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2 - Veiligheidsopgaven en ambities
2.1		
Inleiding
Voorafgaand aan de Verkenningsfase is in een voorverkenning een
beeld gevormd van de scope van het project en de verschillende
waterveiligheidsopgaven die daarin een rol spelen. In de Integrale
Uitgangspuntennotitie is dit beeld opgenomen.
In de Verkenningsfase zelf heeft een aanscherping van de
waterveiligheidsopgaven plaatsgevonden. In paragraaf 2.2 worden de
uitkomsten hiervan kort toegelicht. Vervolgens bevat dit hoofdstuk in paragraaf
2.3 een korte toelichting op de dimensionering van de technische bouwstenen
die worden toegepast om de waterveiligheidsopgaven op te lossen. In de
achterliggende ontwerprapporten (Ontwerprapport Dijk en Ontwerprapport
Kunstwerken) wordt er dieper op deze onderwerpen ingegaan. In paragraaf
2.4 worden de uitgangspunten ten aanzien van beheer en de beheeropgaven
gepresenteerd. In paragraaf 2.5 worden vervolgens de ambities van het
waterschap en medeoverheden toegelicht, die naast het oplossen van de
waterveiligheidsopgaven in het project worden nagestreefd.

2.2		
Veiligheidsopgave die basis is voor het VKA
In de Integrale Uitgangspuntennotitie is de waterveiligheidsopgave
van het dijktraject opgenomen. Deze opgave was gebaseerd op de
inzichten uit de voorverkenning. In de Verkenningsfase is parallel aan het
ontwerpproces in verschillende stappen gewerkt aan een aanscherping
van de waterveiligheidsopgaven. Hierbij is het dijktraject in eerste instantie
opgedeeld in 37 technische dijkvakken, waardoor de verschillende opgaven
gedetailleerd in beeld zijn gebracht. Voorafgaand aan het ontwerpen van het
VKA is met aanvullend geotechnisch onderzoek de bodemopbouw onder de
dijk beter in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een verdere verfijning van de
vakindeling, waarbij enkele dijkvakken zijn opgedeeld in een deel A en een deel
B. De uiteindelijke vakindeling voor het ontwerp van het VKA is opgenomen
in fig. 2.1. Voor het VKA geldt deze aangescherpte waterveiligheidsopgave
als uitgangspunt. De aanscherping van de waterveiligheidsopgave is nader
uitgewerkt in Ontwerprapport Dijk en Ontwerprapport Kunstwerken. Kaarten met
de verschillende waterveiligheidsopgaven zijn opgenomen in bijlage 1.

Fig. 2.1 Dijkvakindeling voorkeursalternatief
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De waterveiligheidsopgave is gebaseerd op de vigerende (technische)
uitgangspunten uit de Integrale Uitgangspuntennotitie (IUN) en de Technische
Uitgangspuntennotitie (TUN).
Bij het bepalen van de opgave en het ontwerpen van de kering is het allereest
belangrijk om vast te stellen met welke waterstanden in de rivier rekening
gehouden moet worden. We noemen dit ‘hydraulische ontwerp belasting’ (HOB).
Deze waterstanden worden onder meer beïnvloed door de rivierverruimende
maatregelen vanuit het Deltaprogramma Maas. Voor de Verkenningsfase is de
toe te passen Hydraulische Ontwerpbelasting (HOB2020) in combinatie met
klimaatscenario W+1 door het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas
vastgesteld (30 juni 2020). Omdat het uiteindelijke pakket aan rivierverruimende
maatregelen nog niet bekend is, en het in meer of mindere mate bewegelijk
zal blijven tijdens het project, zal er in de Planuitwerkingsfase een nieuwe
HOB-database worden vastgesteld. Dit zal gebaseerd worden op de op dat
moment meest recente inzichten en ontwikkelingen.
Dijken
De drie belangrijkste faalmechanismen zijn:
• Hoogte
• Macrostabiliteit (binnenwaarts en buitenwaarts)
• Piping
Deze faalmechanismen zijn nader toegelicht in de Integrale
Uitgangspuntennotitie. In algemene zin geldt dat over bijna de volledige lengte
van het dijktraject een hoogteopgave is tot maximaal 0,80 m bij zichtjaar 2075.
Daarnaast is er op veel locaties sprake van een opgave voor macrostabiliteit
binnenwaarts en/of piping. De belangrijkste optimalisatie, die naar aanleiding
van het aanvullend grondonderzoek voor het VKA is doorgevoerd, betreft het
faalmechanisme piping. Middels aanvullend grondonderzoek is aangetoond dat
er in het voorland bij de Kraaijenbergse Plassen voldoende klei aanwezig is, wat
betekent dat daar geen maatregelen tegen piping nodig zijn.
Voor macrostabiliteit buitenwaarts geldt dat er is aangetoond dat er voor het hele
traject geen waterveiligheidsopgave is. Dit geldt zowel in de huidige situatie als
bij de nieuwe ontwerphoogte van de dijk.
In bijlage 1 zijn kaarten opgenomen waarop de waterveiligheidsopgaven voor
hoogte, macrostabiliteit binnenwaarts en piping zijn gevisualiseerd.
Een nader onderbouwing van de waterveiligheidsopgave voor de dijken is
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gegeven in Ontwerprapport Dijk.
Ook in de Planuitwerkingsfase zal er nog verder onderzoek plaatsvinden naar
de verschillende waterveiligheidsopgaven waardoor er mogelijk nog verdere
optimalisatie kan plaatsvinden. Hierbij zal de focus liggen op het optimaliseren
van het ruimtebeslag voor de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en
piping. Mogelijk is hier nog aanvullend grondonderzoek voor nodig.
Kunstwerken
De belangrijkste kunstwerken waarvoor de waterveiligheidsopgave is
aangescherpt zijn keersluis Cuijk en kademuur Grave. Daarnaast zijn er nog
een aantal kleinere kunstwerken (gemalen/inlaatwerken/uitwateringssluizen/
coupures) waarvoor soms waterveiligheidsopgaven zijn of aanpassingen aan het
kunstwerk nodig zijn vanwege de dijkverbetering (fig. 2.2). Dit is vastgelegd in
Ontwerprapport Kunstwerken.
Het gaat om de volgende kunstwerken:
1. Gemaal en riooloverstort Cuijk Haven
KW178
2. Keersluis Cuijk 				
KW188
3. Persleiding gemaal Sluisgraaf 		
KW197
4. Uitwateringssluis Tochtsloot 			
KW232
5. Uitwateringssluis Gasselse Loop 		
KW245
6. Raamsluis Grave 				
KW266
7. Coupure Maaspoort Grave 			
KW269
8. Coupure Maasstraat Grave 			
KW270
9. Uitwateringssluis Havenstraat Grave
KW274
10. Gemaal van Sasse 				
KW286

