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3 Het voorkeursalternatief
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3.1  Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het Voorkeursalternatief (VKA) nader toegelicht en 
worden ook de kansen besproken die met dit VKA ingevuld kunnen worden. In 
paragraaf 3.2 is het VKA op hoofdlijnen beschreven. In paragraaf 3.3 worden 
de deeltrajecten afzonderlijk toegelicht. De uitgebreidere toelichting van 
de afwegingen die zijn gemaakt per deeltraject komen terug in hoofdstuk 5 
‘Afweging kansrijke alternatieven’. Bij het opstellen van het VKA is geconstateerd 
dat veel meekoppelkansen meerwaarde kunnen bieden maar ook onafhankelijk 
van de gekozen veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. De 
haalbaarheid is niet onlosmakelijk verbonden met het dijkontwerp en wordt in 
de planuitwerking nader onderzocht. Teksten over de meekoppelkansen zijn 
daarom in paragraaf 3.2 en 3.3 blauw cursief weergegeven.
In paragraaf 3.4 wordt de ‘menukaart meekoppelkansen’ toegelicht.

3.2  Voorkeursalternatief op hoofdlijnen
Een beleefbare dijk met veel gezichten, als onderdeel van een groter 
geheel
Als je uitzoomt en naar de gehele bedijkte Maas kijkt, zie je dat deze ‘kralen’ 
deel uitmaken van een complex en gelaagd landschap dat doorloopt tot aan 
’s-Hertogenbosch (fig. 2.4). We zien een afwisseling van Maasmeanders en 
gekanaliseerde delen, en een reeks van 11 meer of minder gave vestingsteden 
als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. 
Bij een dijkverbetering gaat het om een goede inpassing in het landschap als 
onderdeel van de hoofdopgave. Ook kan aanvullend een bijdrage geleverd 
worden aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Dat 
kan door de eenheid in de verscheidenheid te benoemen en aan te geven hoe 
het streven naar deze eenheid uiteindelijk richting geeft aan het type versterking 
dat we kiezen. Ons motto is daarom: een herkenbare dijk met veel gezichten, 
als onderdeel van een groter geheel. In de kaart zijn die vele gezichten 
weergegeven (fig. 3.2). In het VKA werken we dit als volgt uit:

Een herkenbare en beleefbare dijk 
Een herkenbare en beleefbare dijk wordt bereikt met een eenduidig dijkprofiel 
en doorlopende routestructuren voor langzaam verkeer. In het dijkprofiel 
zelf gebeurt dit door voor de gehele dijk te kiezen voor een eenduidige 
profielopbouw met 1:3 taluds en stabiliteitsbermen. 

Voor het gehele dijktraject kan dit door ontbrekende schakels in het fiets- en 
wandelnetwerk op en aan de dijk toe te voegen, door deeltrajecten op de dijk 
verkeersveiliger in te richten en door rustplekken en uitzichtpunten te maken. 
Voorbeelden zijn een fietsvriendelijker inrichting van het dijkprofiel ter hoogte 
van Keent (fig. 3.5) en de aanleg van een fietspad op de dijk ter hoogte van de 
Kraaijenbergse plassen (fig. 3.4).

De dijk als onderdeel van het dijkenlandschap van de meanderende Maas
Het contrast tussen oude en nieuwe dijken is kenmerkend voor de gehele 
bedijkte Maas. De dijk is onderdeel van het dijkenlandschap van de 
meanderende Maas, van Cuijk tot ’s-Hertogenbosch, met een opeenvolging van 
oude meanders en gekanaliseerde delen. Dijkverbetering Cuijk -Ravenstein 
maakt onderdeel uit van dit grotere geheel en wil bijdragen aan verbetering van 
het landschap van de bedijkte Maas door het contrast tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
dijken te handhaven en eventueel te vergroten. Dat contrast zit hem vooral 
in het behoud van kleinschaligheid en een goede inpassing van bijzondere 
beplanting, bebouwing en erven direct aan de dijk in het gedeelte Neerloon-
Overlangel (fig. 3.5). De dijk behoudt hier zijn ontsluitende functie en krijgt een 
opeenvolging van maatwerklocaties en korte stabiliteitsbermen. Ter hoogte 
van de Kraaijenbergsche plassen komt een eenduidig dijkprofiel met een 
stabiliteitsberm over grote lengte. De dijk heeft hier geen ontsluitende functie 
(hooguit voor fietsers).

De dijk vertelt het verhaal van de rijke cultuurhistorie van de 
Zuiderwaterlinie en de Beerse Overlaat
De verschillende onderdelen van de vestingstructuur (Prinsenstal, Maaskade, 
Nieuwe Haven, Jan van Cuijk-Dijk en Koninginnedijk) krijgen elk een eigen 
aanpak. Het bewaken van de samenhang van waterveiligheidsmaatregelen 
binnen de vesting is daarbij cruciaal. De hoogteoplossingen moeten samen 
een familie vormen die het karakter van de vestingstad behoudt of versterkt. 
Vanwege de complexiteit van de situatie in Grave is ervoor gekozen om in het 
VKA voor de Maaskade extra speelruimte te creëren voor ontwerp samen met 
de betrokken partijen in de volgende planfase. 

De dijkverbetering kan een bijdrage leveren aan het verhaal van de rijke 
cultuurhistorie van de Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie. Dat kan door 
extra aandacht te schenken aan het verbeteren van de beleefbaarheid en 
herkenbaarheid van de vestingstructuur van Grave en de nu niet meer zichtbare 
locatie van de inlaat van de Beerse Overlaat ter hoogte van de Kraaijenbergse 
Plassen.
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Fig. 3.2 Een beleefbare dijk met veel gezichten, als onderdeel van een groter geheel



28 Fig. 3.3 Kenmerkend dijkprofiel Haven Cuijk: Hier is de stabiliteitsopgave relatief beperkt en is een binnendijkse stabiliteitsberm gekozen, die goed wordt ingepast langs het bedrijventerrein.

Hoofdlijn van de waterveiligheidsmaatregelen
Op deze pagina staan de meest kenmerkende profielen binnen het dijktraject afgebeeld. Inpassingsopgaven en mogelijke meekoppelkansen staan in de verbeeldingen 
bovenin en de ingrepen in de dijk onderin. Op de kaart op deze pagina wordt globaal aangegeven over welk dijkprofiel gesproken wordt.
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Fig. 3.4 - Kenmerkend dijkprofiel Kraaijenbergse Plassen:  hier is geen pipingopgave en kiezen we voor een eenduidig profiel met stabiliteitsbermen.

Fig. 3.6 Kenmerkend dijkprofiel tussen Neerloon en Velp: hier is vaak een stabiliteits- en pipingopgave en staat veel bebouwing dicht op de dijk. 
Bij bebouwing kiezen we daarom voor aaneengesloten trajecten met maatwerk. 

Fig. 3.5 Kenmerkend dijkprofiel tussen Neerloon en Velp: hier is vaak een stabiliteits- en aanzienlijke pipingopgave. 
Om de lengte van de berm te beperken, kiezen we hier voor een eenduidig profiel met bermen aangevuld met een verticale pipingmaatregel. 
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De technische maatregelen om de dijk te verbeteren zijn niet over het hele 
traject gelijk. Verschillen in bodemopbouw, opgaven en bebouwing maken dat 
er verschillende oplossingen worden gekozen verspreid over de verschillende 
deeltrajecten. In de basis geldt altijd dat de maatregelen om de waterveiligheid 
te verbeteren sober en doelmatig zijn. Dit is een uitgangspunt dat het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan alle dijkversterkingen stelt en 
is een voorwaarde voor financiering door het HWBP. De grote lijn die we in de 
waterveiligheidsmaatregelen zien is de volgende:
• We maken een veilige en goed beheerbare kering. De nieuwe kering 

dient altijd het vereiste beschermingsniveau conform de Waterwet de 
bieden. Hierop worden geen concessies gedaan. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met de eisen en wensen van de beheerder ten aanzien van 
beheerbaarheid van de kering. 

