dijkbekleding, robuust tegen 
incidentele graverij 

De dijkbekleding dient voldoende robuust te zijn om de effecten van incidentele dierlijke graverij in de 
bekleding niet van invloed te laten zijn op de waterveiligheid. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00228 Effect op buitenwater Het dijktraject dient te verzorgen dat het buitenwater bovenstrooms van het dijktraject, ten opzichte 
van de Aanvangssituatie, bij maatgevende afvoer, een opstuwing heeft kleiner dan of gelijk aan 0, 
bepaald conform de [Beleidslijn Grote Rivieren] van Rijkswaterstaat. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Eventueel gebruik maken van compensatie MeMa in een riviertakanalyse om kleine 
rivierkundige effecten te compenseren zonder compensatiemaatregel binnen traject CuRa 

KES-00229 Functioneren i.r.t. ondergrond Het Dijktraject dient te functioneren in wisselwerking met de van nature aanwezige, ongeroerde 
ondergrond, inclusief autonome bodemdaling daarvan, inclusief zettingen t.g.v. opgebrachte belasting. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00230 Gebruik van de weg faciliteren Het dijkvak dient gebruik van een wegverbinding op het dijkvak, door wegverkeer, mogelijk te maken, 
tenminste tot waterstanden met een kans van voorkomen van 1/1000 per jaar, waarbij dan het 
overslagdebiet niet groter is dan 1 l/s/m. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd Overslagdebiet bij norm (1/10.000 per jaar) is vastgesteld op 1 l/s/m. Bij 1/1.000 zal het 
overslagdebiet daarom altijd lager zijn 

KES-00236 Kunstwerken, waterkering Afsluitbare waterkerende kunstwerken dienen zodanig ontworpen te worden dat deze waterkerend 
afgesloten kunnen worden, conform OI2014v4. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00237 Kunstwerken, ontwerplevensduur Waterkerende kunstwerken dienen een ontwerplevensduur te hebben van 100 jaar. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd Voor nieuwe kunstwerken in principe standaard 100 jaar (hoogte-opgave eventueel adaptief 
realiseren). 
Voor behoud bestaande kunstwerken is een kortere levensduur (bijvoorbeeld 50 jaar) ook een 
optie 

KES-00238 Leeflaag De dijkbekleding dient, in geval van toegestaan agrarisch medegebruik van een steunberm, ter plaatse 
van deze steunberm een laag teelaarde te bevatten van tenminste 0,5 m dikte, waarvan het gewicht 
niet benut mag zijn ter verkrijging van voldoende stabiliteit voor het betreffende dijkprofiel. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00239 Levensduur Het dijkvak dient een technische levensduur van tenminste 50 jaar te hebben, te rekenen vanaf einde 
realisatiefase van het versterkte en/of gerealiseerde dijkvak. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00241 Minimale kruinbreedte Het dijkvak dient een kruinbreedte van tenminste 4,5m te hebben. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd Voor dijkvak 36 (tuimeldijk Neerloon) is met beheer afgesproken dat het terugbrengen van de 
bestaande kruinbreedte van de tuimeldijk van 3,0 m voldoende is 

KES-00242 minimale taludhelling Het dijkvak (inclusief de zijwangen en oksels bij op- en afritten) dient taluds te hebben met 
taludhellingen flauwer dan 1:3. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Besloten is dat er in principe overal verflauwd of uitgevlakt wordt naar 1:3 ook als er geen 
opgave voor stabiliteit is. 
Alleen op maatwerklocaties is dit wellicht niet overal inpasbaar. Nader uitwerken in planstudie 

KES-00243 Nutsinfra buiten 
waterveiligheidsprofiel 

De dijkbekleding welke nutsinfrastructuur bevat dient deze kabels en/of leidingen zodanig in te bedden 
dat ze buiten het dijkprofiel dat voor waterveiligheid benodigd is gelegen zijn. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd In ieder geval aantonen dat er geen negatief effect is op het waterkerend vermogen van de 
waterkering 

KES-00245 Ontwerpinstrumentarium Het dijkontwerp dient te voldoen aan het Ontwerpinstumentarium 2014 versie 4 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   
KES-00246 Vrijhouden begroeiïng Er dient minimaal een x meter brede strook aan weerszijden van de waterkering vrijgehouden te 

worden van begroeiing om plaagdieren te ontmoedigen. 
3. Voorwaardelijk gehonoreerd Of een strook vrijhouden van begroeiing of (op risicolocaties) een fysieke maatregel tegen 

graverij 
KES-00247 Recreatief medegebruik De dijk dient overeengekomen voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik, anders dan 

reeds gefaciliteerd door weg- of waterinfra, te accommoderen zonder gevolg voor waterveiligheid. 
1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00248 Ruimtelijke kwaliteit dijk behouden Het dijkvak dient zijn karakteristieke kenmerken ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit te hebben 
behouden ten opzichte van de aanvangssituatie, als gekwalificeerd in het document Ruimtelijk 
KwaliteitsKader (RKK). 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00249 Uniform profiel Het dijkvak dient uniform te zijn qua geometrie. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   
KES-00252 Waterlopen Waterlopen (watergangen, kwelsloten en zaksloten) dienen binnendijks minimaal 5 meter uit de teen 

van de dijk te liggen en buitendijks minimaal 20 meter. 
3. Voorwaardelijk gehonoreerd Daar waar dit niet mogelijk is, dienen (op risicolocaties) fysieke maatregelen tegen graverij 

genomen te worden 
KES-00253 Weginfra versus waterveiligheid De weginfrastructuur op het dijkvak dient te verzorgen dat de overstromingskans van de dijk, ten 

gevolge van de weg, niet groter is dan in de situatie zonder weg op de dijk. 
1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd   

KES-00254 Zichtbaar maken van enkele 
vestingwerken aan de oostkant van 
Grave 

Het zichtbaar maken van enkele vestingwerken aan de oostkant van Grave, zodat je, wandelend vanuit 
Cuijk en Gassel, Grave weer als vestingstadje zag opdoemen. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd herstel van contouren halfbastion blauwkop is als meekoppelkans opgenomen 
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KES-00259 Afsluiting verbinding N277 - 

Reek/Velp geen optie 
De afsluiting verbinding N277 - Reek/Velp dient af te vallen in het ontwerpproces 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA worden geen wegen permanent afgesloten. Werkzaamheden aan de N277 liggen 

buiten de scope van de dijkverbetering 
KES-00260 Aanleggen fietspad op getrapt 

dijkprofiel lob rondom Keent 
Er dient een losliggend, buitendijks fietspad aangelegd te worden op een getrapt dijkprofiel bij de lob 
rondom Keent 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd dit is als meekoppelkans in het VKA opgenomen 

KES-00265 Geen eenrichtingsontsluiting Linden Het invoeren van eenrichtingsontsluiting in Linden dient niet te worden gezien als meekoppelkans 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd de verkeersontsluiting in Linden verandert niet door de dijkverbetering 
KES-00276 geen bosontwikkeling in Lage wijth geen bosontwikkeling in Lage Wijth 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd dit gebied wordt agrarisch gebruikt en is grotendeels particulier eigendom.  Het gebied heeft 

geen natuurbestemming. In het VKA zijn geen maatregelen opgenomen om hier bos te 
ontwikkelen. 

KES-00277 voorkeur beweiding met schapen op 
talud 

voorkeur beweiding met schapen op talud 3. Voorwaardelijk gehonoreerd op veel dijktakuds wordt beheerd dmv van maaien aangevuld met drukbeweiding van schapen. 

KES-00278 voorkom koolzaad op talud voorkom koolzaad op talud 3. Voorwaardelijk gehonoreerd beheer van de dijk is gericht op een veilige dijk. In de planfase wordt dit verder uitgewerkt 
KES-00286 Bomen Haven Cuijk opnieuw 

aanplanten 
Bij het aanplanten van nieuwe bomen (mkk 8) bij de Haven Cuijk dient te worden bekeken of deze 
meekoppelkans kan worden versterkt door vergroening in het kader van toekomstbestendige 
bedrijventerrein, en dient rekening te worden gehouden met de bedrijfsactiviteiten. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het planten van bomen is een maatregel in het VKA als compensatie voor bomen die zeer 
waarschijnlijk gekapt moeten worden. In de planuitwerking kunnen soorten en aantallen nader 
afgestemd worden. 

KES-00292 Geen buitendijkse natuur t.h.v. 
Kraaijenbergse Plassen 

Er dient geen buitendijkse natuur t.h.v. dijkvak 8/9 te komen 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd er zijn in het VKA geen buitendijkse natuurontwikkelingen in dijkvakken 8 of 9 opgenomen 

KES-00304 Fietspad langs N321 overeen laten 
komen met ontwerp N321 van 
provincie 

In het dijkontwerp dient het fietspad langs de N321 overeen te komen met het ontwerp van de 
provincie 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd het (vastgestelde) ontwerp van de provincie is als meekoppelkans opgenomen in het VKA. 

KES-00311 Maasheggen en leefgebied das 
dienen behouden te blijven of 
eventueel gecompenseerd te 
worden 

De maasheggen in het gebied dienen behouden te blijven. Indien er dient te worden gecompenseerd, 
betrek hierbij dan IVN en de dassenwerkgroep. Hetzelfde geldt voor compensatie van (Maasheggen) 
leefgebied voor de das. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd er worden geen (beschermde) maasheggen aangetast door de dijkversterking 

KES-00312 Geen weerdverlaging, want dat is 
slecht voor de das 

Er dient geen weerdverlaging te worden toegepast 3. Voorwaardelijk gehonoreerd er is nog 1 locatie voor weerdverlaging in beeld - bij Neerloon. Voor zover bekend komen hier 
geen dassen voor. 

KES-00315 Geen fietsroute voorlangs 
Prinsenstal 

Er dient geen fietsroute voorlangs de Prinsenstal, maar wel via de Oliestraat te komen. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd er komt geen fietsroute langs de Prinsenstal 

KES-00317 Hoogte muurtje Prinsenstal Voor het muurtje langs de Prinsenstal dient zichtjaar 2075 gehanteerd te worden (muurtje van 80 cm). 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd voor Prinsenstal is gekozen voor zichtjaar 2075 
KES-00320 Dwarsdoorsnedes Nieuwe Haven 

kloppend maken 
De dwarsdoorsnedes t.h.v. de Nieuwe Haven in Grave dienen te kloppen. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd bij het VKA zijn nieuwe dwarsdoorsnedes gemaakt 

KES-00323 Behouden manouvreerruimte in 
Nieuwe Haven Grave 

De watercontouren van de Nieuwe Haven in Grave dienen niet te worden verkleind. 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd de meekoppelkans om ook vestingcontouren in de Nieuwe Haven te herstellen is, mede 
vanwege de beschikbare ruimte, vervallen. 

KES-00326 Herstel bastion Blauwkop 
meenemen in SOK 

In het VKA dient te worden opgenomen of bastion Blauwkop wordt hersteld, en zo ja, dan wordt het 
proces en de nog te maken afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA is dit als meekoppelkans opgenomen. Hierover worden met de gemeente afspraken 
gemaakt. De uitwerking volgt in de planfase. 

KES-00327 Voorkeur voor KA 2 vanuit gemeente 
Land van Cuijk 

Ter hoogte van dijkvak 17 en 18 dient KA 2 gerealiseerd te worden. 3. Voorwaardelijk gehonoreerd De voorkeursoplossing de dijk met grondberm en wateraanvoer via de nieuw te graven gracht 
over het Visioterrein. Dit is duurzamer, goedkoper dan het alternatief met de damwand en 
geeft invulling aan de ambities van de gemeente voor herstel van de gracht bij het Visioterrein. 
Omdat de realisatie hiervan nog onzeker is houden we de optie in beeld om toch een damwand 
te plaatsen.  