Fig. 2.2. Locaties kunstwerken

1 Dit klimaatscenario van het KNMI past bij een wereldwijde temperatuurstijging van ongeveer 4 graden in 2100

De keersluis Cuijk voldoet qua hoogte, sterkte en piping tot 2075 en kan met
beperkte aanpassingen tot 2075 ook aan betrouwbaarheid sluiten voldoen. De
restlevensduur wordt hiermee optimaal benut.
Kademuur Grave
Voor kademuur Grave is de belangrijkste opgave een hoogteopgave. Deze is in
Ontwerprapport Kunstwerken uitgewerkt voor verschillende zichtjaren. Hierdoor
is nu goed in beeld hoe groot de hoogteopgave is en hoe deze zich door de
tijd ontwikkelt. Voor de hoogteopgave in Grave zijn in bijlage 1 extra kaartjes
toegevoegd.
Op grond van het Kader Uitgangspunten Dijkversterking van het waterschap
is de ontwerplevensduur voor dijken in grond 50 jaar en voor waterkerende
kunstwerken 100 jaar. Dit resulteert in 2125 als zichtjaar voor de kademuur van
Grave.
Simpelweg ophogen van deze kademuur met zichtjaar 2125 is vanwege de forse
benodigde hoogte in Grave geen inpasbare oplossing. Een verkenning van een
oplossing in de vorm van een bijzondere constructie komt vervolgens dan ook
in beeld. Daarnaast is deze hoogte voor het waterschap een aanleiding om een
kortere ontwerplevensduur voor het aspect hoogte in beschouwing te nemen.
Daarbij wordt gekeken naar een ontwerplevensduur van 50 jaar, zichtjaar 2075.
Hierdoor kan de benodigde hoogte de eerste 50 jaar beperkt worden.
De eis voor de sterkte van de kade blijft in principe wel gebaseerd op een
levensduur van 100 jaar, tenzij met een LCC-analyse (berekening van de
levensduurkosten) kan worden aangetoond dat een kortere levensduur beter is
(bijvoorbeeld als daardoor de bestaande constructie gehandhaafd kan blijven).
Een oplossing met een kortere levensduur moet goed uit te breiden zijn en de
kostenverschillen op grond van een LCC-analyse over 100 jaar mogen niet groot
zijn.
Kabels en leidingen
Het belangrijkste aandachtspunt ten aanzien van kabels en leidingen zijn de
kruisende gasleidingen van Gasunie bij Ravenstein (dijkvak 37). Hiervoor
is middels een leidingberekening aannemelijk gemaakt dat de kruisende
gasleidingen de dijkverbetering kunnen dragen. Nader onderzoek samen met
Gasunie in de volgende fase zal dit definitief moeten aantonen. Aandachtspunt
hierbij is dat deze de dijk in de huidige situatie kruisen zonder vervangende
waterkering, terwijl een ‘eigen’ waterkering volgens de normen (NEN3650/3651)