• Integraal versterken. De dijk wordt zo ontworpen dat deze binnen het 
zichtjaar van de dijkverbetering voor alle faalmechanismen voldoet. In 
principe worden de maatregelen in grond ontworpen voor 50 jaar (zichtjaar 
2075), en de constructieve onderdelen voor 100 jaar (zichtjaar 2125). 
Voor de maatregelen in grond is het niet zinvol een kortere tijdshorizon te 
hanteren omdat er dan nog steeds een hoogteopgave aanwezig blijft.

• Adaptief versterken. Voor de kademuur in Grave is gekozen om hiervoor 
een adaptieve strategie toe te passen. De impact van een verhoging met 
een zichtjaar over 100 jaar (2125) is dermate groot dat dit moeilijk inpasbaar 
is. Daarnaast zijn de bestaande onderbouw constructies (met name de 

huidige onderbouw constructie van de Maaskade Zuid en Prinsenstal) 
waarschijnlijk nog goed uit te breiden met een verhoging van de kade voor 
50 jaar. Daarom is ervoor gekozen om de hoogteopgave in Grave nu te 
realiseren met een levensduur voor 50 jaar (gelijk aan de ontwerplevensduur 
van de dijken). Deze keuze leidt tot lagere kosten over de levensduur, 
omdat er nu geen constructies vervangen hoeven te worden die eigenlijk 
nog voor 50 jaar behouden kunnen blijven. Dit is ook vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid/circulariteit een verantwoorde keuze. Over 50 jaar kan (met 
de op dat moment geldende inzichten ten aanzien van klimaat) opnieuw 
bekeken worden welke ingrepen nodig zijn binnen het projectgebied 
van Cuijk – Ravenstein en specifiek in Grave. Op locaties waar nieuwe 
constructies nodig zijn wordt de sterkte hiervan wel direct ontworpen met 
een zichtjaar over 100 jaar.

• Ten aanzien van de hoogteopgave voor de dijken is gekozen om uit 
te gaan van een overslagdebiet van 1 l/s/m (het volume water dat per 
seconde per meter als gevolg van golfbeweging over de kering slaat). Een 
overslagdebiet van 1 l/s/m is de meest logische keuze, omdat er bij dit 
overslagdebiet geen aanvullende maatregelen binnendijks (zoals langere 
stabiliteitsbermen en een strenger beheerregime om de kwaliteit van de 
graszode te garanderen) nodig zijn en er bij een hoger overslagdebiet maar 
zeer beperkte winst in kruinhoogte te behalen is. Met het nemen van deze 
ontwerpkeuze is de bandbreedte in de hoogteopgave verder verkleind.

• Ten aanzien van de hoogteopgave voor kademuur Grave is gekozen om 

Fig. 3.7 Kenmerkend dijkprofiel tuimeldijk Neerloon: hier wordt een buitenwaartse dijkversterking gecombineerd met een buitendijkse klei-inkassing als pipingmaatregel.
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uit te gaan van een overslagdebiet van 1-10 l/s/m. Een overslagdebiet 
van 1-10 l/s/m is de meest logische keuze, omdat dit het hoogst toelaatbare 
overslagdebiet is, wat leidt tot een zo laag mogelijke muur binnen de 
gestelde eisen voor waterveiligheid. Een hoger overslagdebiet is vanuit 
waterveiligheid niet acceptabel, terwijl een lager overslagdebiet leidt 
tot onnodige kosten en onnodig zichtverlies. Met het nemen van deze 
ontwerpkeuze is de bandbreedte in de hoogteopgave verder verkleind. 

• Kunstwerken behouden indien mogelijk. Ook voor de waterkerende 
kunstwerken binnen het dijktraject geldt dat als deze (met relatief 
beperkte aanpassingen om de waterveiligheidsopgave op te lossen en 
de dijkverbetering te accommoderen) behouden kunnen blijven met een 
zichtjaar voor 50 jaar (2075) dat dit de voorkeur geniet boven volledige 
nieuwbouw met een zichtjaar voor 100 jaar (2125). Deze afweging is per 
kunstwerk gemaakt, waarbij ook onderzocht is of er vanuit andere functies 
dan waterveiligheid aanleiding is om het kunstwerk nu te vervangen. 

• Binnenwaarts versterken. In principe moet de dijkverbetering niet 
ten koste gaan van de ruimte voor de rivier. Als de ruimte binnendijks 
aanwezig is, heeft binnenwaarts versterken de voorkeur (want dan blijft 
de ruimte voor de rivier behouden). In het Voorkeursalternatief wordt de 
tuimeldijk in dijkvak 36 buitenwaarts versterkt en ook in dijkvak 37 wordt 
rekening gehouden met een buitenwaartse versterking vanwege de 
binnendijkse bebouwing (maatwerklocatie). Daarnaast is in het VKA een 
buitenwaartse versterking meegenomen in dijkvakken 15 en 16 (raakvlak 
met wegontwerp N321) en in dijkvak 21 (Havenstraat Grave). In de 
planuitwerking wordt nader bekeken in hoeverre ook bij de maatwerklocaties 
bij woningen een buitenwaartse versterking nodig is. De rivierkundige 
compensatieopgave ten gevolge van de buitenwaartse versterkingen in 
het VKA is beperkt. Naast de buitenwaartse versterkingen als onderdeel 
van de dijkverbeteringsopgave zijn er enkele meekoppelkansen in de 
uiterwaarden die mogelijk een negatief rivierkundig effect hebben.Vanwege 
de buitenwaartse versterkingen in het VKA, de maatwerklocaties en 
meekoppelkansen met (mogelijk) rivierkundig effect nemen we bij Neerloon 
een compensatiegeul op in het VKA. In de planstudie moet nog onderzocht 
worden wat de rivierkundige effecten precies zijn en of de compensatiegeul 
deze volledig kan compenseren (dit lijkt overigens vooralsnog haalbaar). 
Hierbij kan ook worden gekeken naar een gezamenlijk compensatieplan met 
raakvlakprojecten zoals stuw Grave en de A50.

• Zoveel mogelijk versterken in grond. Dijklichamen met bermen in 
grond zijn goed te beheren, uit te breiden en over het algemeen weinig 
complex of risicovol. De kosteneffectiviteit en het niveau van duurzaamheid 

hangen echter af van de dimensies. Alternatieven zijn meestal verticale 
technische oplossingen die bij grotere opgaven op het gebied van kosten 
en duurzaamheid voordelig kunnen zijn. Het voordeel op duurzaamheid 
geldt bij verticale technische oplossingen met name voor constructies/
innovaties die gebruik maken van andere materialen dan beton en staal 
(zoals kunststof damwanden, geotextielen, etc.) In het VKA wordt de 
binnenwaartse stabiliteit opgelost met stabiliteitsbermen, met uitzondering 
van de maatwerklocaties bij woningen waar voor een verticale oplossing is 
gekozen. Voor piping blijkt een oplossing in grond soms te leiden tot zeer 
veel ruimtebeslag. In het VKA worden lange pipingbermen voorkomen 
door verticale maatregelen toe te passen. De reden hiervoor komt voort uit 
overwegingen op het gebied van kosten, duurzaamheid, landgebruik en 
impact op landschap. Het omslagpunt hiervoor ligt bij een bermlengte van 
ongeveer 30-40 m. Bij langere bermen is een verticale maatregel gunstiger. 