KES-00328 Meer inzicht verschaffen inzake 
Bomvrije-Raamsluis-Prinsenstal 

Er dient meer inzicht verschaft te worden richting de gemeente Cuijk inzake het tracé Bomvrije-
Raamsluis-Prinsenstal, voordat zij een keuze kunnen maken (zie toelichting). 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd het VKA voor deze dijkvakken is in meerdere schetssessies met de gemeente ontworpen 

KES-00331 Buitendijks houden woningen 
Maaskade-Noord 

De woningen aan het noordelijke deel van de Maaskade dienen buitendijks te blijven 1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd dit is ook de voorkeursoplossing voor dit dijkvak (woningen blijven buitendijks) 

KES-00333 Meer informatie over alternatieven 
Koninginnedijk nodig 

Er dienen meer doorsnedes en informatie over de inrichtingsalternatieven van de Koninginnedijk te 
worden aangeleverd aan de gemeente Land van Cuijk. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd het VKA voor deze dijkvakken is in meerdere schetssessies met de gemeente ontworpen 

KES-00347 Mooi en veilig hekwerk entree Grave 
KA 1 

Indien bij de Raamsluis Grave voor KA1 wordt gekozen, dient bij de entree van Grave een mooi en veilig 
hekwerk te worden ingepast 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd de voorkeursoplossing is een mobiele kering zodat er geen hoge muur nodig is. 
Het detaiontwerp volgt in de planuitwerkingsfase. 

KES-00351 Alle bewoners Oliestraat uitnodigen 
voor gesprek over groene 
herinrichting 

Alle bewoners van de Oliestraat dienen uitgenodigd te worden voor een gesprek met het waterschap 
en gemeente over een mogelijke groene herinrichting van de Oliestraat 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd de oliestraat (inrichting, parkeren) is als meekoppelkans in het VKA opgenomen 

KES-00354 Verdere bepaling uitgangspunten 
Maaskade gewenst 

De uitgangspunten en doelen voor de opwaardering van de openbare ruimte en de dijk ter hoogte van 
de Maaskade dienen nog beter uitgewerkt/bepaald te worden. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd in de planfase wordt in meer detail ontworpen en wordt samen met de gemeente en andere 
belanghebbenden gezocht naar een goede inrichting van de openbare ruimte. 

KES-00367 Maatregelen dassen en bevers Maatregelen tegen graverij door dassen en bevers moeten worden genomen ter bescherming van de 
nieuwe gronddijk. 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Dit is een uitgangspunt voor het VKA, de uitwerking vogt in de planfase 

KES-00370 
Voorkeur voor KA2; doorgetrokken 
oplossing Voorkeur voor kansrijk alternatief 2: het doortrekken van de verticale oplossing. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd in het VKA is dit de gekozen voorkeursoplossing 

KES-00373 

De wandel- en fietsroutes 
ontwikkelen en nog meer beleefbaar 
maken en verfraaien 

De wandel- en fietsroutes ontwikkelen en nog meer beleefbaar maken en verfraaien ( het Trekpontje ). 
Route  langs terrassen en langs 
het sluisje,  de oude Raam monding, het schuttershuisje,  het oudste stukje dijk van Brabant, Het 
gemaal van Sasse,  de brug met de stuw. De kanonnen van Grave voor de Beerse Maas, de nieuwe dijk 
die overlaat van de Beerse Maas versterkt. De bakenbomen van de Maas. Het verhaal vertellen van de 
Beerse Maas, uitkijkpost op het oude kampement van Prins Maurits 1602 (Bij Huize Nova) 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd Dit zijn meekoppelkansen in het VKA, de uitwerking vogt in de planfase 
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KES-00375 Fietspad apart van de weg Gewenst is een fietspad apart van de weg, liefst buitendijks of halverwege 

3. Voorwaardelijk gehonoreerd een fietspad buitendijks en onderlangs bij Keent is als meekoppelkans opgenomen. Voor de 
overige wegen wordt in de planuitwerking verder gewerkt aan een doorlopende recreateive 
fietsroute veelal op de dijk. 

KES-00399 A50 - Dijkverbetering - Rivierenland 
Er dient structureel afstemming plaats te vinden tussen de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein, het project 
voor aanpassing van de A50 en Rivierenland. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd de verschillende projecten hebben regelmatig contact over (mogelijke) raakvlakken. 

KES-00400 

Trajecten Cuijk-Ravenstein en 
Meanderende Maas dienen op 
elkaar aan te sluiten, het dient een 
geheel te worden. 

Trajecten Cuijk-Ravenstein en Meanderende Maas dienen op elkaar aan te sluiten, het dient een geheel 
te worden. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd het goed laten aanlsuiten van Meanderende Maas op Cuijk-Ravenstein is noodzakelijk om een 
goede hoogwaterveiligheid te garanderen én om beide projecten goed in te passen. De exacte 
uitvoering daarvan is nog niet bekend. 

KES-00409 Waterveiligheid A50. Waterveiligheid moet geborgd zijn bij de aanpassing van de A50. Deze plek is al een flessenhals. 

1. Onvoorwaardelijk gehonoreerd eventuele effecten van andere projecten op de hoogwaterveiligheid worden door de 
initiatiefnemers van die projecten onderzocht en ter toetsing voorgelegd aan het waterschap. 
Dit is verankerd in de benodigde vergunningen. Binnen het dijkverbeteringsproject wordt hier 
geen verdere actie op ondernomen. 
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KES-00001 Verkeersdrukte Linden De verkeerdrukte in Linden / industrieterrein Haven Cuijk dient opgelost te worden. 7. Afgewezen Deze wens is met de gemeente besproken. Binnen het project van de dijkverbetering wordt geen veranderingen 

van de infrastructuur binnen Linden gerealiseerd.  
KES-00010 Overlast vrachtwagens 

bedrijventerrein haven Cuijk 
Op bedrijventerrein Haven Cuijk komen veel vrachtwagens (ongeveer 700 vrachtwagenbewegingen per 
week). Vrachtwagenchauffeurs overnachten hier veelal om s ochtends al heel vroeg bij het bedrijf van 
bestemming te kunnen zijn. Dat leidt tot overlast. Het zou fijn als hiervoor een legale plek wordt 
aangewezen (met voorzieningen). Multifunctioneel ruimtegebruik? 

7. Afgewezen Deze wens is met de gemeente besproken. Binnen het project van de dijkverbetering worden geen extra 
parkeer/overnachtingsplekken gerealiseerd.  

KES-00011 Onveilig verkeerssituatie oprit 
N321 vanuit Gassel 

Het is op de weg erg druk als je vanuit het dorp de N321 op wil. Dit levert onveilige situaties op. Er is een 
idee geopperd voor een rotonde. 

7. Afgewezen De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inrichting van de N321. dit deel van de weg ligt buiten het 
dijktraject en wordt daarom niet binnen het project van de dijkverbetering uitgewerkt. 

KES-00012 Onveilige verkeerssituatie afslag 
N321 bij sportpark Gassel 

  7. Afgewezen De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inrichting van de N321. dit deel van de weg ligt buiten het 
dijktraject en wordt daarom niet binnen het project van de dijkverbetering uitgewerkt. 

KES-00013 Wandelpad + voetveertje van 
Reek naar Keent 

Wens Reek:Gemeente heeft ommetje in dorp gerealiseerd, maardaarmee kan men niet van 
ennaarhetnatuurgebiedop Keent. De weg op de dijkis heel druk vanafde A50 naar Grave. Van Overlangel 
naar Grave is vooral woonwerkverkeer. Er loopt een weg de dijk op. Wens is ter hoogte van wachthuis 
een voetveertje over water naar natuurgebied Keent. 

7. Afgewezen Na ambtelijk en bestuurlijk overleg is gebleken dat de eigenaar/beheerder van natuurgebied Keent geen extra 
entree wenst. Een voetveer zal daarom niet opgenomen worden in het project. Een wandelpad buitendijks aan de 
voet van de dijk buitendijks is wel een mogelijk alternatief 

KES-00017 Nieuwe doorgang 
Kraaijenbergse Plassen 

De dijk ter hoogte van de Kraaijenbergse Plassen dient voorzien te worden van een nieuwe af te sluiten 
doorvaart naar de plassen, waarbij haven en plassen gescheiden worden. 

7. Afgewezen deze meekoppelkans is in de verkenningsfase afgevallen (zie nota VKA - Hoofdstuk 6).  

KES-00029 Groener industrieterrein   7. Afgewezen gedurende de verkenningsfase zijn er geen concrete initiatieven naar voren gekomen om met de dijkverbetering 
mee te nemen. 

KES-00030 Nevengeul op de uiterwaarde bij 
Kraaijenbergse Plassen 

  7. Afgewezen uit de verkenningsfase is gebleken dat deze plek niet geschikt is voor een nevengeul omdat hier geen natuuropgave 
ligt. 

KES-00031 Verkeersontsluiting Linden   7. Afgewezen Deze wens is met de gemeente besproken. Binnen het project van de dijkverbetering wordt geen veranderingen 
van de infrastructuur binnen Linden gerealiseerd.  

KES-00038 EVZ dijk   7. Afgewezen deze klantwens is niet nader gespecificeerd. Er zijn andere KES die over specifieke locaties gaan. Daar wordt de 
honoratie op toegepast. Deze KES komt te vervallen 

KES-00042 Verbetering struingebied tussen 
plas 4 en 5. 

  7. Afgewezen het struingebied ligt relatief ver van de dijk af. Er zijn geen maatregelen voor de dijkverbetering voorzien in dit 
gebied. Daarom wordt vanuit de dijkverbetering geen aanpassing aan het struingebied voorgesteld. 

KES-00045 geul overzijde realiseren geul aan de overzijde realiseren 7. Afgewezen Dit mogelijke raakvlak was in de voorverkenning al beoordeeld als buiten scope. Daarin zijn geen veranderingen 
opgetreden. Daarom kan deze KES met dezelfde onderbouwing ook worden afgewezen. 

KES-00049 Wens om voor recreatieve 
routes ook overzijde te 
betrekken 

Wens om ook de overzijde van de rivier te betrekken bij recreatieve routes (goede aansluiting) 7. Afgewezen De regio-overstijgende routes zullen door provincie Noord-Brabant opgepakt moeten worden.  

KES-00050 Wens om landbouw duidelijker 
naar voren te laten komen in 
mogelijke oplossing 2 

Wens om landbouw duidelijker naar voren te laten komen in mogelijke oplossing 2 7. Afgewezen de verschillende mogelijke oplossingen zijn vastgesteld en hebben als basis gediend door de (inmiddels ook 
vastgestelde) kansrijke alternatieven. 

KES-00060 Oversteek Oude Maas bij het 
wachthuis 

Ter hoogte van Oude Maasdijk 1 te Reek dient een oversteek voor wandelaars over de Oude Maas 
gerealiseerd te worden. 

7. Afgewezen in het VKA zijn geen extra wandelmogelijkheden richting Keent, over de Oude Maas, opgenomen. Met Brabants 
Landschap zijn hierover afspraken gemaakt. 

KES-00064 Aandacht voor historische loop 
van de dijk 

  7. Afgewezen In het VKA blijft de dijk op de huidige plek liggen. Een verandering van het tracé lijkt niet noodzakelijk en leidt tot 
veel extra grondverzet en kosten. 

KES-00068 Geen fietspad op de dijk N321 
ivm privacy tuinen dr 
kanterslaan 

  7. Afgewezen de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inrichting van de N321. Het ontwerp van de N321 is in het 
VKA opgenomen. Hierin wordt voorzien in een fietspad aan beide zijden van de dijk. 

KES-00070 extra of vervanging doorvaart 
Kraaijenbergse plassen 

De Kraaijenbergse plassen dienen ontsloten te worden via een nieuw te realiseren in-/uitvaart die direct 
gelegen is aan de Kraaijenbergse Plassen. 

7. Afgewezen de gemeente is verantwoordelijk voor de keuze of en waar een extra doorvaart wordt gerealiseerd. Door de 
gemeente zijn verschillende varianten onderzocht. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat vanuit 
hoogwaterveiligheid en groot onderhoud (nog) geen grote ingrepen aan de bestaande keersluis nodig zijn. Mede 
daardoor lijkt een extra doorvaart niet haalbaar om samen met de dijkversterking op te pakken. 