wel vereist is. In het ontwerp wordt daarom voorlopig uitgegaan van het
realiseren van een ‘eigen’ vervangende waterkering. Mogelijk kan in het vervolg
rekenkundig aangetoond worden dat een vervangende waterkering niet nodig is
om het overstromingsrisico voldoende te beheersen.
Voor overige kabels en leidingen geldt dat deze op veel locaties een raakvlak
met de dijkverbetering veroorzaken, waardoor kabels en leidingen verlegd
dienen te worden tijdens of voorafgaand aan de dijkverbetering. Een overzicht
hiervan is gegeven in de Verkenning Kabels en Leidingen.
2.3		
Dimensionering/ontwerp bouwstenen in het VKA
In Ontwerprapport Dijk en Ontwerprapport Kunstwerken is naast de
aanscherping van de waterveiligheidsopgave ook de dimensionering van de
technische bouwstenen in het VKA opgenomen. Per dijkvak is bepaald welke
dimensies nodig zijn om de verschillende waterveiligheidsopgaven op te lossen
(bijvoorbeeld kruinverhoging, bermlengtes voor stabiliteit/piping etc.).
Deze dimensionering is gebruikt om het ontwerp van het VKA te maken.
Dit heeft geleid tot een 3D-ontwerp per dijkvak waarbij het ruimtebeslag op
basis van de dimensies van de bouwstenen is ingepast in de omgeving. Het
ruimtebeslag van de nieuwe dijk is opgenomen op de plankaart van het VKA
(bijlage 2). Daarnaast is de dimensionering aangegeven in de profielen per
dijkvak (of per serie dijkvakken met dezelfde technische bouwstenen). Deze zijn
ook opgenomen in bijlage 2.
Ook van de constructieve bouwstenen is een eerste ontwerp gemaakt ten
behoeve van de kostenraming. Hierbij is voorlopig uitgegaan van traditionele
constructies (zoals stalen damwanden). Op basis van de uitgevoerde
innovatiescan zijn er, voor zowel macrostabiliteit als piping, een groot aantal
innovatieve bouwstenen die een goed alternatief kunnen zijn voor deze
traditionele bouwstenen. Voor piping zijn dit bijvoorbeeld technieken als de
grofzandbarrière (GZB), verticaal zanddicht geotextiel (VZG), Prolock delta
filterscherm, SoSeal etc.
Voor macrostabiliteit zijn dit bijvoorbeeld technieken als dijkvernageling,
grondverbetering en verschillende (innovatieve) typen langsconstructies.
Een volledig overzicht van alle innovaties is opgenomen in de innovatiescan.
Deze kansrijke innovaties blijven in beeld als mogelijke varianten op de
traditionele constructies en kunnen in de Planuitwerkingsfase gebruikt worden
om het ontwerp verder te optimaliseren.
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2.4		
Uitgangspunten beheer en beheeropgaven
De Integrale Uitgangspuntennotitie (IUN) is input voor de Nota VKA. Onderdeel
van de IUN is een Basisspecificatie Dijk (BSD), waarin de beheerder van de
dijk (waterschap Aa en Maas) algemene eisen en wensen aan zijn primaire
waterkeringen stelt.
De beheerder is tevens actief betrokken bij de ontwerpsessies voor het VKA.
Hierin zijn samen met de beheerder de volgende ontwerpprincipes voor het VKA
bepaald:
• De kruin moet bereikbaar zijn (voor zowel een maaier als een
inspectievoertuig). Dit geldt ook voor tuimelkades. In de BSD is als eis
opgenomen dat alle kruinen (minimaal) 4,5 m breed dienen te zijn. Voor de
bestaande tuimeldijk Neerloon is met beheer afgesproken dat de bestaande
kruinbreedte van 3,0 m voldoende is. Op deze locatie is dit voldoende,
omdat er sprake is van een gesplitste kruin, waarbij er achter de kruin van
de tuimeldijk nog een asfaltweg ligt.
• Er worden geen gronden aangekocht als dat alleen voor beheerstroken
nodig is. Onderhoudsstroken bij de teen zijn in principe niet noodzakelijk.
• Waar in de huidige situatie beheerstroken aanwezig zijn, blijven die
gehandhaafd.
• Er komt wel een beheerstrook op stabiliteitsbermen. Stabiliteitsbermen
moeten bereikbaar zijn.
• Stabiliteitsbermen komen volledig in eigendom van waterschap Aa en Maas.
• Pipingbermen komen voor de eerste 20 meter in eigendom van waterschap
Aa en Maas
• Bermen kunnen conform de regels van de Keur in gebruik worden gegeven.
• Bij taluds van 1:3 of flauwer kan met een trekker gemaaid worden en is geen
onderhoudspad op de berm nodig. Bij steilere taluds zou wel een (verhard)
onderhoudspad op de berm nodig zijn.
• Er worden maatregelen in de dijk getroffen om graverij door bevers en
dassen tegen te gaan.
Dit zijn de hoofdpunten uit de BSD voor het ontwerp van het VKA. De BSD
bevat alle eisen en wensen van de beheerder ten aanzien van grondverwerving
voor de dijkversterking, bereikbaarheid, beheerbaarheid en maatregelen tegen
graverij door dassen en bevers.
2.5
Ambities waterschap en mede-overheden
Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker maken, maar waar mogelijk ook