• Waar verticale maatregelen worden getroffen houden we de mogelijkheid 
open om innovatieve maatregelen toe te passen. Voor piping kunnen 
verticale filteroplossingen worden toegepast die wel grondwater maar geen 
zand doorlaten. Een groot voordeel van deze filteroplossingen is dat deze 
onafhankelijk van toenemende waterstanden werken en in die zin dus 
een robuuste maatregel vormen richting de toekomst. Het VKA biedt de 
mogelijkheid ervaring op te doen met innovatieve en duurzame technieken 
bij een dijkverbetering. Er is in het VKA nog geen keuze gemaakt voor een 
bepaald type oplossing. De keuze hiervoor volgt in de planuitwerkingsfase. 

• Maatwerklocaties. Waar de beschikbare ruimte beperkt is (zoals bij 
woningen) kiezen we voor maatwerk met een verticale oplossing om het 
ruimtebeslag te beperken. Met deze maatwerklocaties zorgen we ervoor 
dat we geen woningen hoeven te slopen/demonteren. De maatwerklocaties 
worden in de planuitwerkingsfase verder ontworpen.

• Onderdeel van de Basisspecificatie Dijk (BSD) is de wens van de 
beheerder om alle taluds (zowel binnen- als buitentaluds) naar 1:3 te 
brengen in verband met het maaionderhoud. Op sommige locaties is op dit 
moment sprake van een wat steiler talud of een talud dat niet meer strak 
onder 1:3 ligt (maar met een steiler en een flauwer gedeelte, waardoor er 
wel ruimte is om een 1:3 talud te realiseren). In het VKA gaan we uit van 1:3 
taluds om de beheerbaarheid van de dijk te waarborgen.

• Anti-graverij maatregelen. Maatregelen om bevers en dassen uit de kering 
te houden zijn noodzakelijk om de waterveiligheid te waarborgen. Deze 
maken daarom onderdeel uit van het VKA. De anti-graverij maatregelen 
bestaan uit 5 hoogwatervluchtplaatsen, 10 kunstburchten voor dassen en 
het ingraven van ca. 4 km gaas.



Nota Voorkeursalternatief - november 2022 - Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein32

3.3  Beschrijving voorkeursalternatief per deeltraject
In deze paragraaf worden de waterveiligheidsmaatregelen per dijkvak toegelicht. 
De meekoppelkansen worden per dijkvak kort genoemd en in 3.4 en hoofdstuk 4 
nader uitgewerkt.

NB: in de tekst en profielen per locatie wordt een bandbreedte in de opgave 
aangegeven. Dit komt doordat de tekst en profielen een beschrijving vormen van 
een serie van meerdere dijkvakken waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd. De 
range van deze berekeningen is daarom als bandbreedte aangegeven voor de 
betreffende locatie. Het ruimtebeslag van het ontwerp van het VKA is gebaseerd 
op de rekenresultaten van de verkenningsfase en ligt nog niet vast. In de 
planuitwerkingsfase wordt het ontwerp nader uitgewerkt en wordt het definitieve 
ruimtebeslag bepaald.

Haven Cuijk (dijkvak 1 t/m 4)
In de haven van Cuijk ligt het bedrijventerrein dicht tegen de dijk. Ten oosten 
van de keersluis is dat voor een groot deel een groene dijk, afgezoomd met 
een bosschage onderaan de dijk. Ten westen vindt de ontsluiting van twee 
bedrijven over de dijk plaats. Het meest oostelijk deel van dit traject begint met 2 
woningen waarvan er een dicht tegen de dijk aan ligt.
In dit dijkvak is er een hoogteopgave van ca. 0,10 – 0,50 m en een opgave voor 
macrostabiliteit binnenwaarts. De ontwerphoogte varieert hier van NAP +13,70 
m tot NAP +13,80 m.

De hoogteopgave wordt opgelost met een binnenwaartse kruinverhoging 
in grond (fig. 3.8 en 3.9). Voor macrostabiliteit binnenwaarts is een kleine 
stabiliteitsberm van 5 meter nodig. De stabiliteitsberm kan (onder voorwaarden 
als gesteld in de keur en na afgifte van een ontheffing) in medegebruik worden 
gegeven aan de bedrijven in het havengebied. Op locaties waar de berm niet 
inpasbaar is tussen de dijk en de bebouwing van het haventerrein is maatwerk 
voorzien met een verticale constructie. In de planuitwerkingsfase wordt dit 
maatwerk verder ontworpen.
Aandachtspunten voor de inpassing zijn een goede ontsluiting en aansluiting 
op de dijk van de meest oostelijke dijkwoning, het al dan niet verwijderen en 
opnieuw aanplanten van de bosschages onderaan de dijk, het inpassen van 
de kazematten en het zorgen voor een goede ontsluiting van de bedrijven ten 
westen van de keersluis (in combinatie met aandacht voor de fietsveiligheid).  

Dijkvak 3 is de huidige keersluis. Hiervoor zijn enkele aanpassingen aan het 
kunstwerk nodig (zowel fysiek als in de procedures), waarna het kunstwerk nog 
tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen.

Meekoppelkans is het maken van een doorlopende fietsverbinding over de dijk, 
een fietsbrug over de huidige keersluis maakt onderdeel uit van deze route.

Figuur 3.8 - Kaartuitsnede Haven Cuijk

Doorsnede

Figuur 3.9  - Profiel dijkvak 1,2 en 4
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Kraaijenbergse Plassen (dijkvak 5a t/m 14)
De dijk ter hoogte van de Kraaijenbergse Plassen is grotendeels een groene 
dijk met Hooge Voort direct grenzend aan de dijk en de Lommerstraat iets 
op afstand. Vanaf de kruisende Marsstraat tot aan de Driessenweg is er een 
landbouwweg/fietspad op de dijk. Vanaf de Driessenweg tot aan de aansluiting 
met de N321 is het weer een groene dijk.

In dit dijkvak is er een hoogteopgave van ca. 0,30 – 0,60 m en een opgave 
voor macrostabiliteit binnenwaarts (m.u.v. dijkvak 5a waar geen opgave 
voor macrostabiliteit binnenwaarts is). De ontwerphoogte varieert hier van 
NAP +12,90 m tot NAP +13,60 m. De hoogteopgave wordt opgelost met een 
binnenwaartse kruinverhoging in grond. Voor macrostabiliteit binnenwaarts is 
een stabiliteitsberm van minimaal 5 tot maximaal 20 m nodig (fig. 3.10 en 3.11). 
In dijkvak 13a en 14 zijn maatwerklocaties bij binnendijkse bebouwing. In de 
planuitwerkingsfase wordt dit maatwerk verder ontworpen.

Een aandachtspunt voor de inpassing is het creëren van voldoende ruimte voor 
tweerichtingsverkeer bij het terugbrengen van de Hooge Voort op de steunberm. 
De Lommerstraat ligt op voldoende afstand van de dijk en deze wordt niet 
geraakt door de dijkverbetering. Bosschages die binnendijks tegen de huidige 
teen zijn gelegen zijn ook een aandachtspunt vanwege natuurwaarden en 
antigraverij.

Meekoppelkansen op dit deeltraject zijn het maken van een doorlopende 
wandelroute langs de dijk en in de uiterwaarden, een doorlopende fietsroute 
op of parallel aan de dijk met op een aantal plekken rustpunten, het bereikbaar 
maken van het Ganzenorgel en het beter zichtbaar maken van de voormalige 
Beerse Overlaat.