KES-00071 versterken dijkring Keent   7. Afgewezen Geen onderdeel van dit HWBP-dijktraject 
KES-00072 meenemen in van historische 

zandvoerende wellen Keent in 
aanpak dijkversterking 

  7. Afgewezen locatiebezoek uitgevoerd, wellen genoteerd, wordt via beheer opgepakt 

KES-00076 overdracht keersluis Cuijk   7. Afgewezen zie KES-0070 
KES-00079 Wens aanleg EVZ 

Hertogswetering 
Bij de Hertogswetering dient een ecologische verbindingszone te worden gerealiseerd. 7. Afgewezen dergelijke EVZ's vallen buiten de scope van de dijkverbetering. Waterschap werkt binnen gebiedsplan Raam wel 

aan verbetering van EVZ's 
KES-00083 maximale verhoging kademuur 

van 50cm 
  7. Afgewezen In het VKA worden de kademuren adaptief versterkt met een ontwerplevensduur voor de hoogte van 50 jaar (ipv 

100 jaar). De benodigde hoogte is soms nog wel meer dan 50cm (80 cm op kop van de Oude Haven).  
KES-00092 • Gangbare landbouw in 

uiterwaarden verdraagt zich niet 
goed met de natuurdoelstelling 
van de uiterwaarden in de 
diverse overheidsplannen, dat 
geldt in zijn algemeen maar 
extra voor akkerbouw. 

  7. Afgewezen een groot deel van de uiterwaarden, in agrarisch gebruik, heeft geen doelstelling voor natuur.  

Afgewezen klanteisen
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KES-00102 • Er is behoefte aan een 

voorziening voor fauna die over 
de raam wil oversteken 

  7. Afgewezen dergelijke EVZ's vallen buiten de scope van de dijkverbetering. Waterschap werkt binnen gebiedsplan Raam wel 
aan verbetering van EVZ's.  

KES-00104 ecologisch verbinden 
Kraaijenbergse plassen met 
Keent 

  7. Afgewezen In het VKA is geen uitbreiding van natuurnetwerken of passages voorzien in dit gebied. 

KES-00106 Plas 5 kraaijenbergse plaasen   7. Afgewezen er worden geen maatregelen genomen binnen de dijkverbetering die als doel hebben om de natuurontwikkeling in 
plas 5 te verbeteren. 

KES-00107 honden losloopveldje creeeren 
in de buurt van OVerlangel 

In de buurt van Overlangel dient een hondenlosloopveldje gecreëerd te worden 7. Afgewezen De dijkverbetering voorziet niet in mogelijkheden voor een hondenlosloopveldje.  

KES-00112 handhaaf bestaande kwaliteiten 
langs de Maaskade 

handhaaf bestaande kwaliteiten langs de Maaskade door verhogingen van meer dan 20 cm op te lossen 
met tijdelijke of dynamische keringen. 

7. Afgewezen samen met de gemeente is een integrale oplossing uitgewerkt voor de Maaskade. De voorkeur wordt gegeven aan 
een basisoplossing waarbij naast de verhoging van de kademuur, ook het straatniveau aan de binnenzijde wordt 
verhoogd tot een soort promenade, waarin nieuwe bomen worden geplaatst.  Daarbij zijn lokale 
maatwerkoplossingen ook mogelijk. 

KES-00113 maak halfbastion weer zichtbaar 
icm transformatie scheepswerf 

De transformatie van de scheepswerflocatie biedt kansen om het halfbastion weer zichtbaar te maken 
als een belangrijk onderdeel van het stadsilhouet vanaf de Maas. 

7. Afgewezen de transformatie van de scheepswerf is nog onzeker en loopt in tijd niet synchroon met de dijkversterking. Daarom 
is het geen haalbare meekoppelkans. 

KES-00114 breng woningen Maaskade 
binnendijks 

Het herstel van de vestingwerken biedt tevens mogelijkheden om de bestaande woningen aan de 
Maaskade binnendijks te brengen. 

7. Afgewezen In het VKA blijft de dijk op dezelfde plek liggen (achter de woningen). Argumenten zijn: uitzicht over de maas,  
kosten, handhaven historische lijn. 

KES-00117 realiseer meer recreatieve 
mogelijkheden in combiatie met 
weerdverlaging bij Grave 

Weerdverlaging in de uiterwaarden creëert de potentie om een recreatief uitloopgebied van Grave te 
worden, 

7. Afgewezen nabij Grave wordt geen weerdverlaging gerealiseerd vanuit de dijkverbetering 

KES-00119 richt de uiterwaarden recreatief 
en cultuurhistorisch in 

realiseer meerwaarde voor bewoners door de uiterwaarden recreatief en cultuurhistorisch in te richten 7. Afgewezen nabij Grave wordt geen weerdverlaging gerealiseerd vanuit de dijkverbetering 

KES-00129 Jan van Cuijck-dijk verhogen en 
de dijk zo smal mogelijk houden. 

Voorgesteld dijkprofiel geeft meer ruimte voor de uiterwaarden en zorgt voor behoud van een 
herkenbare dijkstructuur. 

7. Afgewezen een steil talud voldoet niet aan de eisen van de beheerder (opgenomen in de BSD).  

KES-00130 benut meekoppelkans: 
reconstructie N321 en de 
aanhechting met debinnenstad. 

Verleggen van waterkering naar de buitenlijn van halfbastion Blauwkop door herstel van de 
vestingwerken, zodat de bestaande woningen op halfbastion Bekaf binnendijks komen te liggen, de 
sluizen hoeven niet aangepast te worden en het hoogteverloop van de N321 kan in de bocht blijven 
zoals de huidige situatie. 

7. Afgewezen de verlegging van de dijk is uitgebreid onderzocht. In het VKA blijft de dijk op het huidige trace liggen (vanwege 
omgevingswensen, kosten, opgave veiligheid en aanwezige constructies). Het herstellen van halfbastion Blauwkop 
is een meekoppelkans 

KES-00132 Behoud robuuste groenstructuur 
van de bakenbomen 

aanplant van een secundaire groenstructuur, welke de bestaande populieren op termijn zullen 
vervangen 

7. Afgewezen er vinden in het kader van de dijkverbetering geen ingrepen in de oevers van de Maas plaats;  er worden daarom 
ook niet vooraf nieuwe bomen geplant. Wanneer voor de compensatiegeul bij Neerloon bakenbomen moeten 
verdwijnen worden hierover afspraken gemaakt voor compensatie.  

KES-00134 Breng het Halfbastion Blauwkop 
binnendijks 

halfbastion Blauwkop wordt binnendijks geplaatst door een combinatie van verschillende maatregelen, 
zoals een afsluitbare havenmond. Ter hoogte van dit profiel middels de aanleg van een groene wal, 
waarmee de historische hoogte van het halfbastion wordt geaccentueerd. 

7. Afgewezen in het VKA blijft dit gedeelte buitendijks 

KES-00137 breng woningen Bomvrije 
binnendijks 

gezien de verwachte hogere waterstanden in de toekomst is het niet aan te raden dat de woningen zelf 
maatregelen nemen. 

7. Afgewezen Bomvrije blijft buitendijks. Bewoners denken wel na over maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Buitendijkse 
woningen vallen buiten de opgave van het HWBP 

KES-00140 Houd bij ophogen straatniveau 
Prinsenstal rekening met 
woningbouwontwikkeling 

Ophogen straatniveau naar max. acceptabel peil t.o.v. geplande woningen. Dit dient in relatie tot de 
woningbouwontwikkelingen uitgewerkt te worden. 

7. Afgewezen ophogen straatniveau is niet opgenomen in het VKA, aleen het muurtje wordt deels verhoogd 

KES-00141 Klanteishanteer het vka uit het 
schetsboek voor de gezamenlijke 
locaties Blauwkop, Bomvrije en 
Prinsenstal. 

hanteer het voorkeursalterntief uit het schetsboek voor de gezamenlijke locaties Blauwkop, Bomvrije en 
Prinsenstal waarbij waterkerende deuren bij monding Oude Haven worden toegepast 

7. Afgewezen in het VKA wordt muurtje Prinsenstal met maximaal 40 cm verhoogd, op de kop van de Poude haven wordt geen 
vaste kering geplaatst maar (bijvoorbeeld) schotbalken. 

KES-00145 Verplaats de waterkering zodat 
deze ter hoogte van de hele 
Maaskade gelijk loopt met de 
vestingstructuur. Daardoor 
komen woningen binnendijks te 
liggen 

De bestaande woningen langs de Maaskader lijken in de huidige situatie vastgeplakt te zijn aan de 
voorzijde van de vestingwerken.Voorstel is om de waterkering samen laten vallen met het historische 
verloop van de vestingwerken. Hierdoor komen de woningen binnendijks te liggen en is het mogelijk om 
de vestingstructuur te herstellen. 

7. Afgewezen onderzoek in de verkenning heeft uitgewezen dat de historische lijn van de kering juist achter de woningen loopt. 
In het VKA blijven de woningen buitendijks 

KES-00161 Aansluiten 
recreatiemogelijkheden op 
Kraaijenbergse Plassen 

Recreatiemogelijkheden dienen aangesloten te worden op de Kraaijenbergse Plassen 7. Afgewezen in het VKA van de dijkverbetering worden geen maatregelen voorgesteld die aansluiten op de 
recreatiemogelijkheden bij de Kraaijenbergse Plassen 

KES-00162 Buitenwaartse dijkverlegging 
t.h.v. EMAB-locatie 

Is het mogelijk is om de dijk ter hoogte van de EMAB-locatie buitenwaarts te verleggen en via een 
(keer)sluis te verbinden met de locatie scheepswerf/Bekaf? Wens om dit te onderzoeken. 

7. Afgewezen In bilateraal telefonisch overleg tussen GBB en Aa en Maas is besloten om deze wens te laten vervallen. We hebben 
deze daarom niet beoordeeld in het honoreringsproces. 

KES-00163 Niet permanent verhogen muur 
Grave 

De muur langs de Maaskade en Prinsenstal dient niet permanent verhoogd te worden 7. Afgewezen in het VKA is een verhoging van de muur bij de Prinsenstal opgenomen omdat deze verhoging beperkt is (max 40 
cm). Bij de Maaskade is veel maatwerk nodig. De voorkeur wordt gegeven aan een basisoplossing waarbij naast de 
verhoging van de kademuur, ook het straatniveau aan de binnenzijde wordt verhoogd tot een soort promenade, 
waarin nieuwe bomen worden geplaatst. Belangrijk aandachtspunt vanuit de omgeving hierbij is de zichtbaarheid 
van de Maas vanuit de woningen en vanaf de straat. 
In de planuitwerking zal dit basisprincipe nader worden uitgewerkt.  

KES-00165 Aandacht voor Plan Lely In het dijkontwerp dient aandacht te zijn voor het Plan Lely 7. Afgewezen er worden geen maatregelen genomen in de uiterwaarden (m.u.v. weerdverlaging bij Neerloon). Als 
meekoppelkans is wel de Beerse Overlaat benoemd. 
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KES-00182 Sluipverkeer Keent weren bij 

afsluiten Oude Maasdijk 
Sluipverkeer door Keent dient aangepakt te worden, indien de Oude Maasdijk afgesloten wordt voor 
doorgaand verkeer 

7. Afgewezen De Oude Maasdijk wordt niet afgesloten. 

KES-00184 Verbreden brug ten noorden van 
Linden 

De brug ten noorden van Linden dient verbreed te worden 7. Afgewezen verkeersroute door Linden wordt niet aangepast 

KES-00186 Weerdverlaging Kraaijenbergse 
Plassen 

Ten noorden van de Kraaijenbergse Plassen dient weerdverlaging te worden toegepast 7. Afgewezen dit gebied heeft geen natuurbestemming en wordt gebruikt door agrariers.  In de verkenning is weerdverlaging niet 
kansrijk gebleken en daarom geen onderdeel van het voorkeursalternatief. 

KES-00187 EVZ langs teen Jan van Cuykdijk Langs de teen van de Jan van Cuykdijk dient een EVZ voor de das, kamsalamander en sleedoornpage 
gerealiseerd te worden 

7. Afgewezen Er zijn verschillende mogelijkheden voor betere migratiemogelijkheden voor fauna. Waterschap Aa en Maas werkt 
aan verbetering van deze verbindingen in een separaat project: Ecologische Verbindingszones in de Verborgen 
Raamvallei - Waterschap Aa en Maas 
 
De realisatie van deze EVZ’s wordt parallel aan de dijkversterking in dit project uitgewerkt. 

KES-00192 Terugbrengen poortgebouwen 
Maaspoort Grave als onderdeel 
van de kering 

De gebouwen aan weerszijden van de Maaspoort te Grave dienen in ere te worden hersteld en kunnen 
dan dienen als onderdeel van de kering. 