18

mooier, beter en passender. Daarom maken we ruimte om wensen, ambities
en ideeën van anderen in het gebied te koppelen aan de dijkverbetering.. Dit
noemen we een meekoppelkans. Meekoppelkansen vormen de invulling van
de verschillende gebiedsambities die waterschap, gemeenten en provincie
nastreven. Een overzicht van de onderzochte meekoppelkansen staat in
paragraaf 4.3.
Deze meekoppelkansen samen vormen de gebiedsopgave die daarom meer
is dan de wettelijke inpassingsopgave. De opdracht voor het goed inpassen
van de veiligheidsmaatregelen is dat het projectgebied na uitvoering van de
dijkverbetering minimaal een gelijke ruimtelijke kwaliteit heeft met zoveel
mogelijk behoud van bestaande voorzieningen ten opzichte van de huidige
situatie.
De meekoppelkansen die tijdens de verkenning zijn gesignaleerd kunnen
alleen gerealiseerd worden met medewerking van derden. Voor het succesvol
meekoppelen van plannen en projecten is het essentieel dat er een eigenaar
van de meekoppelkans is die ook verantwoordelijk is voor de financiering van
het initiatief (meekoppelen = meedoen).
Het waterschap zoekt daarom de samenwerking met partners in het gebied op
om de ideeën te kunnen koppelen aan de dijkverbetering. Bij de start van de
verkenningsfase is door het waterschap, betrokken gemeenten en de provincie
een intentieverklaring ondertekend. Hierin spreken partijen af zich in te zetten
om te komen tot een voorkeursalternatief waarbij de doelstellingen van de
partners zo goed mogelijk tot hun recht komen. Ook met Rijkswaterstaat wordt
samengewerkt in het project.
Het waterschap heeft duurzaamheidsambities vastgesteld in het
bestuursakkoord ‘’Waterbewust samen werken met water 2019-2023’’. De
ambitie is energieneutraal te zijn in 2030 en het maken van een programma
om klimaatneutraal te worden. In het waterbeheerplan 2022-2027 wordt
hier nader invulling aan gegeven (https://www.aaenmaas.nl/overons/
waterbeheerplan-2022-2027/).
De gemeente Land van Cuijk kent een groot aantal ontwikkelingen en ambities
die de dijkverbetering mogelijk raken. De gemeente heeft een Vestingvisie
Grave opgesteld. We streven ernaar dat de dijkverbetering bij Grave niet alleen
wordt ingevuld vanuit de principes uit het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK)
maar ook vanuit de vestingvisie. Deze vestingvisie beschouwen we als een
meekoppelkans en geeft ook handvatten voor een goede inpassing van de
maatregelen.
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2.6		
Kwaliteiten en opgaven voor dijk en landschap
Beknopte geschiedenis
Kenmerkend voor het landschap tussen Cuijk en Grave is dat het van oorsprong
een Pleistocene overstromingsvlakte is, begrensd door de Maashorst en de
stuwwal van Mook-Nijmegen (fig. 2.3). Bij Grave arriveert de Maas in LaagNederland. Door het gebrek aan verhang begint de Maas hier dan ook voor
het eerst te meanderen, zoals bij Keent. De Maas stroomde ongehinderd door
het landschap en tijdens hoge rivierafvoeren liepen de lagere komgronden
onder. Hierdoor werd op deze plaatsen rivierklei afgezet, waar soms nog oude
rivierduinen doorheen staken.

Fig. 2.3 Hoogtekaart van het gebied
De eerste mensen vestigden zich geleidelijk aan op de hoger gelegen
oeverwallen en rivierduinen (Linden, Grave, Velp, Overlangel, Neerloon).
Op de lagere natte gronden die vaker overstroomden ontstond het
Maasheggenlandschap (rond Gassel), waarbij de heggen fungeerden als
veekering. Rond 1400 werd met de aanleg van dijken begonnen, waardoor
de sedimentatie voortaan hoofdzakelijk tussen de dijken plaatsvond. Het
buitendijkse gebied slibde op en kwam hoger te liggen dan het binnendijkse
gebied. De overstromingskans binnendijks werd daardoor steeds groter. Er
volgde een eeuwenlange strijd tegen het water, met zichtbare sporen als
dijkwielen en oude kronkeldijken, bijvoorbeeld bij de Mars- en Wijthdijk.
Na de overstromingen van 1926 werd met het plan Lely de Maas
genormaliseerd. De waterafvoer werd reguleerbaar gemaakt met stuwen, de
meanders (o.a. bij Keent) werden afgesneden en gedicht, het zomerbed verdiept
en verbreed, er werd een brede overstromingszone afgegraven (de Lelyzone)