Figuur 3.10 - Kaartuitsnede Kraaijenbergse Plassen

Doorsnede

Figuur 3.11  - Profiel dijkvak 5a t/m 14
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Vesting Grave: waterveiligheidsmaatregelen inzetten om de vest-
ingstructuur te verbeteren, daarbij zichtjaar 2075 hanteren voor een 
goede inpassing

De gemeente Land van Cuijk heeft in zijn vestingvisie en bijbehorend 
schetsboek de ambitie voor het verbeteren van de identiteit en de beleef-
baarheid van de vesting Grave beeldend uitgewerkt. Deze vestingwerken 
worden gekenmerkt door een gelaagde opbouw met muren, bastions en 
ravelijnen en een 2e groene vestinggordel. De waterkering ter hoogte van 
Grave loopt via de Jan van Cuykdijk, de Prinstenstal, de Maaskade, Half-
bastion Bekaf, de Havenstraat en de Koninginnedijk. De kering kruist of 
valt dus samen met delen van de vestingwerken (zie fig. 3.12 hiernaast). 

Het waterschap heeft samen met de gemeente gezocht naar een manier 
om de waterveiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk in te passen en 
in te zetten om de identiteit en beleefbaarheid van de vestingwerken te 
verbeteren. Dat betekent dat de waterveiligheidsmaatregelen die gekozen 
zijn zoveel als mogelijk aansluiten op de specifieke locatie in de vesting. 
Het verbeteren van de kering is ingrijpend. Met name de hoogteopgave 
met hoogtes tot 1,50 m. bovenop de al aanwezige vestingmuur zorgen 
voor een grote ruimtelijke impact. Dat komt onder andere omdat de kades 
en muren als civieltechnisch kunstwerk worden beschouwd. Gewoonlijk 
hanteert het waterschap hiervoor vanwege de hoge kosten een zichtjaar 
van 100 jaar (dus 2125).
Om een goede inpassing (geen hoge blinde muren bijvoorbeeld) mogelijk 
te maken heeft het waterschap besloten de hoogteopgave voor Grave ge-
faseerd uit te voeren en die in eerste instantie te realiseren voor zichtjaar 
2075 (ca. 70 cm), in aansluiting op de scope van de groene dijken.

Daarnaast zijn voor het verbeteren van de identiteit van de vesting een 
aantal meekoppelkansen geformuleerd waarvan de gemeente samen 
met de provincie de trekker is. Het gaat om het herstel van Halfbastion 
Blauwkop en na de passende inpassingen een eventuele verdergaande 
kwaliteitsimpuls voor de Maaskade.

Koninginnedijk
2e vestinggordel

2e vestinggordel

Jan van 
Cuykdijk

Ravelijn

Maaskade/Maaspoort

Maaskade Noord/Scheepswerf

vestingstad

Havenstraat

Raam/Visio

Halfbastion 
Blauwkop

Bastions en 
Ravelijnen

Figuur 3.12 - Samenhang kering en vestingstructuur Grave
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Jan van Cuykdijk (dijkvak 15 en 16)
De Jan van Cuykdijk loopt langs de achterkanten van de woningen aan de 
Dokter Kanterslaan en kruist de vesting ter hoogte van het Visioterrein en 
Bomvrije.

Bij de Jan van Cuykdijk speelt een hoogteopgave van ca. 0,35 – 0,50 m (dijkvak 
15 en 16) en een opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts (dijkvak 15). De 
ontwerphoogte bedraagt hier NAP +12,90 m. Het zichtjaar is 2075.

De tuinen en tuinhuizen van de woningen aan de Dokter Kanterslaan staan hier 
niet ver van de dijk. Er is daarom in het grootste deel van dijkvak 15 gekozen 
voor een verticale maatwerkoplossing. In het oostelijke deel van dijkvak 15 is 
een stabiliteitsberm in het ontwerp van het VKA opgenomen omdat hier meer 
ruimte beschikbaar is (fig. 3.13 en fig. 3.14). 

Bij het ontwerp van het VKA is in deze dijkvakken (en ook in dijkvak 17) het 
wegontwerp van de provincie van de N321 overgenomen. Dit ontwerp is (zowel 
qua hoogte als qua breedte) ruimer gedimensioneerd dan wat vanuit de functie 
waterveiligheid benodigd is. In de planstudie wordt aanscherping van dit ontwerp 
samen met de provincie onderzocht.
Naast een goede afstemming met het ontwerp van de N321 met de provincie is 
ook de afstemming voor eventuele buitendijkse ruimte met Rijkswaterstaat een 
aandachtspunt voor de planuitwerking. 

Afstemmen met de reconstructie van de N321 door de provincie is een 
meekoppelkans. De kruinhoogte, kruinbreedte en taludhellingen zijn in het 
VKA overgenomen van het wegontwerp voor de reconstructie van de N321. 
De hoogteopgave wordt opgelost met een buitenwaartse kruinverhoging in 
grond. De dimensies van het wegontwerp van de N321 zijn ruimer dan voor 
het dijkontwerp benodigd is en biedt daarom voldoende ruimte om in de 
planuitwerkingsfase tot een ontwerp te komen dat voldoet aan zowel de eisen 
voor waterveiligheid als verkeer.

De Jan van Cuykdijk grenst aan het gebied waar de meekoppelkans “herstel van 
halfbastion Blauwkop inclusief parkeren” is voorzien. Onderscheid in het profiel 
van de dijk en opbouw van de gordel is hierbij een aandachtspunt.

Figuur 3.13  - Kaartuitsnede Jan van Cuykdijk

Figuur 3.14 - Profielen vak 15: stabiliteitsberm bij voldoende ruimte (bo-
ven) en maatwerk (beneden)

Doorsnede beneden

Doorsnede boven
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Visioterrein (dijkvak 17)
Het laatste gedeelte van de Jan van Cuykdijk loopt tussen het Visioterrein en 
Bomvrije. Hier kruist de dijk de ring van bolwerken en bastions. De gemeente 
werkt aan het herstel van de bolwerken ter hoogte van het Visioterrein. 
Onderdeel van dit plan is de wens om de huidige loop van de Raam te 
verleggen via de te herstellen gracht die de bolwerken begrenst (fig. 3.15).
In dijkvak 17 is een hoogteopgave van ca. 0,35 – 0,40 m en een opgave voor 
macrostabiliteit 
binnenwaarts. De ontwerphoogte bedraagt hier NAP +12,80 m. Het zichtjaar is 
2075 (fig. 3.16 en fig. 3.17).
De voorkeursoplossing hier is een dijk met een grondberm en een wateraanvoer 
via de nieuw te graven gracht over het Visioterrein. Dit 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. Indien de realisatie van de gracht over het Visioterrein 
vertraging oploopt, of te kostbaar wordt, kan het waterschap terugvallen op deze 
damwand om tijdig de waterveiligheid te garanderen. 

Figuur 3.16 - Kaartuitsnede dijkvak 17

Figuur 3.17  - Profiel dijkvak 17

Figuur 3.15 - Plan Gemeente Grave voor Visioterrein

Doorsnede
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Prinsenstal en Oude Haven (dijkvak 18)
De kop van de Oude Haven is voor de beleving van de entree van de vesting 
cruciaal. De overgang van de ‘groene verdedigingswerken’ (bastions en 
ravelijnen) en muren van de middeleeuwse gordel is hier als enige plek in de 
vesting goed te zien. De Raamsluis is cultuurhistorisch van groot belang als 
verbinding tussen de Raam en de Maas en waarschijnlijk ook als onderdeel van 
het inundatiesysteem van de Zuiderwaterlinie. Op de kop van de Oude Haven is 
de Maas te zien (fig. 3.18). 