7. Afgewezen In het VKA is geen bouw van nieuwe poortgebouwen opgenomen.  

KES-00197 Verrommeld pleintje Oliestraat-
Maaskade 

De ruimtelijke kwaliteit van het pleintje Oliestraat-Maaskade dient verbeterd te worden 7. Afgewezen De oliestraat is als meekoppelkans bij het opstellen van het VKA afgevallen. De Oliestraat wordt door de gemeente 
heringericht  

KES-00198 Wandelboulevard doortrekken 
vanaf Catharinahof naar de 
Graafsebrug 

De wandelboulevard te Grave dient doorgetrokken te worden vanaf Catharinahof tot aan de John S. 
Thompsonbrug 

7. Afgewezen de Koninginnedijk blijft geschikt voor alle soorten verkeer. Als meekoppelkans is een apart fietspad opgenomen. Er 
zijn geen maatregelen voorgesteld een voor wandelboulevard. 

KES-00272 EVZ rond Keent EVZ rond Keent 7. Afgewezen dergelijke EVZ's vallen buiten de scope van de dijkverbetering. Waterschap werkt binnen gebiedsplan Raam wel 
aan verbetering van EVZ's 

KES-00287 Wens voor duurzame 
(wind)energie bij Haven Cuijk 

De mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie dient mee te worden genomen als 
meekoppelkans ter hoogte van bedrijventerrein Haven Cuijk. 

7. Afgewezen Afgevallen in KA-fase: Hier zijn geen concrete trekkers voor naar voren gekomen. Bovendien zijn er andere 
waarden van de dijk en het landschap waar meer draagvlak voor is (natuur, veilig verkeer, recreatie en 
cultuurhistorie). 

KES-00289 Meewegen routes recreatievaart 
bij verplaatsen keersluis Cuijk 

Bij het eventueel verplaatsen van de keersluis Cuijk dient goed te worden bekeken hoe recreatieverkeer 
en beroepsscheepvaart daadwerkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden, waarbij niet alleen naar de 
locatie van de keersluis zelf wordt gekeken, maar ook naar de routes die recreatief verkeer aflegt. 

7. Afgewezen een verplaatsing van of extra keersluis is als meekoppelkans vervallen. Deze eis is daarom niet meer van toepassing 

KES-00290 Geen doorlopend fietspad over 
de dijk 

Er dient geen doorlopend fietspad over de dijk t.h.v. de Kraaijenbergse plassen te komen (dus: afzien van 
mkk 11). 

7. Afgewezen het fietspad is als meekoppelkans opgenomen in het VKA en wordt in de planfase uitgewerkt. Genoemd 
aandachtspunt zal dan nader uitgewerkt moeten worden. 

KES-00291 Geen extra/nieuwe keersluis 
(dijkvak 6) 

Er dient geen nieuwe keersluis te komen ter hoogte van dijkvak 6. 7. Afgewezen een verplaatsing van of extra keersluis is als meekoppelkans vervallen. Deze eis is daarom niet meer van toepassing 

KES-00293 Omleggen N321 om Grave De N321 dient omgelegd te worden zodat deze al vóór Grave aansluit op de N324. 7. Afgewezen het (vastgestelde) ontwerp van de provincie is als meekoppelkans opgenomen in het VKA. 
KES-00298 Corridor Sleedoornpage Er dient een migratieroute voor de sleedoornpage te worden gerealiseerd. 7. Afgewezen dit wordt niet binnen het project van de dijkverbetering opgepakt 
KES-00300 Bosontwikkeling bij Lage Wijth Er dient bos ontwikkeld te worden bij Keent / Lage Wijth (mkk 4). 7. Afgewezen er zijn in het VKA geen buitendijkse natuurontwikkelingen ibij Keente/Lage Wijth opgenomen 
KES-00308 Geen twee doorgangen naar 

Kraaijenbergse Plassen i.v.m. 
versnippering natuur 

Er dient één in plaats van twee doorgangen naar de Kraaijenbergse plassen te komen 7. Afgewezen een verplaatsing van of extra keersluis is als meekoppelkans vervallen. Deze eis is daarom niet meer van toepassing 

KES-00318 Vergroening Oliestraat Bij de dijkverbetering dient rekening gehouden te worden met vergroening van de Oliestraat in Grave, 
wat tijdens de vervanging van de riolering ter plaatse zal worden uitgevoerd. 

7. Afgewezen De oliestraat is als meekoppelkans bij het opstellen van het VKA afgevallen. De Oliestraat wordt door de gemeente 
heringericht  

KES-00329 Voorkeur vanuit gemeente voor 
opduwbare kering aan zuidelijke 
Maaskade 

Op het zuidelijke deel van de Maaskade dient een opduwbare kering te worden ingepast. 7. Afgewezen samen met de gemeente is een integrale oplossing uitgewerkt voor de Maaskade. De voorkeur wordt gegeven aan 
een basisoplossing waarbij naast de verhoging van de kademuur, ook het straatniveau aan de binnenzijde wordt 
verhoogd tot een soort promenade, waarin nieuwe bomen worden geplaatst.  Daarbij zijn lokale 
maatwerkoplossingen ook mogelijk. 

KES-00332 Ravelijn terugbrengen in de 
vorm van een stijger 

Het Ravelijn bij de Nieuwe Haven in Grave dient teruggebracht te worden in de vorm van een stijger 7. Afgewezen de meekoppelkans om ook vestingcontouren in de Nieuwe Haven te herstellen is, mede vanwege de beschikbare 
ruimte, vervallen. 

KES-00356 Alternatieve route voor 
(vracht)verkeer over Maaskade 

Er dient een alternatieve route voor (vracht)verkeer door het centrum van Grave te komen, zodat de 
Oliestraat en de Maaskade eenrichtingsstraten zonder zwaar vrachtverkeer kunnen worden. 

7. Afgewezen In het VKA is geen aanpassing van de routes door Grave opgenomen 

KES-00379 Voorkeur voor binnendijks 
wonen (Maaskade Noord) 

Voorkeur voor een kering voorlangs bij Maaskade Noord. 7. Afgewezen de voorkeursoplossing is de dijk op de huidige plek, dus achter de woningen langs 
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IIDD  ((KKEESS))  TTiitteell  EEiisstteekksstt  HHoonnoorreerriinnggssaaddvviieess  TTooeelliicchhttiinngg  ((HHAA))  
KES-00006 Wens tijdens werkzaamheden: geen 

zandwagens door dorp 
Uitvoeringstechnische wens: geen zandwagens door het dorp tijdens de werkzaamheden. 6. In de wacht relevant voor uitvoeringsfase 

KES-00007 Bereikbaarheid waterschap tip Tip: voor bereikbaar zijn als waterschap. Bijvoorbeeld in de buurt kantoor houden en bereikbaar 
zijn. Wellicht is het een optie om in het oude stadhuis bij de VVV en de Zuiderwaterlinie 
informatie over dit project beschikbaar te maken. Er zijn daarvoor digitale middelen beschikbaar. 

6. In de wacht relevant voor uitvoeringsfase 

KES-00009 Dorpsraad weet waar leidingen KPN 
liggen 

Tip: Bij eerder project was het moeilijk om de KPN leidingen te vinden. De dorpsraad kan dit 
goed aangeven, namelijk ter hoogte van Everdineweerd 11 en 13. We kunnen dorpsraad hierbij 
om hulp vragen. 

6. In de wacht relevant voor planfase 

KES-00014 Verkeersveiligheid dijk verbeteren - 
gescheiden wandelpad van de autoweg 

Reek is onderdeel van de Zuiderwaterlinie (wandelroute etappe 17). Deze etappe loopt vanuit 
Keent (Hans en Grietjeweg) via de dijk richting Reek (De Steeg) via het drukbereden en daarmee 
onveilige dijktraject Overlangel-Grave.Voor de veiligheid zou het goed zijn het verkeer op de dijk 
te scheiden. 

6. In de wacht waterschap en gemeenten werken aan de meekoppelkans voor een recreatief fietspad onderaan de dijk 
(buitenzijde). Dit fietspad kan wellicht ook als wandelpad gebruikt worden. Uitwerking volgt in de planfase. 

KES-00015 zichbaarheid herdenkingssteen WIllem II De tekst op deze steen is bijna niet meer te lezen. Bovendien wordt er in de directe 
omgevingnieuwbouw gedaan. Zo te zien op de tekening zal deze steen hierna nauwelijks 
zichtbaar zijn.Bij deze wil ik U verzoeken aan dit probleem aandacht te geven zodat tekst en 
plaats in de toekomst weer duidelijk zichtbaar zijn. 

6. In de wacht relevant voor planfase 

KES-00016 Voldoende sociale veiligheid creëren De sociale veiligheid dient verbeterd te worden door duurzame natuurvriendelijke verlichting te 
plaatsen. 

6. In de wacht relevant voor planfase 

KES-00018 Snelheidsremmende weginrichting De weginrichting dient niet te leiden tot extra geluidsoverlast. 6. In de wacht relevant voor planfase 
KES-00021 Afzien van maatregelen ten behoeve van 

de das 
Maatregelen ten behoeve van het conserveren/uitbreiden van de dassenpopulatie dienen niet 
te worden genomen. 

6. In de wacht in de planfase wordt, indien nodig, een uitgebreide natuurtoets gedaan om te onderzoeken of maatregelen nodig 
zijn om negatieve effecten voor de das te compenseren. Dit is een verplichting vanuit de natuurwetgeving.  

KES-00027 Verandering verkeersafwikkeling door 
Katwijk 

Tijdelijke werkwegen dienen behouden te blijven zodat de verkeersafwikkeling door Katwijk 
verbeterd wordt. 

6. In de wacht relevant voor de realisatiefase 

KES-00032 Meander Keent 1. Bij het ontwerpen van de dijk rekening houden met de Meander rondom Keent. Opmerking: 
zo nodig meander herstellen (lees afkalving herstellen) conform eerder ontwerp. 

6. In de wacht dit wordt in de planfase nader uitgewerkt 

KES-00033 Meander Keent 2. Maatregelen treffen dat de meander in de toekomst niet verder afkalft richting de dijk. 6. In de wacht dit wordt in de planfase nader uitgewerkt 
KES-00034 Meander Keent 3. In vergunningen/afspraken vastleggen wie verantwoordelijk is voor toekomstig herstel, mocht 

er toch afkalving plaatsvinden. 
6. In de wacht dit wordt in de planfase nader uitgewerkt 

KES-00036 Dijkbegroeiing   6. In de wacht deze klantwens is niet nader gespecificeerd en dient in de planfase geconcretiseerd te worden. Voor de 
dijkbegroeiing wordt in eerste instantie aangesloten bij de eisen vanuit de beheerder (waterschap). Daarnaast 
wordt binnen NNB-gebieden met de provincie afgestemd. 

KES-00037 Beheersovereenkomsten pachters dijk   6. In de wacht relevant vanaf planfase 
KES-00039 Herstel begroeiing tbv steenuilen en 

andere vogels 
  6. In de wacht relevant vanaf planfase. Het herstellen van begroeiing impliceert dat er (door andere activiteiten) schade is 

ontstaan. Het waterschap herstelt geen schade door andere activiteiten in het verleden. Wél wordt in de planfase 
bekeken waar de dijkversterkingsmaatregelen schade aan begroeiing veroorzaakt en hoe deze schade kan worden 
beperkt en herstelt conform de eisen hieraan uit de wet- en regelgeving 

KES-00041 Aaneengeschakelde verbinding voor 
dassen 

  6. In de wacht in het VKA is (nog) geen uitwerking opgenomen voor een verbinding voor dassen. Uit de uitgebreide natuurtoets in 
de planfase zal blijken of deze noodzakelijk zijn om negatieve effecten van de dijkversterkingsmaatregelen te 
beperken of te compenseren. 

KES-00043 Kruidenrijk grasland als dijkbegroeiing   6. In de wacht Voor de dijkbegroeiing wordt in eerste instantie aangesloten bij de eisen vanuit de beheerder (waterschap). 
Daarnaast wordt binnen NNB-gebieden met de provincie afgestemd. Het is nog niet bekend of kruidenrijk grasland 
als dijkbegroeiing wordt gebruikt. 

KES-00044 Geen dassenburchten binnen 
beschermingszone kering. 