en er werden bakenbomen aangeplant. Hierdoor kreeg het rivierenlandschap
een artificieel karakter.
Dijken werden vanaf de jaren ’50 versterkt waarbij de grootste kronkels zijn
‘gladgestreken’, zoals bij de Mars- en Wijthdijk.
In de 20ste eeuw vond grootschalige zandwinning plaats, waardoor de
Kraaijenbergse Plassen ontstonden en werden ingericht als recreatiegebieden.
Ook is in de jaren ’60 de haven van Cuijk aangelegd. De modernisering
van de landbouw leidde tot schaalvergroting en het verdwijnen van
landschapselementen in het gebied. Na de hoogwaterstanden van ’93 en
‘95 is er gewerkt aan een nieuwe generatie dijkversterkingen en heeft er
natuurontwikkeling plaatsgevonden in de uiterwaarden bij Keent. De oude
meander is uitgegraven en het gebied wordt momenteel beheerd met grote
grazers.
De dijk in het groter geheel: meanders en kanalisatie, Beerse Overlaat en
Zuiderwaterlinie
Het dijktraject Cuijk-Ravenstein maakt deel uit van twee gebiedsoverstijgende
en elkaar overlappende historische structuren: de Beerse Overlaat en de
Zuiderwaterlinie (fig. 2.4).
Door bedijkingen en buitendijkse opslibbing kon de Maas niet altijd haar water
kwijt en was de dijk op een aantal plekken lager gehouden om de Beerse Maas,
een van oudsher bij hoog water meestromende laagte, als ‘noodventiel’ te laten
fungeren. In dijktraject Cuijk-Ravenstein lag deze inlaat tussen Linden en Grave.
Daarnaast was er een inlaat stroomopwaarts van Katwijk, buiten het plangebied.
Het laaggelegen land rondom de Hertogswetering en de Graafsche Raam
stroomde destijds dan onder water, om vervolgens tot aan ’s-Hertogenbosch
door te stromen door de uitgestrekte komgronden, met grote schade aan de
bebouwing en landbouw tot gevolg. Ringdijkjes in het achterland konden de
schade eventueel verminderen. Ook was er allerlei noodmateriaal beschikbaar
dat werd gedistribueerd vanuit het dijkmagazijn bij Villa Nova. Na de
Maaswerken uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw is de doorstroming van de rivier
zo toegenomen dat de Overlaat vanaf 1942 officieel geen waterveiligheidsfunctie
meer had. De inlaat tussen Linden en Grave is vanwege dijkverlegging niet
meer terug te vinden in het landschap.
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Fig. 2.4 De dijk als onderdeel van het groter geheel: meanders en kanalisatie, de Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie
De Beerse Overlaat had ook een functie binnen de Zuiderwaterlinie, die Holland
in de 17e en 18de eeuw moest beschermen tegen invallen uit het zuiden.
Grave was één van de elf vestingsteden van de linie en is in meerdere rondes
versterkt tot vestingstad met bolwerken, grachten en poorten, waarvan sommige
delen nog steeds te zien zijn. De stad maakte meerdere belegeringen mee,
waarvoor circumvallatie-linies en kampementen werden aangelegd. De Beerse
Overlaat werd hierbij ingezet als inundatiegebied om het ommeland van Grave
ondoordringbaar voor de vijand te maken.
In de 19e eeuw werd de vestingstructuur gedeeltelijk ontmanteld en breidde
de stad langzaam uit richting het buitengebied. Wel werden Grave en de dijk in
1939 nog kort deel van de Peel-Raamstelling, waarvan nog enkele kazematten
overgebleven zijn.
De afwisseling van meanders en kanalisatie zoals hiervoor beschreven is
kenmerkend voor de gehele bedijkte Maas. De recentelijk geopende meander
van Keent maakt deel uit van een reeks meanders die vooral tussen Grave en
’s-Hertogenbosch prominent aanwezig zijn. Deze meanders worden begrensd
door ‘oude dijken’ met kenmerkende historische bebouwing. Keent zelf is deels
natuurlijk ingericht en heeft deels een landbouw- of bewoningsbestemming.
Tussen Grave en Cuijk, ter hoogte van de Kraaijenbergse plassen en tussen
Keent en Balgoij (de laatste maakt geen onderdeel uit van de dijkverbetering)
liggen trajecten ‘moderne dijk’ die stammen uit de Maaswerken uit de jaren ‘30
van de vorige eeuw. Deze dijken zijn strakker, rechter en historische bebouwing
ontbreekt.
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Kernkwaliteiten en opgaven
In het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) zijn de Maasdijk en het omringende
landschap tussen Cuijk en Ravenstein in verschillende thema’s beschreven. De
dijkverbetering kan worden aangegrepen om te werken aan de ontwikkeling van
de dijk als landschapselement en eventuele meekoppelkansen op het gebied
van cultuurhistorie, ecologie en recreatie. De visie uit het RKK is beschreven
aan de hand van de volgende thema’s (fig. 2.5)
• Één herkenbare dijk
• Een cultuurhistorische dijk
• Een ecologische dijk
• Een recreatieve dijk
Per thema zijn hieronder de kernkwaliteiten en opgaven voor de verschillende
deelgebieden nader uitgewerkt. Deze kernkwaliteiten moeten behouden of
versterkt worden. Hiervoor kunnen opgaven worden aangegrepen om de
kwaliteiten te versterken of soms toe te voegen.
Één herkenbare dijk De belangrijkste kernkwaliteit van de dijk is dat het
een herkenbaar, losstaand cultuurhistorisch element is dat een buiten- en
binnendijkse wereld scheidt. Het landschap loopt door tot aan de teen van de
dijk en de taluds en kruinbreedte zijn eenduidig over de gehele dijk. Opgave is
om de materialisatie van de dijk meer te laten samenhangen over het gehele
traject. Dit betekent niet dat er een volledige eenheid in het gehele dijkprofiel
moet zijn, maar dat de inrichtingsmiddelen van wegprofiel en taluds op elkaar
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moeten worden afgestemd. Voor de verschillende dijktrajecten geldt telkens een
andere benadering:
• Cuijk en Kraaijenbergse Plassen: de dijk is een hele duidelijke scheiding
tussen binnen- en buitendijks, met vaak bosschages, bomenrijen en
bebouwing aan de binnenzijde van de dijk en een weids uitzicht over het
buitendijkse gebied. Deze beplanting is een kwaliteit die dient te worden
behouden of teruggebracht. Verder is het dijkprofiel hier nog niet overal
eenduidig: sommige plekken hebben een natuurvriendelijke dijkbekleding,
en lang niet overal is de dijk toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Hier
ligt een kans om de dijk één doorlopend dijkprofiel te geven met een continu
pad en eenzelfde soort bekleding.
• Grave: de kwaliteiten van dit traject zijn het watercontact en de beplanting
langs de kades en de nog zichtbare vestingstructuren. Hier zal vaak worden
gekozen voor een constructieve hoogteoplossing. De vestingstructuur is
sterk bepalend in het aanpakken van de waterveiligheidsopgave.
• Neerloon-Overlangel-Reek: hier volgt de Maasdijk het historische tracé
rondom de oude Maasarm van Keent richting de tuimeldijk van Neerloon.
De dijk loopt afwisselend dwars door het open landschap of langs de wat
meer besloten en soms beplante bebouwingsstructuren. Dit onderscheid
is een kernkwaliteit van dit landschap. Bij de aanleg van eventuele
steun- en pipingbermen dient hiermee rekening te worden gehouden: ze
lopen vloeiend in elkaar over en het liefst over een langere breedte. De
tuimeldijk bij Neerloon is een afwijkend element en vormt een ensemble
met het bebouwingslint en de beplanting op de dijk dat moet worden
behouden. Verder liggen hier kansen voor het verduidelijken van de dijk als
hoofdstructuur in het landschap. Aantakkingen zijn ondergeschikt en de weg
op de dijk moet continu worden doorgezet. Verkeerskundige aanpassingen
dienen rekening te houden met de dijk als leidende vorm in dit landschap.
De hierboven beschreven landschapsindeling wordt verderop in het rapport als
deelgebiedsindeling gebruikt.
Een cultuurhistorische dijk
De dijk is eeuwenoud en op zichzelf al een cultuurhistorische structuur.
Verder zijn de Beerse Overlaat en Zuiderwaterlinie de twee belangrijkste
cultuurhistorische structuren van dit landschap, die lang niet overal even
zichtbaar meer zijn. Naast deze structuren zijn er elementen die aan de dijk
vastliggen: het dorp Neerloon, oude dijk- en veerhuisjes, kazematten, etc.