Er speelt hier een hoogteopgave en deze heeft een aanzienlijke variatie (zie 
figuur fig. 3.19):

Voor dit gedeelte zijn twee tracés beschouwd (buitenom Bomvrije en via 
Prinsenstal) en is uiteindelijk op basis van cultuurhistorie en ruimtelijke 
kwaliteit, de kosten en het behouden van het uitzicht gekozen voor het tracé 
via de Prinsenstal met als zichtjaar 2075. Dat kan doordat de hoogteopgaven 
en bijbehorende maatregelen beperkt zijn. De fundering van de kade van de 
Prinsenstal hoeft voor zichtjaar 2075 niet worden aangepast. Rond 2075, bij een 
volgende dijkversterkingsronde, worden met de inzichten van dat moment de 
twee tracés opnieuw in beschouwing genomen.

Figuur 3.20  - Detail maatregelen Bomvrije-Prinsenstal

Hoogteopgave 2075 (gekozen zichtjaar) 2125
Jan Van Cuykdijk 0,35 m 1,00 m
Kop Oude Haven 0,80 m 1,50 m
Prinsenstal eerste 
deel 0,00 m (op muurtje) 0,50 m (op muurtje)

Prinsenstal 2e deel 0,40 m (op muurtje) 1,25 m (op muurtje)
Figuur 3.19  - Hoogteopgave tussen Bomvrije en Prinsenstal

Figuur 3.18  - Zicht op de Maas op de kop van de Oude Haven

Standpunt 
beeldmontage

‘Groene’ muur

Coupure met 
schotbalken

Coupure 
met schot-
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Muurtje 
ophogen

Muurtje 
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Achtereenvolgens worden de volgende maatregelen getroffen (fig. 3.20):
• Ter hoogte van de woning aan Jan van Cuykdijk 2 komt een muurtje van ca. 

0,50 m met daarvoor een haag. Dit sluit aan bij het groene karakter van dit 
deel van de vestingwerken.

• 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 (i.e. coupure).

• Ter hoogte van de Raamsluis en de kop van de Oude Haven komt er ook 
geen vaste kering. Alleen in geval van hoogwater wordt er in de entree een 
demontabele kering geplaatst. Zo blijft de Raamsluis als cultuurhistorisch 
object herkenbaar en blijft het zicht op de muur van de Prinsenstal en het 
zicht op de Oude Haven en de Maas bewaard (fig. 3.20).

• Het eerste gedeelte van de Prinsenstal heeft de juiste hoogte. Hier is geen 
nieuwe maatregel voor nodig.

• Op het laatste deel van de Prinsenstal wordt het bestaande muurtje van 
0,60 m met maximaal 0,40 m verhoogd. De totale hoogte wordt 1,00 m t.o.v. 
maaiveld. 

Aandachtspunten voor dit deeltraject zijn het afstemmen van de 
woningbouwprojecten en inrichting van de openbare ruimte, een goede 
detaillering en uitwerking van de inpassing van het Rijksmonument en 
beheerbaarheid van de demontabele kering, het inpassen van de loopbrug 

over de oude haven, en een goede inpassing van de toren in de kademuur 
Prinsenstal (inclusief de bereikbaarheid van het water vanuit de toren).
vanuit de toren.
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Figuur 3.21  - Kop oude Haven: normale situatie (links) en situatie met schotbalken, ontwerphoogte 2075 (rechts)
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Maaskade-zuid (dijkvak 19)
Kenmerkend voor de Maaskade is het grote contrast tussen de beslotenheid 
van de vesting en de weidse ruimte van de Maas. Dit contrast is uniek voor een 
vestingstad in Nederland. Wel is de krappe openbare ruimte aan verbetering 
toe. Er rijdt vrachtverkeer van en naar de scheepswerf, er wordt geparkeerd, 
gewandeld en gefietst, er zijn terrassen met windschermen op de smalle 
trottoirs. De kastanjebomen zijn niet allemaal meer vitaal.
Bewoners hechten zich zeer aan het zicht over de Maas en willen dit behouden. 
Tegelijkertijd is de Maaskade voor de slechting van de vesting aan het eind 18e 
eeuw hoger geweest. Een historische aanleiding voor een andere inrichting zijn 
dus aanwezig.

Er speelt een hoogteopgave van gemiddeld 0,70 m voor zichtjaar 2075 en 1,40 
m voor zichtjaar 2125. Dit komt bovenop de huidige kademuur van ca. 0,70 m, 
waardoor we spreken over een toekomstige hoogte van 1,40 m in 2075 en 2,20 
m in 2125. Voor de hoogteopgave hanteren we zichtjaar 2075.

Tijdens diverse werksessies en overleggen met de omwonenden, gemeente en 
provincie is duidelijk geworden dat dit deel van de vesting een maatwerklocatie 
is met veel detail-ontwerpopgaven die in de planuitwerking nader moeten 
worden uitgewerkt. Er zijn veel opmerkingen en aandachtspunten, en er is 
nog veel te bespreken om tot een gedragen ontwerp te komen. Wel is duidelijk 
geworden dat een muur als volledig lijnoplossing niet wenselijk is en dat glas 
nooit wenselijk is: er is dus maatwerk nodig. De kademuur is een rijksmonument. 
Met de voorgestelde basisoplossing wordt beoogd geen afbreuk te doen aan 
de kwaliteitswaarde van dit monument. De insteek daarbij is een brede aanpak 
van de openbare ruimte waarin ingezet wordt voor behoud van deze kwaliteit. 
Vertrekpunt daarbij is een basisoplossing waarbij naast veiligheidsmaatregel 
van het verhogen van de kademuur, als inpassing ook het straatniveau aan 
de binnenzijde wordt verhoogd tot een soort promenade, waarin nieuwe grote 
bomen worden geplaatst. Dit als een verwijzing naar de hogere bolwerken 
van voor de slechting aan eind 18e eeuw, met een grondbanket boven op de 
gemetselde vestingmuur van voor de slechting aan eind 18e eeuw (fig. 3.22).
De huidige parkeerplaatsen verdwijnen en de huidige straat wordt ingericht 
als een ‘shared space’ voor fietsers en voetgangers, waar auto’s te gast zijn. 
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 (fig. 3.23). 
Het over beperkte lengte aanbrengen van een demontabele kering behoort 
eveneens tot de gereedschapskist van inpassing. Een opduwbare kering 
behoort daar niet toe, maar wordt als meekoppelkans gezien. De huidige 
onderbouwconstructie van de kadewand voldoet waarschijnlijk tot 2075 bij de 
benodigde verhoging voor dat zichtjaar. Behoud van de huidige onderbouw 
is daarom kansrijk, maar is nog niet volledig aangetoond. Daarvoor is nader 
onderzoek in de planuitwerking nodig, waardoor in de kostenraming nog 
rekening gehouden wordt met aanpassingen aan de onderbouw. 

Eventuele extra kosten voor een hoogwaardige materiaalkeuze (banken, 
lantaarnpalen) of opduwbare keringen vallen onder de categorie 
meekoppelkansen en vragen aanvullende externe financiering.

Figuur 3.22  - Aanzicht Grave rond 1880, met grondbanket tussen rode lijnen
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Figuur 3.23  - Voorbeelduitwerking en basisprincipe brede Maaskade

Doorsnede

Figuur 3.24  - Huidige situatie Maaskade

Figuur 3.25  - Verbeelding mogelijke uitwerking brede Maaskade
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Maaskade-noord (dijkvak 20)
De Maaskade-noord ligt historisch gezien buitendijks: het zijn woningen die 
horen bij het oude veer over de Maas. De vestingmuur liep achterlangs, 
aansluitend op halfbastion Bekaf. Aan het eind van de Maaskade Noord ligt de 
scheepswerf. In de toekomst zal hier wellicht woningbouw plaatsvinden. 
De huidige kering bestaat uit een coupure en een muur achter de woningen. Er 
speelt een hoogteopgave van gemiddeld 0,65 m voor zichtjaar 2075 en 1,35 m 
voor zichtjaar 2125. Dit komt bovenop de huidige muur van ca. 0,85 m, zodat we 
spreken over een toekomstige hoogte van 1,50 m in 2075 en 2,20 m in 2125. 
Bastion Bekaf, dat aansluit op de muur achter de woning, maakt onderdeel uit 
van de kering. Hier spelen geen opgaven.