  6. In de wacht zie ook KES-00224 en KES-00225 

KES-00047 wens voor passeerplekken ruiters bij 
veeroosters 

Wens om rekening te houden met ruitersport bij wildroosters. Ruiters kunnen deze niet overal 
passeren. Een draadje met handgreep of poortje langs het wildrooster kan een oplossing zijn 

6. In de wacht relevant vanaf planfase 

KES-00048 wens voor fietspad op tuimeldijk Wens voor een goed fietspad op de tuimeldijk bij Neerloon. Deze is nu te smal om op te fietsen 
(zeker bij hoog gras) en is vooral in gebruik als wandelpad. Toevoeging n.a.v. bewonersavond 3-
11-2021: De wens voor een fietspad/wandelpad op de tuimeldijk / een wandelpad los van de 
weg. Er zijn veel mensen die over de dijk wandelen. Zeker in het donker is dit gevaarlijk. Op dit 
moment is er een wandelpad, maar dit wordt slecht onderhouden. Het is niet begaanbaar door 
te veel begroeiing waardoor mensen toch over de dijk lopen 

6. In de wacht In het VKA blijft de tuimeldijk de huidige breedte (3m) houden. De uitwerking van een separaat fiets- en/of 
wandelpad wordt in de planfase samen met de gemeenten als wegbeheerder uitgewerkt 

KES-00051 wens voor EVZ bij Grave Wens om ecologische verbindingszones te verbeteren (bijvoorbeeld bij de Maaskade of het 
Visioterrein in Grave) 

6. In de wacht een EVZ bij het visioterrein is als meekoppelkans opgenomen en wordt in de planuitwerking uitgewerkt 

KES-00058 Recreatief fiets- en wandelpad Maasdijk Buitendijks tussen Overlangel en Reek dient een recreatief fiets- en wandelpad aangelegd te 
worden. 

6. In de wacht dit fiets en/of wandelpad is als meekoppelkans opgenomen en wordt in de planuitwerking uitgewerkt 

KES-00059 Fietspad Keentse zijde langs dijk 
Overlangel-Velp 

Aan de buitendijkse zijde tussen Overlangel en Velp dient een fietspad aangelegd te worden. 6. In de wacht dit fiets en/of wandelpad is als meekoppelkans opgenomen en wordt in de planuitwerking uitgewerkt 

KES-00061 Voorkomen van opstuwing bij Keent Het ontwerpteam dient ervoor te zorgen dat geen opstuwing bij Keent plaatsvindt. 6. In de wacht in de planfsae wordt het rivierkundig effect van het definitief ontwerp getoetst aan het rivierkundig 
beoordelingskader ten behoeve van het aantonen van de vergunbaarheid. Hierin wordt ook opstuwing bij Keent 
onderzocht. In het VKA wordt rekening gehouden met een uiterwaardverlaging bij Neerloon om rivierkundige 
effecten te compenseren. 

Klanteisen volgende fase
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KES-00062 Automatiseren sluiten/openen afsluiters 

in- en uitlaatsluizen 
  6. In de wacht relevant voor planfase 

KES-00063 pompinstallatie en persleidingen KW178 
Gemaal Cuijk 

nieuwe pompinstallaties en persleidingen dienen afgestemd te worden op dijkontwerp en 
waterstanden bij norm 

6. In de wacht deze wens is afkomstig uit een intern overleg bij Aa en Maas: hierin is aandacht gevraagd voor afstemming 
dijkversterking en consequenties ontwerp nieuwe pompinstallaties. Gaat over enkele jaren spelen. 

KES-00065 Verwijzing naar Beerse Overlaat plaatsen   6. In de wacht deze wens is als meekoppelkans in het VKA opgenomen en wordt in de planfase nader uitgewerkt 
KES-00067 Geluidsoverlast en snelheid N321   6. In de wacht de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inrichting van de N321. Wanneer de inrichitng van de N321 

en de dijkverbetering gezamenlijk wordt uitgewerkt volgt de toets aan geluidsnormen en -overlast in de planfase. 
KES-00069 tuimeldijk Neerloon verlengen   6. In de wacht Dit stuk van het traject is maatwerk en wordt in de volgende fase verder uitgewerkt 
KES-00073 hoogte weg tot spoorbrug Cuijk de hoogte van de weg tot aan de brug dient minimaal xx m te zijn 6. In de wacht relevant vanaf de planfase.  
KES-00074 hoogte weg tot brug N324 Grave   6. In de wacht relevant vanaf de planfase.  
KES-00075 hoogte weg tot brug A73 Ravenstein   6. In de wacht relevant vanaf de planfase.  
KES-00078 Gezamenlijke mobiliteitsvisie betrokken 

gemeenten 
De betrokken gemeenten dienen een gezamenlijke mobiliteitsvisie op te stellen. 6. In de wacht In de planfase wordt besloten of er een gezamenlijke mobiliteitsvisie wordt opgesteld 

KES-00081 Wens vrijliggend wandel- en fietspad op 
bestaande tuimeldijk Neerloon 

Op de bestaande tuimeldijk bij Neerloon dient een vrijliggend gecombineerd wandel- en fietspad 
aangelegd te worden 

6. In de wacht In het VKA blijft de tuimeldijk de huidige breedte (3m) houden. De uitwerking van een separaat fiets- en/of 
wandelpad wordt in de planfase samen met de gemeenten als wegbeheerder uitgewerkt 

KES-00087 voetbalveld overlangel versterk de dijk tpv toekomstig voetbalveld met een constructieve maatregel zodat voetbalveld 
kan worden gerealiseerd dicht bij de dijk 

6. In de wacht Het betreft perceel RVS00 E 457. In het VKA is hier een constructieve maatregel opgenomen voor piping als 
aanvulling op een stabiliteitsberm (en hoogtemaatregel). De realisatie van een voetbalveld dient daarnaast getoetst 
te worden aan de eisen uit de Keur. De sportvelden zijn geprojecteerd binnen de beschermingszones van de dijk en 
deels binnen het profiel van Vrije ruimte (zie de legger waterkeringen: 
https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/). 

KES-00088 • Vegetatie van de dijk vertoont over 
grote gedeelten nauwelijks  diversiteit 

  6. In de wacht relevant vanaf planfase 

KES-00089 • Bij werken aan de dijk lopen de 
plekken waar wel een waardevolle 
vegetatie is risico te verdwijnen 

  6. In de wacht in de planfase wordt onderzocht in hoeverre waardevolle vegetatie beschermd is (Natuurnetwerk) en word de 
wettelijke kaders gebruikt om negatieve effecten te beoordelen en waar nodig te beperken en te compenseren 

KES-00090 • Met inrichtingsmaatregelen in het 
verleden worden vaak op den duur niet 
de beoogde doelstellingen gehaald 
omdat regelingen voor eigendom, 
beheer en onderhoud (EBO) 
onvoldoende deel hebben uitgemaakt 
van de plannen. 

  6. In de wacht afspraken over beheer en onderhoud worden pas in de planfase gemaakt 

KES-00091 • Natuurontwikkeling in de uiterwaarden 
bv in geval van Weerd verlaging brengt 
niet altijd een optimaal resultaat 
waardoor soortendiversiteit  er minder 
van profiteert dan mogelijk. 

  6. In de wacht natuurontwikkeling is als meekoppelkans opgenomen wordt in de planfase uitgewerkt 

KES-00093 1. Op de 1e plaats willen wij pleiten voor 
een ecologisch beheer van de dijken 
gericht op biodiversiteit, nadat de 
werken zijn uitgevoerd. 

  6. In de wacht afspraken over beheer en onderhoud worden pas in de planfase gemaakt 

KES-00094 2. Actuele waardevolle vegetaties 
verdienen een plaats op de versterkte 
dijk. De aanwezigheid van waardevolle 
vegetaties is aandachtspunt voor de 
inventarisatie. 

  6. In de wacht in de planfase wordt onderzocht in hoeverre waardevolle vegetatie beschermd is (Natuurnetwerk) en word de 
wettelijke kaders gebruikt om negatieve effecten te beoordelen en waar nodig te beperken en te compenseren 

KES-00095 regelingen EBO   6. In de wacht afspraken over beheer en onderhoud worden pas in de planfase gemaakt 
KES-00096 natuurontwikkeling in de uiterwaarden   6. In de wacht de wens gaat over versterking van NNB-gebieden binnen het dijktracé. Dat wordt in de planfase nader uitgewerkt 

op basis van effectbeoordelingen en provinciale kaders uit natuurbeheeerplan. 
KES-00097 bakenbomen   6. In de wacht er worden geen werkzaamheden aan de oevers van de Maas voorzien waardoor bakenbomen behouden blijven 

met uitzondering van een mogelijke in-uitstroom bij de compensatiegeul in Neerloon 
KES-00099 • Vegetatie van de kademuren is 

aandachtspunt voor inventarisatie en 
eventueel de maatregelen 

  6. In de wacht pas relevant vanaf planfase 

KES-00101 vistrappen Graafsche Raam en monding 
Maas 

  6. In de wacht kan meegenomen worden met ontwerp monding Graafse Raam.Uitwerking in planfase 

KES-00103 ecologisch dijkbeheer   6. In de wacht afspraken over beheer en onderhoud worden pas in de planfase gemaakt 
KES-00105 buitendijks verzwaren en 

bergingscapaciteit 
  6. In de wacht behoud van voldoende bergingscapaciteit/compensatie wordt in planfase uitgewerkt. 

KES-00108 gescheiden wandelpad langs autoweg op 
het stuk vanaf de tuimeldijk bij Neerloon 
richting de A50 tot en met het Veerhuys 
bij Ravenstein. 

  6. In de wacht is als meekoppelkans in het VKA opgenomen en wordt in de planfase nader uitgewerkt 
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KES-00109 dassentunnel onder N321 ter hoogte van 

Visio terrein 
  6. In de wacht bij het Visioterrein wordt een natte EVZ voorzien. Er worden geen dassentunnels in de dijk aangelegd tenzij in de 

planfase blijkt dat er een verplichting is vanuit natuurwetgeving 
KES-00110 versterk de leesbaarheid van historische 

vestingwerken 
Een verhoging van de waterkering in de Nieuwe Haven biedt kansen voor het herstel van de 
oude vestingmuren (wiens aanzet nog onder de huidige kade aanwezig is). 

6. In de wacht dit dient in de planfase nader uitgewerkt te worden 

KES-00111 Klanteisverbeter leesbaarheid 
vestingwerken Koninginnedijk 

Een verhoging van de waterkering in de Nieuwe Haven biedt kansen een verbeterde 
leesbaarheid van de vestingwerken door een versimpelde aanhechting aan de Koninginnedijk. 

6. In de wacht dit dient in de planfase nader uitgewerkt te worden 

KES-00115 realiseer een fietssnelweg bij de 
Koninginnedijk 

Een herinrichting van het dijkprofiel creëert kansen voor een fietssnelweg in combinatie met een 
verbeterde verkeersontsluiting, 

6. In de wacht de inrichting van de koninginnedijk wordt in de planfase uitgewerkt. In het VKA is een inrichting als fietsstraat 
gesuggereerd (dus gemengd verkeer).  

KES-00116 anticipeer op woningbouw binnendijks 
bij de Koninginnedijk 

anticipeer op woningbouw binnendijks bij de Koninginnedijk 6. In de wacht de inrichting van de koninginnedijk wordt in de planfase uitgewerkt. 

KES-00128 Deel het weg profiel van de Jan Van 
Cuykdijk in met een 2-richtingen fietspad 
aan rivierzijde 

Voorgesteld dijkprofiel bied de mogelijkheid tot een nieuwe fiets- en wandelverbindingen over 
Visio-West 

6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00131 realiseer parkeervoorzieningen op 
hersteld halfbastion Blauwkop 

Extra parkeermogelijkheden op halfbastion Baluwkop leveren bijdrage aan parkeervoorzieningen 
voor de binnenstad, in lijn met Visie op Vestingstad Grave. 

6. In de wacht herstel halfbastion Blauwkop is als meekoppelkans in het VKA opgenomen. Besluitvorming over realisatie ligt bij 
gemeente 

KES-00136 Wandelroute rondje vesting realiseren 
onder Bomvrije langs 

aanleg informeel wandelpad voor het lopen van een ‘rondje vesting’. 6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00138 Houd bij verhoging kademuren De oude 
haven aandacht voor detaillering van de 
muur. 

Belangrijk hierbij is de bestaande detaillering (zoals rollaag) ook aangepast worden. Dit dient 
nader uitgewerkt te worden voor de precieze hoogte 

6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00139 Toegang tot kade onderaan Prinsenstal 
bij laag water behouden 

een tijdelijke afdichting d.m.v. bijv. een waterdicht schot ter hoogte van de ingang of een 
tijdelijke maatregel aan de achterzijde van het torentje, zodat deze ten tijden van laag water 
toegankelijk en beleefbaar blijft vanaf het straatniveau. 