fig. 2.5 Visie uit het ruimtelijk kwaliteitskader, de dijk ontwikkelen als herkenbare, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve dijk - bron HNS
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Cuijk: tussen Linden en de Gasselse Loop ligt het vroegere tracé van
de Beerse Overlaat (vroeger een verlaging in de dijk). Intussen is de dijk
verplaatst en verhoogd. Hier liggen kansen om het verhaal van de Beerse
Overlaat beter zichtbaar te maken. Een stuk naar het oosten, ten noorden
van de Haven van Cuijk, liggen nog twee kazematten die goed moeten
worden ingepast. De bakenbomen langs de Maas zijn een belangrijke
cultuurhistorische structuur.
Grave: in de Vestingvisie van West 8 is de ambitie neergezet om de
vestingstructuur van de stad zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Er liggen
kansen om dit te doen rond de voormalige bastions Blauwkop en Bekaf,
de buitenste vestingwallen bij de Jan Van Cuykdijk en de Emab-locatie,
het Visioterrein en de scheepswerf. Indien verticale constructies worden
aangelegd, waarbij een groot deel van het kadeprofiel eruit gehaald
moet worden, zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen het
terugbrengen van bestaande kwaliteiten of het toevoegen van nieuwe
kwaliteiten.
NOR: ook in dit gebied raakt de Beerse Overlaat de dijk (bij het Velpse
Sluisje en de Pannestaart) en liggen er dus kansen voor het zichtbaar
maken van de Overlaat. Ook liggen er in dit deelgebied een groot aantal
historische gebouwen aan de dijk: het Schuttershuisje, het Wachthuis, het
Veerhuis, de woningen bij Overlangel en die bij Neerloon. Verder ligt er
ten oosten van het Schuttershuisje een historisch dijktracé met wielen en
kronkels dat zichtbaar moet blijven na de versterking.

Een ecologische dijk
De dijk doorsnijdt meerdere ecologisch interessante gebieden en biedt
potentieel als een ecologische verbinding door een natuurvriendelijke
bekleding toe te passen. Over het hele plangebied is verder de koppeling van
weerdverlaging en natuurontwikkeling buitendijks een ecologische kans.
In de deelgebieden zijn de kwaliteiten en kansen als volgt:
• Cuijk: de dijk ligt tussen de Natuurnetwerk Brabant-gebieden (NNB)
het Gasselse Bos, de Raamvallei, de Kraaijenbergse Plassen, het
Maasheggengebied en de Tochtsloot binnendijks en de agrarische weerden
buitendijks.
• Grave: de Raam komt vanuit het zuiden en mondt nu uit in de Maas
ten noorden van het Gemaal van Sasse. Er liggen hier kansen voor
een natuurvriendelijkere beekmonding, beekherstel en een ecologische
verbindingszone (EVZ) van de Raam langs het Visioterrein.
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NOR: buitendijks ligt het natuurgebied van Keent, maar ook grote
landbouwarealen. Hier liggen kansen voor een verbinding met de NNB
gebieden Putwielen en Herperduin via de Hertogswetering en Erfdijk.
In tegenstelling tot gebied van het aangrenzende project Meanderende Maas
zijn de uiterwaarden geen onderdeel van het natuurnetwerk.