Er is gekozen voor het ophogen van de huidige muur en coupure voor zichtjaar 
2075 met ca. 0,65 m. Dit is een relatief eenvoudige en goedkope oplossing 
(fig. 3.26). Rond 2075, bij een volgende dijkversterkingsronde, wordt met 
de inzichten van dat moment de situatie rond de Maaskade Noord opnieuw 
beschouwd.

Figuur 3.26  - Detail voorkeurstracé Maaskade-Noord
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Havenstraat (dijkvak 21)
De Havenstraat ligt op een deel van het tracé van de voormalige muur van de 
vesting. In de huidige situatie is de muur niet meer aanwezig maar is er een 
talud van basaltsteen. Er is een hekwerk dat de nieuwe haven scheidt van de 
straat. In de straat liggen betonblokken om autoverkeer tegen te houden.

Er speelt een hoogteopgave van gemiddeld 0,50 m voor zichtjaar 2075 en 1,20 
m voor zichtjaar 2125. Zichtjaar 2075 wordt gehanteerd.

Voor een nieuwe kering moet zowel voor zichtjaar 2075 als voor zichtjaar 2125 
een fundering worden aangebracht. Dat vraagt om een grondige aanpak van de 
openbare ruimte waarbij we de kans aangrijpen om de oude vestingmuur weer 
terug te brengen en een bomenrij aan te planten, vergelijkbaar met de inrichting 
van de Maaskade (fig. 3.27 t/m 3.29). Het valt te overwegen om een gedeelte 
van het profiel op te tillen, in afstemming met de inrichting van de Maaskade.
De voorzieningen en de functionaliteit in en rond de haven mogen er echter 
niet op achteruit gaan. Een goede inpassing van het havengebouw is daarbij 
cruciaal. Aandachtspunt is de aansluiting op bastion Bekaf. Daarnaast vraagt 
een goede inpassing om afstemming met de inrichting en materiaalkeuze van de 
Maaskade zodat er een eenheid ontstaat in de aanpak van het ommuurde deel 
van de vesting. 

Figuur 3.27  - Mogelijke uitwerking profiel Havenstraat

Figuur 3.29  - Huidige Havenstraat (boven) en verbeelding mogelijke uit-
werking Havenstraat (beneden)

Figuur 3.27 - Kaartbeeld dijkvak 21

Figuur 3.28  - Profiel dijkvak 21
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Koninginnedijk (dijkvak 22)
De Koninginnedijk doorsnijdt vanaf de Thompsonbrug de verschillende lagen 
van de vestingstructuur om uiteindelijk haaks aan te sluiten op de havenstraat. 
Het tracé van de dijk verschiet hier een aantal keer van kleur, namelijk: van 
de woonstraat ter hoogte van de nieuwe haven naar het fietspad ter hoogte 
van de Catharinahof naar de klinkerweg ter hoogte van de toekomstige 
woningbouwlocatie en bedrijven.

Bij de Koninginnedijk is er vanaf de Industriestraat tot aan de Thompsonbrug 
een hoogteopgave van ca. 0,50 m. De ontwerphoogte bedraagt hier NAP +12,80 
m. Zichtjaar is 2075.

Het streven is 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. Zo maken we 
het mogelijk om bij de uitwerking in materiaalkeuze aan te sluiten op de reeds 
heringerichte delen ter hoogte van de Catharinahof. 
Een volledig binnendijkse oplossing van de hoogteopgave is hier niet inpasbaar, 
omdat de bedrijven die binnendijks aan de Koninginnedijk zitten dan niet 
meer goed bereikbaar zijn vanaf de dijk. Daarom is in het VKA uitgegaan van 
het vierkant verhogen van de kruin (fig. 3.30, 3.31 en 3.32). 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. 

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. Een ander aandachtspunt is de veiligheid van de fietsers op het 
gedeelte tussen Industriestaat en Thompsonbrug. Een inrichting als fietsstraat 
kan de situatie verbeteren.

Het aanleggen van een tuimeldijk met vrij liggend fietspad is een 
meekoppelkans.

Figuur 3.31  - Profiel dijkvak 22

Figuur 3.32  - Visualisatie dijkhoogte Koninginnedijk bij vierkant versterken

Figuur 3.30  - Kaartbeeld dijkvak 22

Doorsnede
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Toerit N324 tot Gemaal van Sasse (dijkvak 23 t/m 25)
Dit traject is cultuurhistorisch van belang vanwege de monding van de Raam en 
het gemaal van Sasse, gebouwd tijdens de Maaswerken begin 20e eeuw.

In dijkvak 23 t/m 25 is de opgave beperkt. Het grondlichaam ligt hier grotendeels 
al hoger dan nodig vanwege de toerit naar de N324 over het stuwcomplex 
Grave. In het lagere deel van dijkvak 24 (richting het Gemaal van Sasse) 
en in dijkvak 25 is een beperkte hoogteopgave van maximaal 0,50 m. De 
ontwerphoogte varieert hier van NAP +12,40 m tot NAP +12,50 m.
In dijkvak 25 wordt de dijkverhoging gerealiseerd door de weg vanaf het Gemaal 
van Sasse richting de Mars en Wijthdijk op te hogen. De bebouwing ten westen 
van het Gemaal van Sasse blijft hier buitendijks liggen. Voor het Gemaal van 
Sasse zelf geldt ook een hoogteopgave. Bij de renovatie van het Gemaal van 
Sasse in 2013 is bij het ontwerp van het brugdek al rekening gehouden met het 
verhogen van de kerende hoogte, waardoor nu relatief eenvoudig een muurtje 
van ca. 0,45 m hoog (voor zichtjaar 2075) aan de rivierzijde van het brugdek kan 
worden aangebracht (fig. 3.33).

Aandachtspunt is het beleefbaar houden van het gemaal en zijn directe 
omgeving.

Meekoppelkans is een nieuwe plek voor het Monument Thompson in combinatie 
met een recreatief rustpunt langs de dijk.

Figuur 3.33 - Kaartuitsnede dijkvak 23 t/m 25
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Mars en Wijthdijk (dijkvak 26 t/m 29)
De Mars en Wijthdijk is een groene, rustige dijk met een landbouwweg die mede 
gebruikt wordt door fietsers. Aan weerszijden van de dijk liggen interessante 
gebiedjes: een oud stukje kronkeldijk, restanten van een sluis, zicht op het 
Emmausklooster en de oude sluiswachterswoning met waterpartijen en een 
bosje.

In dijkvak 26 t/m 29 is een hoogteopgave van ca. 0,10 – 0,60 m en een opgave 
voor macrostabiliteit binnenwaarts en piping. De ontwerphoogte varieert hier 
van NAP +12,40 m tot NAP +12,50 m. De hoogteopgave wordt opgelost met 
een binnenwaartse kruinverhoging in grond. Voor macrostabiliteit binnenwaarts 
is een stabiliteitsberm van minimaal 5 m tot maximaal 15 m nodig. In dijkvak 26 
wordt zowel de pipingopgave als de opgave voor stabiliteit opgelost met een 
grondberm van 15 m (gecombineerde functie) (fig. 3.34 en 3.35). In dijkvak 27 
t/m 29 is de pipingopgave dermate groot dat een verticale pipingmaatregel wordt 
toegevoegd aan de stabiliteitsberm. In dijkvak 27 is een maatwerklocatie bij 
binnendijkse bebouwing. In de planuitwerkingsfase wordt dit maatwerk verder 
ontworpen.

