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4 Samenwerking met de 
omgeving, wensen en 
kansen
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4.1   Inleiding
We zijn ervan overtuigd dat de verbetering van de dijk alleen in samenwerking 
met de omgeving succesvol kan zijn. We werken daarom met een 
gebiedsproces passend bij het gebied en het project. In de Integrale 
Uitgangspunten Notitie is het participatieproces toegelicht. 

4.2  Samenwerking
De stappen in de verkenningsfase, en het voorkeursalternatief als resultaat 
daarvan, kunnen in de visie van het waterschap alleen succesvol zijn wanneer 
wordt samengewerkt met de omgeving. Alleen door belangen, wensen en eisen 
vanaf de start integraal te bekijken kan het beste plan voor de dijkverbetering 
ontstaan. Dit bereiken we door belanghebbenden vanaf de start te betrekken bij 
de ontwikkeling van de plannen. Deze mensen kunnen immers zelf het beste 
aangeven wat ze belangrijk vinden. 
 
Vanaf de start van de verkenningsfase werken we daarom samen met de 
omgeving. Dat zijn zowel de gebiedspartners binnen het projectgebied 
(gemeenten Land van Cuijk, Oss en Maashorst en de provincie Noord-Brabant) 
maar ook belangenorganisaties en bewoners.

Bewoners, bedrijven en eigenaren
Met de omgeving van een project bedoelen we niet alleen de mensen die 
aan of achter de dijk wonen en/of werken. Er zijn meer belanghebbenden, 
zoals (agrarische) bedrijven, recreanten, natuurliefhebbers, overheden 
of weggebruikers. Alle belanghebbenden zijn door het waterschap 
uitgenodigd om mee te denken met de plannen voor de dijkverbetering via 
informatiebijeenkomsten en werkateliers. 
 
Voor het meedenken over de oplossingen is bij de start van de verkenning een 
werkateliergroep samengesteld. Hierin namen bewoners, agrariërs, bedrijven, 
natuurverenigingen en de gebiedspartners deel. In acht bijeenkomsten, die 
begeleid werden door de landschapsarchitect, zijn belangen, ambities en 
wensen geïnventariseerd en zijn de verschillende afwegingen - van mogelijke 
oplossingen naar kansrijke alternatieven naar het voorkeursalternatief - 
getoetst. De werkateliers zijn veelal per deelgebied (Cuijk, Grave, en Neerloon-
Overlangel-Reek) georganiseerd. Deze vorm van participatie heeft bijgedragen 
aan het ontwerp van het voorkeursalternatief.  

 Vóór ieder besluit over de drie belangrijkste stappen (Uitgangspunten, Mogelijke 
Oplossingen, Kansrijke Alternatieven en het Voorkeursalternatief) zijn we met 
de omgeving in gesprek gegaan via informatiebijeenkomsten. In het begin van 
de verkenningsfase vanwege de coronamaatregelen vooral digitaal en later 
wanneer het mogelijk was ook in de vorm van fysieke bijeenkomsten. 
 
Gedurende de verkenningsfase zijn de volgende werkateliers en bijeenkomsten 
gehouden:
• September 2020: informatiebijeenkomst start Verkenningsfase
• Oktober 2020: werkatelier 1 – start verkenningsfase
• December 2020: werkatelier 2 – bouwstenen
• Februari 2021: werkatelier 3 – samenstellen mogelijke oplossingen
• Maart 2021: werkatelier 4 – bespreken mogelijke oplossingen
• Juli 2021: werkatelier 5 – afwegen mogelijke oplossingen
• Juli 2021: digitale informatiebijeenkomst met presentatie Mogelijke 

Oplossingen
• September 2021: werkatelier 6 – bespreken Kansrijke Alternatieven en 

aanpak milieueffectrapportage
• Januari 2022: informatiebijeenkomst Kansrijke Alternatieven en aanpak 

milieueffectrapportage
• April 2022: werkatelier 7 – samenstellen voorkeursalternatief
• Juni 2022: werkatelier 8 – toelichten voorkeursalternatief
 
Daarnaast hebben er diverse dijkgesprekken (keukentafelgesprekken) 
plaatsgevonden met verschillende stakeholders over specifieke wensen, zorgen 
en belangen. Van de dijkgesprekken zijn afzonderlijke verslagen gemaakt (die 
vervolgens met de betreffende stakeholders zijn gedeeld). 
 
Via nieuwsbrieven en berichten op de projectwebsite zijn belanghebbenden 
regelmatig geïnformeerd en betrokken. De projectwebsite is als centrale plaats 
ingezet om op een transparante manier informatie te geven.