Een recreatieve dijk
Één van de grootste kernkwaliteiten van de dijk is de dijk als doorlopende
langzaam-verkeersverbinding van oost naar west, waar routes uit de omgeving
op aansluiten. Toch zijn er ook nog veel kansen voor het verbeteren van
de routestructuur en het toevoegen van rustpunten op en rond de dijk. Een
overkoepelende kans is het maken van een doorlopende fiets- en wandelroute
onderaan de dijk van oost naar west. Nieuwe rustpunten moeten op elkaar
aansluiten qua materiaalkeuze, eenduidige inpassing en meubilair. Bovendien
moeten het passen bij de landschappelijke uitstraling van de dijk.
• Cuijk: het weidse uitzicht vanaf de dijk dat wordt gestuurd door de beplanting
langs de dijk is hier een kwaliteit. Helaas ontbreekt hier een doorgaande
fietsverbinding. Er kunnen meer rustpunten op de dijk en struinroutes in de
uiterwaarden rond de voormalige Beerse Overlaat komen. Tevens zou er
ook een rustpunt bij de uitloper van de Maashorst bij de Driesenweg kunnen
komen.
• Grave: hier zitten de kansen vooral in het opwaarderen van de
verblijfskwaliteit van het waterfront: de inrichting van de openbare ruimte is
vaak sleets, er is (te) veel ruimte voor de auto en historische relicten zoals
de Maaspoort zijn onvoldoende zichtbaar. Ook liggen er kansen voor Grave
als schakel in het fietsnetwerk over de Maasdijk.
• NOR: hier is de beleving van de buitendijkse riviernatuur en het weidse open
landschap met verschillende vergezichten de grote kwaliteit. Op het gebied
van recreatie liggen er kansen voor meer verbindingen met de uiterwaard en
het verbeteren van de verkeersveiligheid van de dijk voor fietsers (met name
op het traject tussen Reek en Overlangel).
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Vestingvisie Grave: kwaliteiten en kansen vanuit de
waterveiligheidsopgave (fig. 2.6)
Bureau West 8 heeft in opdracht van de gemeente Grave een Vestingvisie
opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan over hoe de beleefbaarheid
van de vesting kan worden versterkt. Ten aanzien van de dijkverbetering wordt
onder andere het volgende gezegd:

worden gemaakt. De dijkverbetering is een belangrijke kans om hier invulling
aan te geven. Om een samenhangende beleving van de vestingwerken te
bewerkstelligen, dienen de verschillende onderdelen van de vesting een
relatie met elkaar aan te gaan. Gebiedsoverschrijdende structuren, zoals
een dijklichaam, dienen op een heldere manier afgetekend te worden in het
landschap, zodat deze niet versmelten met de vestingwerken.

De beleefbaarheid van de vesting. Het ontwerp van de vesting is bij
eerste opzet zeer methodisch. De opeenvolging van krijgsinzichten over
tijd resulteert er uiteindelijk in dat de vesting een complex stelsel werd
met onderdelen uit meerdere tijdslagen. De `Vestingwet` uit 1874, die de
ontmantelingsprocedure voor tal van vestingsteden in beweging zette, leidde tot
veel sloopwerkzaamheden die de integriteit van het geheel steeds verdergaand
heeft aangetast. Samen met de nieuwbouw van woningen en wegen heeft
dit proces geleid tot de huidige gefragmenteerde en vaak onbegrijpelijke
ruimtelijke structuur aan de randen van de historische binnenstad. Om de
vesting in de toekomst te kunnen begrijpen als een samenhangend stelsel van
verschillende vestingwerken, is het van belang dat deze ruimtelijk beleefbaar

Elementen als de Maaspoort, halfbastion Bekaf en de vestingmuren bij
Bomvrije verdienen het om in ere hersteld te worden en de benodigde ruimte
te krijgen. Door in te zetten op een hoogwaardige afwerking en het herstel van
de vestingwerken kan de beleefbaarheid van de vesting aanzienlijk verbeterd
worden.

03

Veiligheidsopgave Grave vanaf ooghoogte (fig. bijlage 3)
In hoofdstuk 2 is de veiligheidsopgave nader toegelicht en is nader ingegaan
op de hoogteopgave voor de vesting. Dit zijn hoogtes gemeten vanaf de
huidige kering zoals bijvoorbeeld de muurtjes langs de Prinsenstal. Om een
goede inpassing te kunnen doen is het van belang ook naar de ooghoogte
vanaf het maaiveld te kijken. Daarvoor is een beeldenreeks gemaakt waarin de
2.6 Leidende principes
consequenties van de hoogteopgaven
vertaald zijn naar ooghoogte. In bijlage
Vestingvisie
3 is deze
reeks opgenomen. Hierin is te zien dat met name op de Maaskade
Grave
de keringshoogte voor 21252.7
hoger
is dan
ooghoogte en dit dus extra aandacht
Een compacte
binnenstad
vergt voor een goede inpassing.
Ook voor 2075 is de opgave aanzienlijk.
Deze heeft bijvoorbeeld bij de Maaspoort de hoogte van de huidige glazen
terrasschermen. Voor Grave is er dus een verkenning nodig van verschillende
bijzondere constructies om het zicht op de Maas te behouden en daarnaast de
vestingwerken van Grave te benadrukken en herstellen. Op de Prinsenstal en bij
de Nieuwe Haven lijken de hoogteopgaven mee te vallen.
Innde uitwerking van de visie zijn de volgende onderwerpen van belang.
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02