Aandachtspunt is een goede inpassing van de oude sluiswachterswoning en van 
stukjes historische dijk ter hoogte van de Ketelkampweg.

Meekoppelkansen zijn de bereikbaarheid, beleefbaarheid en restauratie van het 
‘vergeten sluisje’ dat in de uiterwaarden ligt, de aanleg van een recreatieve route 
op de oude kade van de Beerse overlaat richting het Emmausklooster in Velp, 
herstel van de beekmonding Raam en een doorlopende wandelroute onderaan 
de dijk en in de uiterwaarden.

Figuur 3.35  - Profielen dijkvak 26 + 33 (boven) en dijkvakken 27 t/m 30, 
32 + 34 (beneden)

Figuur 3.34 - Kaartuitsnede dijkvak 26 t/m 29

Doorsnede beneden

Doorsnede boven
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Reek (dijkvak 30 t/m 32)
Dit traject heeft een grotendeels vrij in het landschap liggende dijk met uitzicht 
op Keent. Op de kruin ligt een doorgaande weg, de Oude Maasdijk, een 
doorgaande route tussen Reek en Ravenstein en de A50.

In dijkvak 30 t/m 32 is een hoogteopgave van ca. 0,30 – 0,80 m en een 
opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts (m.u.v. dijkvak 31) en piping. 
De ontwerphoogte varieert hier van NAP +12,30 m tot NAP +12,40 m. De 
hoogteopgave wordt opgelost met een binnenwaartse kruinverhoging in grond. 
Voor macrostabiliteit binnenwaarts is een stabiliteitsberm van minimaal 5 tot 
maximaal 15 m nodig. In deze dijkvakken is de pipingopgave dermate groot 
dat een verticale pipingmaatregel wordt toegevoegd aan de stabiliteitsberm. In 
dijkvak 30, 31en 32 zijn maatwerklocaties bij binnendijkse bebouwing voorzien. 
In de planuitwerkingsfase wordt dit maatwerk verder ontworpen (fig. 3.36 en 
3.37).

Meekoppelkans is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Dat 
kan door herinrichting van het wegprofiel of door de aanleg van een vrij liggend 
fietspad buitendijks onderaan de dijk.

Figuur 3.36 - Kaartuitsnede dijkvak 30 t/m 32

Figuur 3.37 - Profiel mogelijke uitwerking maatwerklocatie

Doorsnede
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Overlangel (dijkvak 33 t/m 35b)
Dit traject wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid van de historische 
bebouwing en groene erven in Overlangel onderaan de dijk, in combinatie met 
doorkijkjes op het achterland en een weids vergezicht over Keent.

In dijkvak 33 t/m 35b is er een hoogteopgave van ca. 0,30 – 0,80 m en een 
opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts en piping. De ontwerphoogte varieert 
hier van NAP +12,30 m tot NAP +12,40 m. De hoogteopgave wordt opgelost met 
een binnenwaartse kruinverhoging in grond. Voor macrostabiliteit binnenwaarts 
is een stabiliteitsberm van minimaal 5 tot maximaal 15 m nodig. In dijkvak 34 
is de pipingopgave dermate groot dat een verticale pipingmaatregel wordt 
toegevoegd aan de stabiliteitsberm. In de overige dijkvakken is een pipingberm 
de basisoplossing. In alle dijkvakken is sprake van maatwerklocaties bij 
binnendijkse bebouwing. Door de korte opeenvolging van maatwerklocaties is er 
gekozen voor de aaneensluiting van de maatwerklocaties tot grotere lengte. Dit 
geeft een rustiger landschapsbeeld en voorkomt het maken van een groot aantal 
overlappende overgangen tussen damwand en berm. In de planuitwerkingsfase 
wordt dit maatwerk verder ontworpen (fig. 3.38 en 3.39).

Figuur 3.38 - Kaartuitsnede dijkvak 33 t/m 35b

Figuur 3.39  - Profielen dijkvak 33 (boven), dijkvak 34 (midden), dijkvak 35 
(onder)

Doorsnede boven

Doorsnede midden

Doorsnede onder
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Tuimeldijk Neerloon (dijkvak 36)
Het dorpsfront van Neerloon wordt gekenmerkt door een markante rij essen 
op de dijk. Om ze te behouden is bij een vorige dijkverbetering een tuimelkade 
aangelegd. De bomen zijn kenmerkend voor de historische delen van de 
bedijkte Maas. Verder stroomafwaarts bij o.a. Dieden, Demen en Oijen zijn deze 
markante boomstructuren ook te zien.

In dijkvak 36 is een hoogteopgave van ca. 0,40 – 0,65 m en een pipingopgave. 
Er is geen opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts. Vanwege de aanwezige 
binnendijkse bebouwing en de bomen die tussen de bestaande tuimelkade 
en de weg aanwezig zijn, is er aan de binnenzijde van de dijk weinig tot geen 
ruimte. De oplossingen worden daarom aan de buitendijkse zijde gezocht. 
De hoogteopgave wordt opgelost met een buitenwaartse verhoging van de 
tuimeldijk in grond. De kruinbreedte van de tuimeldijk blijft 3 m, net als in de 
bestaande situatie. Aan de buitenteen van de dijk wordt in het voorland een 
klei-inkassing aangebracht als maatregel tegen piping. Deze dient over een 
strook van ruim 60 m in het voorland te worden aangebracht. Door hier een klei-
inkassing toe te passen in het voorland is er geen verticale constructie nodig 
(fig. 3.40 en 3.41).

In dit traject is ruimte voor weerdverlaging of een nevengeul in de uiterwaarden, 
als rivierkundige compensatie voor eventuele buitendijkse versterking 
bovenstrooms in het projectgebied. Hierbij is een natuurlijke invulling mogelijk, 
die kan fungeren als ecologische schakel tussen Keent en de natuurlijke 
uiterwaarden van de Meanderende Maas.

Meekoppelkansen zijn het aanduiden en bereikbaar maken van de plek in de 
Maas waar in de Romeinse tijd mogelijk een doorwaadbare plaats geweest 
is. Bovendien kan er een doorlopende wandelroute onderaan de dijk en in de 
uiterwaarden gerealiseerd worden.

Figuur 3.40 - Kaartuitsnede dijkvak 36

Figuur 3.41 - Profiel dijkvak 36

Doorsnede
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Neerloon-West (dijkvak 37)
Dit traject wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid van de historische 
bebouwing en groene erven onderaan de dijk in combinatie met een weids 
vergezicht op de Maas.

In dijkvak 37 is een hoogteopgave van ca. 0,30 – 0,50 m en een opgave voor 
macrostabiliteit binnenwaarts en piping. De ontwerphoogte bedraagt hier 
NAP +11,90 m. In heel dijkvak 37 is maatwerk nodig. Daar waar binnendijks 
wat ruimte is voor een oplossing in grond, kan mogelijk een berm toegepast 
worden, waarbij maatwerklocaties aaneengeschakeld worden conform de 
ontwerpkeuze in paragraaf 5.4. Daar waar deze ruimte er niet is, kan gedacht 
worden aan maatwerk in de vorm van verticale constructies om de opgave voor 
piping en macrostabiliteit binnenwaarts op te lossen. De ruimte binnendijks is 
op veel locaties zo beperkt dat het maatwerk zal leiden tot extra buitendijks 
ruimtebeslag. In de planuitwerkingsfase wordt dit maatwerk verder ontworpen.

Aandachtspunt is de verkeersveiligheid: fietsers, wandelaars en autoverkeer 
maken allemaal gebruik van de smalle weg op de dijk. De gemeente Oss is 
partner bij het komen tot de juiste inrichting van de weg (voor het hele traject) in 
de planuitwerkingsfase. 