Tenslotte zijn we in de laatste fase van de verkenning met een aantal partijen/
bewoners in gesprek gegaan over specifieke onderwerpen of locaties. Deze 
dijkgesprekken dienden enerzijds om nog beter te begrijpen wat de ideeën 
en wensen zijn. Aan de andere kant hebben we deze gesprekken benut om 
de twee kansrijke alternatieven voor te leggen en te onderzoeken welke 
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aandachtspunten en voorkeuren de omgeving heeft. Met de gemeente Land van 
Cuijk hebben we in deze periode ook een intensievere samenwerkvorm gezocht 
waarbij de veiligheidsmaatregelen en de eisen en wensen voor een goede 
ruimtelijke kwaliteit nauw zijn afgestemd.
  
Alle verzamelde wensen en ideeën zijn geregistreerd zodat ze expliciet in het 
besluitvormings- en ontwerpproces meegewogen worden. Bij het opstellen 
van het voorkeursalternatief is afgewogen of deze klanteisen kunnen worden 
gehonoreerd, afgewezen of doorgeschoven naar een volgende fase van het 
project (wanneer de plannen verder worden uitgevoerd of uitgewerkt). Dit laatste 
is van toepassing wanneer keuzes in deze fase nog niet gemaakt kunnen 
worden of nog niet relevant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld wensen voor extra bankjes 
of de inrichting van beleefpunten. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 
6.

Samenwerkende overheden
De overheden binnen het projectgebied werken samen op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau. In een ambtelijke begeleidingsgroep bewaken we de 
voortgang van de dijkverbetering en de meekoppelkansen en bereiden we de 
besluitvorming voor. De afspraken over samenwerking zijn vastgelegd in een 
intentieovereenkomst.
Voor de planuitwerking maken we opnieuw afspraken over de samenwerking. 
Daarbij streven we zoveel mogelijk naar één integrale uitwerking van de 
dijkverbetering inclusief de meekoppelkansen.  

4.3  Wat zijn meekoppelkansen en raakvlakprojecten en hoe heeft de 
afweging plaatsgevonden?
Alle meekoppelkansen die door Aa en Maas, partners en andere 
belanghebbenden zijn aangedragen zijn onderdeel geweest van de verkenning 
van de gebiedsopgave zoals ook is beschreven in de IUN. Bij het samenstellen 
van de kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief is de haalbaarheid van 
de verschillende meekoppelkansen beoordeeld. Voor meekoppelkansen waar 
gemeenten of provincie initiatiefnemer zijn, zijn verschillende overleggen en 
schetssessies georganiseerd. Hierin is gezamenlijk onderzocht op welke manier 
de dijkverbetering en de meekoppelkans samen gerealiseerd kunnen worden. 
Ook tijdens de werkateliers en de dijkgesprekken is de haalbaarheid besproken 
waarbij vooral het draagvlak is getoetst. 
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.  Voor de volledigheid zijn meekoppelkansen die in de Kansrijke 
alternatieven waren afgevallen nogmaals vermeld. 

Meekoppelkans 1 Vesting Grave
Deze meekoppelkans heeft als doel om de kades, muren, grond- en 
waterwerken binnen de vestingstructuur te behouden, zichtbaar te maken of te 
herstellen. De vestingvisie zoals door de gemeente is vastgesteld vormt hierin 
een belangrijke leidraad.  In de verkenningsfase zijn de volgende onderdelen 
onderzocht:
• 1.1 Herstel halfbastion Blauwkop
• 1.2 Prinsenstal fietsstraat
• 1.3 Brede Maaskade noord en zuid (incl. optie voor opdrijvende kering 

maaskade Zuid)
• 1.4 Maaspoort
• 1.5 Oliestraat
• 1.8 Nieuwe haven
• 1.9 Herstellen contour buitenste vesting (EMAB)
• 1.10 Koninginnedijk (tuimeldijk incl. fietspad)