6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00148 zorg voor een goede aansluiting van het 
gebouw van de watersportvereniging in 
de Nieuwe Haven van Grave op een 
verhoogde kademuur. 

Het is mogelijk dat de huidige kademuur gebouwd is op de locatie van de voormalige 
vestingmuur. In dat geval kan de bestaande kademuur opgehoogd worden en kan er gekozen 
worden voor een eenduidige waterkering langs de gehele zijde van de Havenstraat voor een 
samenhangend beeld. 
Aandachtspunt: aansluiting bestaand gebouw watersportvereniging op waterkering. 

6. In de wacht dit aandachtspunt wordt in de planfase uitgewerkt  

KES-00157 Verbeteren verkeersveiligheid 
wegprofiel voor alle gebruikers 

Het nieuwe wegprofiel op de dijk dient voor alle soorten gebruikers veilig te zijn 6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt 

KES-00173 Verkeersveiligheid kruising Bomvrije - 
Jan van Cuykdijk 

De kruising Bomvrije - Jan van Cuykdijk dient verkeersveilig te worden ingericht 6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt 

KES-00177 Blinde verhoging kademuur Grave af 
laten vallen 

Opties als het verhogen van de kademuur te Grave met 40 tot 80 centimeter dienen af te vallen. 6. In de wacht het integrale ontwerp in Grave bevat zowel vaste als demontabele oplossingen en wordt in de planfase nog verder 
uitgewerkt. Een blinde muur is daarin nog wel een mogelijkheid. 

KES-00178 Grondwaterbronnen op 
moestuincomplex verplaatsen of 
verwijderen vanwege risico op kwel 

De grondwaterbronnen op moestuincomplex "De Driessen" dienen verplaatst of verwijderd te 
worden vanwege risico op kwel 

6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt 

KES-00179 Grondwaterbronnen voor 
moestuinencomplex 
handhaven/terugbrengen 

De grondwaterbronnen voor moestuinencomplex "De Driessen" dienen gehandhaafd of 
teruggebracht te worden na verwijdering 

6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt 

KES-00180 Aanpassen of integratie van een 
minidijkje bij Pannestaartweg 2 te Velp 

Het "minidijkje" dat is aangelegd ter bescherming van het van het perceel met opstallen aan de 
Pannestaartweg 2 te Velp (bij dijkpaal A0311) dient aangepast of in het dijkontwerp 
geïntegreerd te worden. 

6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt 

KES-00181 Verkeerssnelheid Oude Maasdijk ter 
hoogte van Reek 

De verkeerssnelheid op de Oude Maasdijk (tussen Velp en Overlangel) dient omlaag te gaan 6. In de wacht wordt in de planfsae uitgewerkt.  

KES-00183 Verbinden Tochtsloot met Plas 5 De Tochtsloot dient een open verbinding te krijgen met Kraaijenbergse Plas 5, zodat het 
waterpeil gunstiger wordt voor de natuur. 

6. In de wacht de Tochtsloot is doorstroombaar maar niet aangesloten op plas 5.  In de planuitwerking zullen de mogelijkheden 
hiervoor onderzocht moeten worden. Naar verwachting staat plas 5 via kwel wel in verbinding met de Maas. 

KES-00188 Ecopassage door Jan van Cuykdijk Door de Jan van Cuykdijk dient een ecopassage voor zoogdieren aangelegd te worden 6. In de wacht deze kans dient in de planfase te worden uitgewerkt  
KES-00189 Doorgaande hagen langs Jan van 

Cuykdijk 
Langs de Jan van Cuykdijk dienen doorgaande hagen gerealiseerd te worden, ten behoeve van 
de EVZ voor de sleedoornpage 

6. In de wacht deze kans dient in de planfase te worden uitgewerkt  

KES-00190 Tribuneopstelling Maasfront Grave Bij het Maasfront van Grave dient een tribuneopstelling gerealiseerd te worden 6. In de wacht het ontwerp van de Maaskade en de loswal wordt in de planfase nader uitgewerkt 
KES-00191 Opslag Raamsluis Grave indien nodig 

verplaatsen 
De opslag van de Raamsluis te Grave dient (afhankelijk van het VKA) verplaatst te worden 6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00193 Oliestraat en Maaskade Grave als ader 
voor zwaar verkeer 

In het ontwerpproces dient rekening gehouden te worden met het feit dat de route Oliestraat-
Maaskade wordt gebruikt door zwaar verkeer, als enige toegangsweg naar de scheepswerf. 

6. In de wacht in het VKA is dit nog niet uitgewerkt 

KES-00196 Flexibele kering Grave Bij de Maaskade te Grave dient een flexibele kering te worden ingepast 6. In de wacht het integrale ontwerp in Grave bevat zowel vaste als demontabele oplossingen en wordt in de planfase nog verder 
uitgewerkt.  

KES-00231 Kunstwerken, afsluiting Afsluitbare waterkerende kunstwerken dienen binnen 24 uur sluitbaar te zijn 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00232 Kunstwerken, dubbelkerend Kunstwerken dienen dubbelkerend te zijn uitgevoerd 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00233 Kunstwerken, zelfsluitend Afsluitbare kokervormige waterkerende kunstwerken dienen voorzien te zijn van een 

zelfsluitend afsluitmiddel 
6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00234 Kunstwerken, weersomstandigheden Afsluitbare waterkerende kunstwerken dienen bij alle weersomstandigheden sluitbaar te zijn. 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00235 Kunstwerken, backup afsluiting Waterkerende kunstwerken dienen als back-up eenvoudig handmatig sluitbaar te zijn door twee 

personen. 
6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
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KES-00240 Levensduur maatregelen graverij Fysieke maatregelen tegen graverij dienen tenminste een technische levensduur van 50 jaar te 

hebben. 
5. Ter discussie Levensduur is gelijk getrokken aan levensduur gronddijk. Kan dat voor alle materialen die gebruikt worden voor 

dergelijke maatregelen (zoals gaas) worden aangetoond? 
KES-00244 Kabels en leidingen clusteren Kabels en leidingen dienen zoveel mogelijk in leidingstraten te zijn geclusterd, rekening 

houdende met onderling verantwoorde afstanden binnen de leidingstraat. 
6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00250 Vloeiend geleiden Het dijkvak dient zodanig te zijn vorm gegeven dat het gekeerde buitenwater wordt geleid 
zonder aangrijpingspunten voor erosie door langsstromend water en dat er geen locaties 
voorkomen waar drijfvuil zich ophoopt. 

5. Ter discussie Zijn er op dit moment knelpunten op dit gebied die verholpen moeten worden? 
 
Brughoofd Keent is als voorbeeld genoemd 

KES-00251 Voorwaarden verankeringssysteem Indien verankering wordt toegepast bij een stabiliteitsconstructie dient deze te zijn voorzien van 
dubbele corrosiebescherming conform CUR166. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00261 Voormalige vuilstort in oud 
natuurzwembad 

Bij de bodemonderzoeken dient rekening te worden gehouden met vervuilde grond t.h.v. een 
voormalige vuilstort in oud natuurzwembad 

6. In de wacht Is niet uit vooronderzoek bodem gebleken. Op historische kaarten is het zwembad te zien. Ligt op terrein van RWS. 
Uit beschikbare onderzoeken komt geen informatie. Zolang geen maatregelen dan ook geen onderzoek. 

KES-00264 Betere verlichting onder brug A50 De verlichting onder de brug A50 dient verbeterd te worden ten opzichte van de huidige situatie 6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 
KES-00267 Scheepswerf dient bereikbaar te blijven De scheepswerf dient ten alle tijden, dus ook tijdens en na uitvoering, bereikbaar te blijven voor 

groot verkeer vanaf de oliestraat. 
6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 

KES-00268 Geen rustpunt direct voor woning Geen rustpunt direct voor huis op de dijk. 6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 
KES-00269 Geen wandelpaden achter huis 

(binnendijks) 
Wil geen wandelpaden achter zijn huis (binnendijks) vanwege drukte. 6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 

KES-00271 constructie van damwanden Hoe gaan de beheerders om met damwanden die straks geplaatst gaan worden, met daarin de 
variaties. 

6. In de wacht deze klanteis betreft een interne vraag vanuit het waterschap naar de gronddekking boven de damwanden en de 
wijze van beheer. Dit wordt in de planfase uitgewerkt conform de eisen uit de BSD 

KES-00274 behoud eigendom percelen behoud eigendom percelen 6. In de wacht betreft dijkvak 37. Dit is een maatwerklocatie die in de planuitwerkingsfase wordt ontworpen 
KES-00275 maak van gedeelte rondom kern 

Ravenstein iets moois 
maak van gedeelte rondom kern Ravenstein een mooi en aantrekkelijk gebied 6. In de wacht in de planfase zal de aansluiting met Meanderende Maas (Ravenstein) uitgewerkt worden 

KES-00279 houd rekening met vergund bouwvlak 
dijkvak 26 

houd rekening met vergund bouwvlak 6. In de wacht in de planfase wordt hier invulling aan gegeven. Uitgangspunt is dat een verleende vergunning uitvoerbaar is. 

KES-00280 wateroverlast Everdineweerd   6. In de wacht Voor zover nog relevant wordt dit in de planfase opgepakt. 
KES-00281 Rekening houden met oud bouwjaar huis 

en huis van kalkspecie bij uitvoering 
Er dient rekening gehouden te worden met het oude bouwjaar van het huis (1730/1884) tijdens 
de uitvoering. Het huis is tevens gemaakt van kalkspecie waardoor extra zorgen over schade. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00282 Wens voor goede afwatering vanwege 
kwel (bij hoog water een ondergelopen 
kelderkast) in Neerloon. 

Wens voor goede afwatering vanwege kwel (bij hoog water een ondergelopen kelderkast) in 
Neerloon. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00283 Plan Kromme Hoek te Neerloon Aandacht benodigd voor plannen Kromme Hoek te Neerloon. 6. In de wacht Het plan betreft de ontwikkeling van het landgoed de Kromme Hoek (maasdijk 11, dijkvak 36). De ontwikkeling van 
het gebied is vastgelegd in een bestemmingsplan. Voor de realisatie zal een watervergunning benodigd zijn. In het 
VKA is bij de bestaande boerderijen gekozen voor een maatwerkoplossing (geen conflicht met ontwikkeling 
landgoed). Voorbij de bocht (westelijk deel) is gekozen voor een binnendijkse versterking in grond. Deze raakt de 
tde ontwikkeling omdat hier bloemrijk grasland en bos is ingetekend tot aan de teen van de huidige dijk. Zoals ook 
te zien is in het bestemmingsplan (en in de Legger) ligt hier een vrijwaringszone voor de dijk waardoor voor de 
beoogde ontwikkeling nog een vergunning bij het waterschap aangevraagd zal moeten worden. Voor zover bekend 
is die vergunning nog niet aangevraagd danwel verleend. 

KES-00284 Maatwerk toerit huis bij spoorbrug Mook Bij de maatwerklocatie bij het huis bij de Spoorbrug Mook dient goed gekeken te worden naar 
de toegankelijkheid van de oprit naar de nieuwe dijk. 

6. In de wacht er worden verschillende locatiespecifieke aandachtspunten benoemd die in de planuitwerkingsfase opgepakt 
moeten worden.  

KES-00285 Tuimelkade Koninginnedijk beginnen ten 
noorden van EMAB-locatie 

Indien bij de Koninginnedijk een tuimelkade wordt gerealiseerd, dan dient deze pas ten noorden 
van de EMAB-locatie te beginnen. 

6. In de wacht Het aanleggen van een tuimeldijk met vrijliggend fietspad is een eventuele meekoppelkans. Uitwerking in de 
planfase  

KES-00288 Verkeersveilig wegontwerp doorlopend 
fietspad t.h.v. bedrijventerrein Haven 
Cuijk 

Bij het inpassen van een doorlopend fietspad over de dijk (mkk 8) ter hoogte van de Haven Cuijk, 
dient een verkeersveilig ontwerp te worden uitgewerkt, waarbij goed is bekeken welk 
ruimtebeslag de verkeersmaatregelen innemen. 