Binnen dit dijkvak kruisen een zestal hogedruk gasleidingen van Gasunie de 
waterkering. Uit onderzoek blijkt dat deze leidingen sterk genoeg zijn om de 
extra belasting door de dijkverbetering te dragen.

De meekoppelkans van een doorlopend wandelpad onderaan de dijk kan 
hieraan een bijdrage leveren.

Aansluiting op project Meanderende Maas
Ten westen van dijkvak 37b is een klein stukje van dijktraject 36-3 (ongeveer 30 
meter) dat buiten de scope van het project Meanderende Maas is gebleven. Dit 
stukje dijktraject wordt als maatwerk in de planuitwerkingsfase van het project 
Cuijk – Ravenstein meegenomen.

Figuur 3.42 - Luchtfoto dijkvak 37
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Kunstwerken
Per kunstwerk is in het VKA een ontwerpkeuze gemaakt of er in het ontwerp 
wordt uitgegaan van behoud van het kunstwerk met aanpassingen om de 
waterveiligheidsopgaven op te lossen en de dijkverbetering te accommoderen, 
óf dat er wordt uitgegaan van nieuwbouw van het kunstwerk. Dit is per 
kunstwerk aangegeven op de plankaart van het VKA (bijlage 2) en in figuur 
3.43. De locaties van de kunstwerken zijn in figuur 3.2 aangegeven. Voor de 
meeste kunstwerken geldt dat behoud met aanpassingen is gekozen, omdat 
de kunstwerken nog in relatief goede staat zijn en de benodigde aanpassingen 
van beperkte aard zijn ten opzichte van volledige nieuwbouw. Het is daarom 
duurzamer en gunstiger qua levensduurkosten (LCC) om de kunstwerken 
nu niet volledig te vervangen. Uitzondering hierop zijn de twee coupures 
in Grave waarvoor nieuwbouw nodig is in samenhang met het verhogen 
van de Maaskade. In de Planuitwerkingsfase worden nog inspecties bij de 
kunstwerken uitgevoerd om te bevestigen dat de huidige onderhoudsstaat van 
de kunstwerken goed genoeg is om deze te behouden.

Daarnaast zijn enkele nieuwe kunstwerken nodig in de vorm van een aantal 
coupures om (van oost naar west) de woningen bij Bomvrije, Oude Haven, 
Maaskade, scheepswerf, Havenstraat en watersportvereniging bereikbaar te 
houden. Deze coupures staan tevens aangegeven op de plankaart van het VKA 
(bijlage 2).

 Kunstwerken Voorstel keuze:

KW178 Gemaal en riooloverstort Cuijk 
Haven Behoud met aanpassingen

KW188 Keersluis Cuijk Behoud met aanpassingen

KW197 Persleiding gemaal Sluisgraaf Behoud met aanpassingen

KW232 Uitwateringssluis Tochtsloot Behoud met aanpassingen

KW245 Uitwateringssluis Gasselse Loop Behoud met aanpassingen

KW266 Raamsluis Grave Behoud met aanpassingen

KW269 Coupure Maaspoort Grave Nieuwbouw

KW270 Coupure Maasstraat Grave Nieuwbouw

KW274 Uitwateringssluis Havenstraat 
Grave Behoud met aanpassingen

KW286 Gemaal van Sasse Behoud met aanpassingen

Figuur 3.43 Kunstwerken en voorstel voorkeursalternatief
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3.4  Menukaart meekoppelkansen
Bij het opstellen van de Kansrijke Alternatieven werd al geconstateerd dat 
veel meekoppelkansen meerwaarde kunnen bieden maar ook onafhankelijk 
van de gekozen veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. De 
haalbaarheid is niet onlosmakelijk verbonden met het dijkontwerp. Dat betekent 
dat veel meekoppelkansen ook in de (voorbereiding van) de planuitwerking nog 
verder ingevuld en ontworpen kunnen worden: ze staan op een zogenaamde 
menukaart. In de verkenning zijn ook verschillende meekoppelkansen 
afgevallen: gelijktijdige of gezamenlijke realisatie met de dijkverbetering lijkt 
niet haalbaar. Een toelichting hierop staat in paragraaf 4.3. De afgevallen 
meekoppelkansen staan overigens niet op de menukaart.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze menukaart inclusief de 
eigenaar van deze meekoppelkans (fig. 3.45). Alle meekoppelkansen staan ook 
op de plankaart van het VKA (bijlage 2). Op de volgende pagina zijn ter illustratie 
enkele voorbeelduitwerkingen opgenomen (3.46 t/m 3.48). 
In paragraaf 4.3 is een nadere toelichting op de meekoppelkansen opgenomen.

Meekoppelkansen uitwerken
Bij de start van de planuitwerkingsfase zullen de eigenaren van de 
meekoppelkansen moeten aangeven of het realiseren van deze meekoppelkans 
inderdaad gezamenlijk met de dijkverbetering wordt opgepakt: feitelijk betekent 
dit dat er een integraal ontwerp wordt gemaakt. Het is ook mogelijk dat een 
meekoppelkans los van de dijkverbetering wordt uitgewerkt en gerealiseerd, of 
dat een meekoppelkans uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt te zijn.

Meekoppelkans Eigenaar

MKK1 Vesting Grave; zichtbaar maken/herstel/behoud 
kades, muren, grond- en waterwerken Gemeente Land van Cuijk

1.1 Herstel halfbastion Blauwkop Gemeente Land van Cuijk
1.10 Koninginnedijk (tuimeldijk incl. fietspad) Gemeente Land van Cuijk

MKK2 Restaureren en beleefbaar maken 
cultuurhistorisch elementen/objecten Gemeente Land van Cuijk

2.1 Ganzenorgel Gemeente Land van Cuijk
2.2 Monument Thompson Gemeente Land van Cuijk
2.3 Vergeten sluisje Gemeente Land van Cuijk
2.4 Recreatieve aansluiting dijkje Klooster Velp Gemeente Land van Cuijk
2.5 Recreatieve aansluiting Romeinse oversteek Gemeente Oss
MKK3 Beerse overlaat Waterschap Aa en Maas
MKK6 Herstel Beekmonding Raam Waterschap Aa en Maas
MKK7 Reconstructie N321 Provincie Noord-Brabant

MKK8 Doorgaande fietsroute op de dijk incl goede 
aansluitingen en ontbrekende schakels

8,1 en 8,2 Aanbrengen  fietspad 7,5km Gemeente Land van Cuijk
8.3 Fietsbrug Gemeente Land van Cuijk

8.4 Variant Reek-Overlangel: fietspad benedendijks 3km - 
50/50 Oss/Maashorst

Gemeente Oss
Gemeente Maashorst

MKK9 Nieuwe recreatieve voorzieningen en 
verblijfsplekken op/aan de dijk

MKK11 Recreatieve ontsluiting uiterwaarden, wandelpad 
langs de dijk

11.1 Pad langs Lelyzone incl. aantakkingen Gasseltse Loop 
en Tochtsloot Gemeente Land van Cuijk

11.2 Pad Lage Wijth Gemeente Land van Cuijk
11.3 Pad Neerloon Gemeente Oss

Figuur 3.45 - Menukaart meekoppelkansen
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Figuur 3.46 - Voorbeelduitwerking meekoppelkans herstel halfbastion Blauwkop (mkk 1.1)

Figuur 3.47 - Voorbeelduitwerking meekoppelkansen rondom Beerse Over-
laat (mkk 3)

Figuur 3.48  - Voorbeelduitwerking meekoppelkans buitendijks fietspad 
Reek onderlangs dijk (mkk 8)
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