Voor de meekoppelkansen die horen bij de vestingvisie van Grave is een 
intensief ontwerpproces met de gemeente doorlopen waarbij gezocht is naar 
een goede balans tussen veiligheidsmaatregelen, goede inpassing én het 
realiseren van meerwaarde. 
Het herstellen van het halfbastion (1.1) door de contouren met grondwallen 
terug te brengen is als meekoppelkans opgenomen in het VKA. De combinatie 
van het herstellen van het halfbastion samen met een nieuw tracé van de 
waterkering rondom Bomvrije bleek niet haalbaar vanwege (zeer) hoge kosten 
en tegengestelde belangen van bewoners. Het behouden van het waardevolle 
vrije uitzicht én binnendijks wonen is lastig verenigbaar en vraagt om zeer 
ingrijpende technische maatregelen. 
Het herinrichten van de Prinsenstal als fietsstraat (1.2) en het pleintje Oliestraat 
(1.5) zijn afgevallen als meekoppelkans omdat deze al onderdeel uitmaken van 
de herinrichtingsprojecten van de gemeente.
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Bij het uitwerken van de kansrijke alternatieven en het samenstellen van het 
VKA ter hoogte van  de Maaskade en de Maaspoort (1.3 en 1.4) is samen met 
de gemeente geconcludeerd dat er sprake is van een complexe opgave die 
vraagt om detailontwerpen met veel maatwerk. Een groot deel daarvan hoort 
bij de inpassingsopgave maar eventuele extra kosten voor een hoogwaardige 
materiaalkeuze (banken, lantaarnpalen) of opduwbare keringen (vanwege 
hoge kosten en goed inpasbaar en eenvoudiger alternatieven) vallen onder 
de categorie meekoppelkansen. Zodoende moeten deze door andere partijen 
(gemeente, provincie) worden gefinancierd.
Bij de EMAB-locatie (1.9) en de nieuwe haven (1.8) is in de vestingvisie 
een kans opgenomen voor het herstellen van een ravelijn. Dit conflicteert 
met de afspraken die de ontwikkelaar met de gemeente heeft gemaakt. 
Bovendien is er op en in de Nieuwe Haven beperkte ruimte. Daarom vervalt 
deze meekoppelkans. De inrichting van de kering in de Havenstraat wordt als 
inpassing beschouwd en is daarmee geen meekoppelkans meer (die externe 
financiering vraagt).
De tuimeldijk bij de Koninginnedijk (1.10) is een meekoppelkans voor het 
VKA. Dit vraagt om rivierkundige compensatie en levert discontinuïteit in het 
dijkprofiel op. De vergunbaarheid en goede landschappelijke inpassing moet 
nog uitgewerkt worden in de planuitwerking.

Meekoppelkans 2 Restaureren en beleefbaar maken cultuurhistorisch 
elementen/objecten
Deze meekoppelkans moet in de planuitwerking nader worden uitgewerkt. 
Zowel bewoners als waterschap en gemeenten zien de potentiële meerwaarde 
en beschouwen deze meekoppelkans als kansrijk. In de verkenningsfase zijn 5 
locaties benoemd waar meerwaarde gerealiseerd kan worden:
• 2.1 Ganzenorgel
• 2.2 Monument Thompson
• 2.3 Vergeten sluisje
• 2.4 Recreatieve aansluiting dijkje Klooster Velp
• 2.5 Recreatieve aansluiting Romeinse oversteek
Ter plaatse van het Ganzenorgel kan mogelijk vanaf de dijk een toegang tot het 
terrein worden gerealiseerd waardoor dit gebied zichtbaar en toegankelijk wordt 
vanaf de dijk.
Het monument Thompson wordt aangepast zodat een rustpunt ontstaat met 
zicht op de brug.
Het vergeten sluisje kan worden gerestaureerd en toegankelijk worden gemaakt 

vanaf de dijk via een met hagen begeleid pad.
Het dijkje bij het oude klooster is onderdeel van de Beerse Overlaat en kan 
door aanleg van een wandelroute beleefbaar worden gemaakt. De Romeinse 
oversteek kan wellicht ook beter beleefbaar worden gemaakt met behulp van 
een wandelroute en infopunt.

Meekoppelkans 3 Beerse overlaat
Het zichtbaar maken van de Beerse Overlaat (onderdeel van de 
Zuiderwaterlinie) is een ambitie van het waterschap waarvoor in de 
planuitwerkingsfase zal worden onderzocht op welke manier deze plek zichtbaar 
en/of beleefbaar kan worden gemaakt.

Meekoppelkans 4 Nieuwe natuur en KRW: Weerdverlagingen
De meeste uiterwaarden langs het dijktraject hebben een agrarische 
bestemming zonder natuuropgave. Het ontwikkelen van deze uiterwaarden tot 
(riviergebonden) natuur is daarom niet direct kansrijk. Dit betreft de volgende 
uiterwaarden:
• 4.1 Dijkvak 2 (Cuijk)
• 4.2 Dijkvakken 4+5 (Cuijk)
• 4.3 Dijkvakken 7 t/m 10 (Kraaijenbergse Plassen)
• 4.4 Dijkvakken 15+16 (Grave)
• 4.5 Dijkvak 22 (Grave)
• 4.6 Dijkvakken 27 t/m 29 (Lage Wijth)
Op plekken waar weerdverlaging noodzakelijk is als rivierkundige 
compensatie voor buitendijkse versterkingen, is er mogelijk wel ruimte voor 
natuurontwikkeling. Dit is alleen van toepassing op dijkvak 36. Er zijn echter 
geen concrete ambities of doelstellingen (Natuurnetwerk, KRW of anders) 
waardoor natuurontwikkeling hier kansrijk is. De meekoppelkans vervalt daarom. 
Het inrichten van de weerdverlaging is onderdeel van de inpassingsopgave.