6. In de wacht het fietspad is als meekoppelkans opgenomen in het VKA en wordt in de planfase uitgewerkt. 

KES-00294 Geen doorlopende fietsverbinding op 
dijkvak 14 

Er dient geen doorlopend fietspad op dijkvak 14 te worden aangelegd. 6. In de wacht het fietspad is als meekoppelkans opgenomen in het VKA en wordt in de planfase uitgewerkt. Genoemd 
aandachtspunt zal dan nader uitgewerkt moeten worden. 

KES-00295 Geen licht bij fiets/wandelpad dijk Er dient geen licht te worden aangebracht bij een doorlopend fiets-/wandelpad over de dijk 
(mkk 11). 

6. In de wacht het fietspad is als meekoppelkans opgenomen in het VKA en wordt in de planfase uitgewerkt. Genoemd 
aandachtspunt zal dan nader uitgewerkt moeten worden. 

KES-00296 Stromend water in EVZ langs bastion 
Blauwkop 

Indien de watervoerende EVZ langs Visio en voorlangs Blauwkop (mkk 5) wordt gerealiseerd, dan 
dient het water daarin stromend te zijn. 

6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 

KES-00299 Wens voor natuur ten noorden van 
Neerloon 

Ten noorden van Neerloon dient natuur te worden ontwikkeld in de uiterwaarden. 6. In de wacht de inrichting van de eventuele weerdverlaging wordt in de planuitwerking ontworpen.  

KES-00301 Wandelpaden uiterwaarden NOR In het deelgebied NOR dienen wandelpaden te worden aangelegd: (1) onderlangs de dijk vanaf 
Neerloon tot aan Keent, (2) op de dijk, en (3) op de ringdijk van Keent 

6. In de wacht dit is als meekoppelkans in het VKA opgenomen 

KES-00302 Rekening houden met breed 
landbouwverkeer i.r.t. verkeersveiligheid 
op Oude Maasdijk 

Bij het ontwerp van een eventuele fietsstraat over de Oude Maasdijk rondom Keent, dient 
rekening te worden gehouden met breed landbouwverkeer i.r.t. de verkeersveiligheid 

6. In de wacht Een buitendijks fietspad (onderlangs) is als meekoppelkans opgenomen. De inrichting van de weg is nog niet 
uitgewerkt. 

KES-00303 Let op vleermuis bij dempen inlaatkanaal 
dijkvak 17 

Bij het eventueel dempen van het inlaatkanaal bij dijkvak 17, dient rekening te worden 
gehouden met de watervleermuis die daar leeft. 

6. In de wacht in de planuitwerking wordt, waar nodig, ecologisch onderzoek gedaan naar beschermde soorten.  

KES-00305 Behouden waterputten volkstuintjes de 
Driessen 

De waterputten bij volkstuinencomplex De Driessen dienen behouden te blijven. 6. In de wacht wordt in de planfase uitgewerkt 
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KES-00306 Behouden struweel Volkstuintjes de 

Driessen 
De struweelhagen tussen de dijk en tuinencomplex De Driessen dient behouden te blijven, of als 
deze weg moeten, dan dient er een andere afsluiting voor in de plaats te komen, zoals 
bijvoorbeeld een hek. 

6. In de wacht De inpassing van de stabliteitsberm zal in de planuitwerking worden uitgewerkt 

KES-00307 Tuinencomplex De Driessen afgesloten 
houden tijdens uitvoeringsfase 

Tijdens de werkzaamheden dient het volkstuinencomplex De Driessen goed afgesloten te 
blijven. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00309 Geen speed pedelecs op doorlopend 
fietspad over dijk 

Wanneer er een doorlopend fietspad wordt gerealiseerd, dienen speed pedelecs met met hoge 
snelheid te worden geweerd. 

6. In de wacht Het fietspad is als meekoppelkans in het VKA opgenomen. Uitwerking volgt in de planfase 

KES-00310 Maak gebruik van inventarisatie natuur 
IVN bij het detailontwerp 

Bij het uitwerken van het DO ter hoogte van de Kraaijenbergse Plassen, dient de natuur-
inventarisatie van IVN gebruikt te worden. 

6. In de wacht we maken in de planuitwerking graag gebruik van de kennis en informatie die IVN beschikbaar kan stellen 

KES-00313 Locatie Gat van Geluk op kaart klopt niet 
en deze moet niet toegankelijk gemaakt 
worden 

Het "Gat van Geluk" op de KA-kaarten dient een stukje naar rechts verplaatst te worden en deze 
dient niet toegankelijk gemaakt te worden. 

6. In de wacht de naamgeving van de plassen is gecorrigeerd, er is een meekoppelkans voor het beleefbaar maken van deze plek. 
Die is nog niet nader uitgewerkt. 

KES-00314 Aandachtspunt Parkeren Prinsenstal Bij het ontwerp van de Maaskade dienen te verwijderen parkeerplaatsen gecompenseerd te 
worden op een nog te vinden terrein. 

6. In de wacht compensatie van parkeerplaatsen die door de dijkverbetering verdwijnen moet nog worden uitgewerkt. 

KES-00316 Afstemmen inrichting openbare ruimte 
Prinsenstal 

Tijdens de planuitwerking dient goed afgestemd te worden tussen het waterschap, de gemeente 
en Oude Haven Grave BV hoe de openbare ruimte t.h.v. de Prinsenstal moet worden ingericht 
(grondankers, aanleghoogte, bestrating, etc.). 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00319 Gootje bij Nieuwe Haven Bij het muurtje bij de Nieuwe Haven in Grave dient een voorziening te worden aangebracht, 
waardoor water bij veel regenval kan worden afgevoerd 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00321 Ruimtetekort bij Nieuwe Haven Grave in 
KA 2 

Bij de Nieuwe Haven in Grave dient minimaal 4 meter ruimte te zijn tussen de waterkering en de 
kade waar de boten aan liggen 

6. In de wacht dit is nog een ontweropopgave voor de planuitwerking. In het VKA is het als aandachtspunt benoemd. 

KES-00322 Behouden functionaliteit/objecten 
Nieuwe Haven Grave 

Het terrasje, palen, steigers, drijvers, kraan en clubhuis in de Nieuwe Haven Grave dienen 
behouden te blijven. 

6. In de wacht dit is nog een ontweropopgave voor de planuitwerking. In het VKA is het als aandachtspunt benoemd. 

KES-00324 Muur ipv groen talud bastion Bekaf Van het stuk groen talud bij bastion Bekaf dient een muur gemaakt te worden. 6. In de wacht deze optie wordt meegenomen in de ontwerpopgave voor de Nieuwe haven in de planuitwerking 
KES-00325 Hoogwaterbestendig maken clubhuis 

Nieuwe Haven Grave 
Het clubhuis en o.a. de energievoorziening en het drinkwaterpunt in de Nieuwe Haven Grave 
dienen hoogwaterbestendig te worden, indien het water hoger gaat komen dan waar tot nu toe 
rekening mee is gehouden. 

6. In de wacht dit is nog een ontwerpopopgave voor de planuitwerking. In het VKA is het als aandachtspunt benoemd. 

KES-00330 Geen terras/plein rondom Maaspoort Er dient geen terras/plein rondom de Maaspoort te worden gerealiseerd 6. In de wacht In de planuitwerking kan worden onderzocht hoe de terrasruimte kan worden verbeterd. 
KES-00334 Behouden parkeerplaatsen rondom de 

Nieuwe Haven Grave 
De parkeerplaatsen op de hoek Havenstraat/Koninginnedijk dienen te blijven bestaan. 6. In de wacht In de planuitwerking zal parkeerruimte (behoud en compensatie van parkeerplaatsen) onderzocht worden. 

KES-00335 Goede aansluiting huizen Koninginnedijk 
aan weg 

De weg op de Koninginnedijk dient goed aan te sluiten op de meest zuidelijke zeven woningen 
aan de Koninginnedijk 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00336 Straatinrichting Havenstraat Grave Er dient een verkeersveilig wegontwerp te komen voor de Havenstraat in Grave, waarbij de 
straat ontoegankelijk blijft voor auto's 

6. In de wacht dit aandachtspunt wordt meegenomen in de ontwerpopgave voor de Nieuwe haven in de planuitwerking. In de 
voorkeursoplossing blijft de havenstraat vrij van autoverkeer. 

KES-00337 Verzakkingen kade Havenstraat Grave Bij de reconstructie van de kade aan de Havenstraat in Grave dient goed te worden gelet op 
verzakkingen. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00338 Vrij zicht over Nieuwe Haven Grave 
behouden 

Het vrije uitzicht over de Nieuwe Haven te Grave vanaf de woningen aan de Havenstraat en de 
Koninginnedijk dient behouden te blijven 

6. In de wacht dit aandachtspunt wordt meegenomen in de ontwerpopgave voor de Nieuwe haven in de planuitwerking.  

KES-00339 Beheer en onderhoud grasmatten 
Koninginnedijk 

De grasmatten dienen op een dusdanige manier onderhouden te worden dat de grasmat niet 
kapot gaat, het gras niet heel hoog wordt en na het maaien niet veel rommel blijft liggen. 

6. In de wacht relevant van planuitwerking 

KES-00340 Voorkom schade bij monumentale 
huizen Neerloon 

Er dient onderzocht te worden welke gevolgen er bij beide alternatieven zijn qua schade, waarbij 
voor de beoordeling een expert wordt uitgenodigd en in het contract van de aannemer eisen 
worden gesteld aan het beperken van schade, een zorgvuldige werkwijze, een nulmeting en 
monitoring na uitvoering. 

6. In de wacht relevant van planuitwerking 

KES-00341 Rekening houden met ontwikkeling 
landgoed Kromme Hoek Neerloon 

In de planvorming dient rekening te worden gehouden met de landgoedontwikkeling in de 
Kromme Hoek bij Neerloon (zie Brondocument bij deze KES). 

6. In de wacht Het plan betreft de ontwikkeling van het landgoed de Kromme Hoek (maasdijk 11, dijkvak 36). De ontwikkeling van 
het gebied is vastgelegd in een bestemmingsplan. Voor de realisatie zal een watervergunning benodigd zijn. In het 
VKA is bij de bestaande boerderijen gekozen voor een maatwerkoplossing (geen conflicht met ontwikkeling 
landgoed). Voorbij de bocht (westelijk deel) is gekozen voor een binnendijkse versterking in grond. Deze raakt de 
tde ontwikkeling omdat hier bloemrijk grasland en bos is ingetekend tot aan de teen van de huidige dijk. Zoals ook 
te zien is in het bestemmingsplan (en in de Legger) ligt hier een vrijwaringszone voor de dijk waardoor voor de 
beoogde ontwikkeling nog een vergunning bij het waterschap aangevraagd zal moeten worden. Voor zover bekend 
is die vergunning nog niet aangevraagd danwel verleend. 

KES-00342 Grondgebruik op raakvlak dijk 
Koninginnedijk-bedrijventerrein 

De ruimtelijke inrichting van het terrein voor het bedrijf FreeOf aan de Koninginnedijk te Grave 
dient uitnodigend te worden, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt tussen waterschap 
en FreeOf over inrichting en gebruik. 

6. In de wacht Dit is een maatwerpopgave voor de planuitwerking 

KES-00343 Afwatering nodig aan binnenteen 
Koninginnedijk bij KA1 

Indien bij de Koninginnedijk KA 1 wordt gerealiseerd, dient een voorziening voor afwatering te 
worden ingepast aan de binnenteen van de dijk. 

6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 

KES-00344 Betonnen rand Koninginnedijk Indien de Koninginnedijk als tuimeldijk wordt uitgevoerd en daar te weinig ruimte voor blijkt te 
zijn, dan dient een betonnen rand te worden ingepast. 

6. In de wacht deze suggestie wordt meegenomen in de planuitwerking 

KES-00345 Logische aansluiting fietspad onder brug 
N321 op Koninginnedijk 

De aansluiting van het fietspad onder de brug N321 dient niet met een haakse bocht op de 
Koninginnedijk aan te sluiten. 

6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 

KES-00346 Wens voor drainage bij huizen aan de 
Bomvrije 

Er dienen oplossingen tegen wateroverlast, zoals drainage, te komen om eventuele 
wateroverlast bij de woningen aan de Bomvrije te verkleinen. 