02

Agendapunten van de visie

01 | Een compacte binnenstad

De perceptie van de vestingstad bestaat bij
de gratie van een duidelijke afgezoomde
binnenstad. Vervolmaak de compacte binnenstad door:
- Behoud van historische maatvoering en
proporties van volumes en straten.
- behoud het karkater van een veld van
kleurige dakkappen met daarin het contrasterend silhouet van de Sint Elisabethkerk.
- Verdichten waar dat nog kan, maar met
name langs de hoofdontsluiting van de
Trompetter- en Brugstraat.
- Verbetering van de verbinding met de
Maas

- Verdichten en herontwikkelen Oude Haven

-

Verdichten van Lunette
Herbestemmen en integreren van het Arsenaal

02 | Een ruime groene vestingsgordel
-

Parkeeroplossingen combineren met herintroductie vestingswerken
Hampoort als entree naar de stad
Brugpoort als mogelijke nieuwbouwlocatie
Ontwikkeling van de Maasentree aan het Maasfront
Maritieme recreatie stimuleren in de Nieuwe Haven
Gedeeltelijke herintroductie van het Kroonwerk
Uitwerking van het bastion Kasteele als entree op de route van de N324
Gebied rond bastion Hartenaas voor evenementen
Kroonwerk `Menno van Coehoorn` zichtbaar maken met grondverzet

03 | Afnemende precisie van de vestingswerken naar de randen

01

-

Landschappelijke vertaling van buitenfort blauwkop in de uiterwaarden

-

Fietsconnectie met de Koninginnedijk richting de John S. Thompsonbrug
Landschappelijke vertaling van het buitenfort bij Bekaf en uitloop in de
uiterwaarden nabij woningbouw Wisseveld

2.8 Een ruime groene

vestinggordel
De openbare ruimte: kansen
voor opwaardering?
Werken aan de Maaskade in Grave is werken aan de ruimtelijke kwaliteit van
de vesting! Belangrijke kwaliteiten langs de kade zijn het zicht op de Maas, de
Maaspoort en de volgroeide kastanjes. Momenteel wordt de Maaskade nog
gedomineerd door autoverkeer
en parkeerplaatsen en is er weinig ruimte om te
2.9 Precisie van de
slenteren langs de kade. Opvestingwerken
een aantal plekken is de inrichting van de openbare
ruimte niet up-to-date. Vanuit de waterveiligheidsopgave is duidelijk dat de
Maaskade ingrijpend op de schop moet. Daarbij wordt het fundament gelegd
voor de komende 100 jaar. Daarmee biedt de dijkverbetering de mogelijkheid
om als meekoppelkans de ruimtelijke kwaliteit van de vesting Grave te
verbeteren en integraal af te2.10
stemmen.
Hierbij is het nodig om in te zoomen
Wisseveld
op verschillende deelgebieden van de opgave in Grave en de verschillende
mogelijkheden af te wegen. Versterken vanuit een integrale benadering vraagt
nuance per deeltraject én een overkoepelende blik.
Een ruime groene vestingsgrodel door het:
- Vrijwaren van de vestingzoom van bebouwing en infrastructuur. Benut de ruimte voor
de waterhuishouding en voor recreatieve
en ecologische maatregelen.
- Het vrijhouden van de zoom ontstaat een
beleefbare vesting. Op strategische locaties
kunnen historische onderdelen en structuren sterker zichtbaar en aangerijkt worden.

04 | Wisseveld als 21ste eeuwse ontwikkellocatie
-

02

02

03
02

Fig. 2.6 Agendapunten Vestingvisie Grave: 1. Een compacte binnenstad,
2. Een ruime groene vestingsgrodel, 3. Afnemende precisie vestingwerk24
en naar randen 4. Wisseveld als 21ste eeuwse ontwikkellocatie (onderdeel Vestingvisie Grave, West 8).

Uiterwaarden vrijwaarden van bebouwing
Woningontwikkelingen langs de dijk, bedrijven langs de N324
Verdichten van het Wisseveld

Een afnemende precisie van de vestingwerken richting de schootsvelden:
- Daar waar de vesting de Raam en de
omliggende wijken en functies raakt zal de
historische belijning meer kunnen vervagen.
- Het vrijhouden van de uiterwaarden om
de historische perceptie van de vestingstad
in het landschap te bewaren is cruciaal. Er
blijft ruimte voor de rivier en Grave ‘kust’ de
Maas.

Op één plek is de vestingzoom duidelijk
en permanent doorbroken. Dit gebied van
stadhuis naar brug biedt volop ruimte aan
die initiatieven die moeilijk met de historische binnenstad te verenigen zijn.
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