6. In de wacht In het dijkgesprek is toegezegd dat dit in de volgende fase wordt uitgewerkt. Dan wordt er gekeken naar de 
afwatering en wateroverlast. 
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KES-00348 Geen parkeergelegenheid op bastion 

Blauwkop 
Er dienen geen parkeerplaatsen direct achter de tuinen van de bewoners van de Bomvrije in 
Grave te worden aangelegd. 

6. In de wacht In de planuitwerking zal parkeerruimte (behoud en compensatie van parkeerplaatsen) onderzocht worden. 

KES-00349 Brede oplossing t.h.v. kanonnen 
Maaskade past niet 

Ter hoogte van Maaskade 13 (tegenover kanonnen) dient niet gekozen te worden voor de brede 
oplossing voor de dijkverbetering 

6. In de wacht  Samen met de gemeente is een integrale oplossing uitgewerkt voor de Maaskade. De voorkeur wordt gegeven aan 
een basisoplossing waarbij naast de verhoging van de kademuur, ook het straatniveau aan de binnenzijde wordt 
verhoogd tot een soort promenade, waarin nieuwe bomen worden geplaatst.  Daarbij zijn lokale 
maatwerkoplossingen ook mogelijk. 
Het detailontwerp volgt in de planuitwerkingsfase. 

KES-00350 Behouden uitzicht woningen Maaskade Het uitzicht vanaf de woningen aan de Maaskade dient niet aangetast te worden. 6. In de wacht de brede oplossing is als voorkeursoplossing in het VKA opgenomen. Dit aandachtspunt is benoemd en wordt in de 
planfase uitgewerkt. Daarbij zijn lokale maatwerkoplossingen ook mogelijk. 

KES-00352 Fietsparkeerplekken Maaskade Aan de Maaskade dienen meer fietsparkeerplekken gerealiseerd te worden 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00353 Zorgen over bereikbaarheid Maaskade 

tijdens uitvoering 
De functies aan de Maaskade dienen tijdens uitvoering bereikbaar te blijven. 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00357 opstelplaatsen noodpompen bij 
uitwateringsluizen 

creëer opstelplaatsen bij de dijk ter plaatse van uitwateringsluizen voor noodpompen. 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00358 Automatiseren besturing afsluiters 
kunstwerken 

District Raam wil besturing afsluiters in kunstwerken automatiseren. Ook nodig ikv BSKW. 6. In de wacht gelijk aan KES-0062: relevant voor planfase 

KES-00359 Compensatie MeMa inzetten voor CuRa RWS heeft aangegeven dat compensatie MeMa ingezet mag worden voor kleine 
compensatienoodzaak CuRa 

6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 

KES-00361 Fundering en schade huis als gevolg van 
damwanden 

Er dient aan de voorkant nagedacht te worden over de uitvoering om schade te voorkomen. 
Daarbij kan gedacht worden aan het al dan niet verhogen van het huis / versterken van de 
fundering. 

6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 

KES-00362 Voorstel uitruil percelen Wenst een stuk perceel uit te ruilen tegen perceel van het Waterschap 6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 
KES-00363 Verbeteren watersysteem Neerloon tbv 

afvoer kwel 
Verbeteren watersysteem B watergangen in Neerloon t.b.v. afvoer van overtallig kwelwater. 6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 

KES-00364 Kwel ontstaat na daling hoogwatergolf kan toepassing van heaveschermen de kwelproblematiek verminderen. 6. In de wacht dit is een onderzoeksvraag voor de planuitwerking 
KES-00366 Weg verbreden: brug A73 tot aan afslag 

Linden 
Wens om de weg tussen brug A73 en afslag naar Linden te verbreden. Deze weg is heel smal 
auto’s kunnen elkaar hier lastig passeren. Het is wel een belangrijke recreatieve weg (auto’s met 
botentrailers) van en naar Linden. 

6. In de wacht Het is nog onzeker of een dergelijke wegverbreding als meekoppelkans kan worden opgepakt. 

KES-00369 Rekening houden met hoogteligging van 
de bodem naast het pand. 

Bij uitwerking dijkversterking aandacht voor de hoogteligging van de bodem naast hun pand. 
Deze ligt wat lager en kan vanuit piping extra aandachtspunt zijn 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00371 'Wild' parkeren voorkomen 'Wild' parkeren dient zoveel mogelijk te worden voorkomen 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00372 Bereikbaarheid woning De woning dient tijdens de uitvoering bereikbaar te blijven. 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
KES-00374 Bankjes tussen Keent en Overlangel 

opknappen 
Wens om de bankjes tussen Keent en Overlangel op te knappen. 6. In de wacht het opknappen van rustpunten pakken we in de planuitwerking, samen met de uitwerking van de meekoppelkans 

(toevoegen rustpunten) op. 
KES-00376 Geheel perceel graag behouden Wens om het hele perceel te behouden. 6. In de wacht grondverwerving wordt in de planuitwerking opgestart 
KES-00377 Rekening houden met haarspeldbochten Er dient rekening gehouden te worden met de nu al bestaande haarspeldbochten bij de 

opritten. Deze bochten moeten niet nog krapper worden. 
6. In de wacht gelijk aan KES-0392: relevant vanaf planuitwerking 

KES-00378 Rekening houden met (maatschappelijk) 
blinden en slechtzienden 

Tijdens de uitvoering dient rekening gehouden te worden met blinden en slechtzienden. Goede 
informatievoorziening helpt hierbij. 

6. In de wacht deze tip nemen we mee in de planuitwerking 

KES-00380 Geen bomen in de havenstraat in 
verband met uitzicht 

Geen bomen in de havenstraat in verband met het zicht op de haven. 6. In de wacht in de planuitwerking wordt het ontwerp van de Havenstraat uitgewerkt 

KES-00381 Leg contact met de veiligheidsregio om 
de inzet van eventuele demontabele 
keringen te kunnen borgen. 

Leg contact met de veiligheidsregio om de inzet van eventuele demontabele keringen te kunnen 
borgen. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00382 Ganzenorgel Linden niet heropenen Gewenst is het Ganzenorgel bij Linden niet te heropenen vanwege overlast. 6. In de wacht de toegang tot Ganzenorgel is als meekoppelkans opgenomen maar dient in de planuitwerking nog verder te 
worden uitgewerkt. Dit aandachtspunt nemen we daarin mee. 

KES-00383 Er dient goed te worden bekeken hoe er 
wordt opgehoogd aangezien het huis in 
de dijk staat. 

Er dient goed te worden bekeken hoe er wordt opgehoogd aangezien het huis in de dijk staat. 6. In de wacht Dit is een maatwerpopgave voor de planuitwerking 

KES-00384 Inbreng schets dijk A50 brug Inbreng schets dijk A50 brug 6. In de wacht het ontwerp van de dijkverbetering voor dit dijkvak (37) wordt in de planfase nader uitgewerkt. 
KES-00385 Wens voor een fiets- en wandelpad los 

van het autoverkeer. 
Wens voor een fiets- en wandelpad los van het autoverkeer. 6. In de wacht het ontwerp van de dijkverbetering voor dit dijkvak (37) wordt in de planfase nader uitgewerkt. 

KES-00386 Herplaatsen basaltblokken ter 
versteviging van de dijk. 

Herplaatsen basaltblokken ter versteviging van de dijk. 6. In de wacht het ontwerp van de dijkverbetering voor dit dijkvak (37) wordt in de planfase nader uitgewerkt. 

KES-00387 Wens dat er iets wordt gedaan aan de 
hangplek onder het viaduct bij de A50 

Wens dat er iets wordt gedaan aan de hangplek onder het viaduct bij de A50 6. In de wacht het ontwerp van de dijkverbetering voor dit dijkvak (37) wordt in de planfase nader uitgewerkt. 

KES-00388 Overlast door verkeer bij de Dr. 
Kanterslaan dient beperkt te worden. 

Overlast door verkeer bij de Dr. Kanterslaan dient beperkt te worden. 6. In de wacht gelijk aan KES-0018: relevant vanaf planuitwerking 

KES-00389 Voorkeur voor andere bomen dan 
populieren op de dijk bij de Dr. 
Kanterslaan 

Voorkeur voor andere bomen dan populieren op de dijk bij de Dr. Kanterslaan 6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00390 -geen rustpunt op kop Kromme Hoek voor het rustpunt bij Kromme Hoek wordt gevreesd voor een hangplek omdat dit bij een 
snelvaargebied ligt 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 
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IIDD  ((KKEESS))  TTiitteell  EEiisstteekksstt  HHoonnoorreerriinnggssaaddvviieess  TTooeelliicchhttiinngg  ((HHAA))  
KES-00391 Er dient gekeken te worden naar het 

drainagesysteem bij de Dr. Kanterslaan, 
daardoor is vernatting ontstaan. 

Er dient gekeken te worden naar het drainagesysteem bij de Dr. Kanterslaan, daardoor is 
vernatting ontstaan. 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00392 verbeter de scherpe bocht bij de 
Kromstraat-Maasdijk 

onveilige verkeerssituatie door scherpe bocht bij Kromstraat 6. In de wacht gelijk aan KES-0377: relevant vanaf planuitwerking 

KES-00393 gebruik rustpunt voor historisch verhaal 
kampement 

kans om rustpunt bij Lage Wijth ook te gebruiken om informatie over oud kampement (1602) te 
geven 

6. In de wacht relevant vanaf planuitwerking 

KES-00396 Achterzijde woning dient goed 
bereikbaar te blijven. 

Achterzijde woning dient goed bereikbaar te blijven. 6. In de wacht uitgangspunt is dat woningen tijdens en na realisatie bereikbaar blijven. Dit wordt in de planfase uitgewerkt. 

KES-00397 Zorgen om het verlies van uitzicht in het 
geval van geleiderail op de dijk bij de Dr. 
Kanterslaan. 

Zorgen om het verlies van uitzicht in het geval van geleiderail op de dijk bij de Dr. Kanterslaan. 6. In de wacht het wegontwerp van de N321 is door de provincie gemaakt. Wanneer in de planuitwerking een gezamenlijk 
integraal ontwerp wordt opgesteld nemen we deze zorg mee. 

KES-00398 Oprit helling Oprit dient niet nog steiler te worden vanwege de helling. 6. In de wacht de opritten worden pas in de planuitwerking ontworpen 
KES-00401 Er dient gekeken te worden naar de last 

van water/vocht in de muren. 
Er dient gekeken te worden naar de last van water/vocht in de muren. 6. In de wacht in de planuitwerking worden onderzoeken uitgevoerd om hinder en schade te kunnen voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken 
KES-00402 Bewoners willen zeker op deze locatie 

blijven wonen. 
Bewoners willen zeker op deze locatie blijven wonen. 6. In de wacht uitgangspunt in het VKA is dat geen sloop of verplaatsing van opstallen noodzakelijk is. Mocht hier verandering in 

komen dan wordt dat in de planuitwerking onderzocht. 
KES-00403 Schade aan huizen door dijkverbetering Er dient gekeken te worden naar alle mogelijke (innovatieve) oplossingen i.v.m. zorgen om 

schade aan de huizen. 
6. In de wacht in de planuitwerking worden onderzoeken uitgevoerd om hinder en schade te kunnen voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken 
KES-00405 Vochtproblemen Vochtproblemen dienen meegenomen te worden bij de dijkverbetering. 6. In de wacht in de planuitwerking worden onderzoeken uitgevoerd om hinder en schade te kunnen voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken 
KES-00406 Oppervlakte perceel Wens voor meer oppervlakte en zeker niet minder. 6. In de wacht pas wanneer grondbermen zijn ontworpen zijn eventuele beperkingen (voor het gebruik van) gronden bekend 
KES-00407 Wateroverlast door kwel bij hoogwater Wateroverlast door kwel bij hoog water dient te worden tegengegaan. 6. In de wacht in de planuitwerking worden onderzoeken uitgevoerd om hinder en schade te kunnen voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken 
KES-00410 Kwel bij hoog water Kwel bij hoogwater tegengaan bij de dijkverbetering. 6. In de wacht in de planuitwerking worden onderzoeken uitgevoerd om hinder en schade te kunnen voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken 
KES-00411 Nieuwbouwplannen Samenwerking opzoeken tussen de dijkverbetering en nieuwbouwplannen 6. In de wacht afstemming tussen ontwikkelmogelijkheden zoals nieuwbouw en de dijkversterking wordt in de planuitwerking 

opgepakt. Bij bouwactiviteiten geldt altijd de Keur als toetsingskader. 
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