Meekoppelkans 5 Realiseren van ecologische verbindingszones
Er zijn verschillende mogelijkheden voor betere migratiemogelijkheden 
voor fauna. Tijdens de verkenningsfase hebben vooral de verschillende 
IVN’s veel ideeën aangedragen. Het waterschap Aa en Maas werkt aan 
verbetering van ecologische verbindingen in een separaat project: Ecologische 
Verbindingszones in de Verborgen Raamvallei - Waterschap Aa en Maas
De realisatie van de volgende EVZ’s wordt parallel aan de dijkverbetering in dit 
project uitgewerkt (dit zijn dus geen meekoppelkansen maar raakvlakken):

https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/gebiedsplan-raam/ecologische-verbindingszones-verborgen/
https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/gebiedsplan-raam/ecologische-verbindingszones-verborgen/
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• 5.1 EVZ Putwielen (naar Herperduin)
• 5.2 EVZ Erfdijk en Hertogswetering

Meekoppelkans 6 Herstel Beekmonding Raam
Dit betreft een taak van Aa en Maas (mede gefinancierd door RWS) omdat 
het hun KRW opgave is waarbij al de stortstenen zijn verwijderd. In de 
verkenningsfase is aangetoond dat verwijdering van deze stortstenen geen 
effect heeft op het dijklichaam. In de planuitwerkingsfase onderzoekt het 
waterschap welke ecologische opgave m.b.t. de monding verder moet worden 
uitgewerkt.

Meekoppelkans  7 Reconstructie N321
Omdat het ontwerp van de reconstructie van de N321 door de provincie is 
vastgesteld (2019) is dit opgenomen als meekoppelkans voor het dijkontwerp. 
Het huidige ontwerp van de N321 heeft wel een forse impact op het dijkontwerp 
omdat de dijk moet worden verbreed om genoeg ruimte te bieden voor de 
nieuwe weg en bijbehorende fietspaden. De haalbaarheid dient nog nader te 
worden onderzocht.

Meekoppelkans 8 Doorgaande fietsroute op de dijk incl. goede 
aansluitingen en ontbrekende schakels
Een doorgaande (recreatieve) fietsroute op de dijk van circa 7,5 km is een 
gezamenlijke wens van de provincie en de drie gemeenten (mkk 8.1 en 8.2) . 
De fietsroute is geprojecteerd op de volgende trajecten: brug Katwijk tot aan 
de sluis in de haven van Cuijk, vanaf de sluis tot aan het ganzenorgel, vanaf 
de Driessenweg tot aan de Jan van Cuijkdijk en een fietspad tussen Reek en 
Overlangel rondom de bocht van Keent. 
De haalbaarheid moet in de planuitwerking nog verder worden onderzocht. Dit is 
vooral nodig voor de delen waar nu geen weg op de dijk aanwezig is.
De benodigde fietsbrug bij de haven van Cuijk is een belangrijk aandachtspunt 
bij de realisatie van een doorgaande fietsverbinding en dient nog ontworpen te 
worden (mkk 8.3).
In de VKA-fase hebben gemeenten Oss en Maashorst benadrukt dat een 
separaat fietspad benedendijks (aan de buitendijkse zijde) tussen dijkvakken 30 
en 32 (de bocht rondom Keent) kansrijk is (mkk 8.4). Het betreft een recreatief 
fietspad over een lengte van circa 3 km. 

Meekoppelkans 9 Nieuwe recreatieve voorzieningen en verblijfsplekken 
op/aan de dijk
Er zijn in de verkenningsfase kansen verkend om op en langs de dijk recreatieve 
voorzieningen (e.g. stopplekken met bijvoorbeeld een bankje, fietsenstalling en 
infobord) te realiseren. Deze meekoppelkans moet in de planuitwerking nader 
worden uitgewerkt. Zowel bewoners als waterschap en gemeenten zien de 
potentiële meerwaarde en beschouwen deze meekoppelkans als kansrijk.

Meekoppelkans 10 Dijk autoluw maken, langzaam en snelverkeer scheiden, 
vracht- en motorverkeerluw maken
Deze meekoppelkans is na het opstellen van de kansrijke alternatieven 
geherformuleerd. In de kansrijke alternatieven is namelijk geen alternatieve 
ontsluiting voor autoverkeer opgenomen. De gebiedspartners (gemeenten) 
werkten echter nog wel aan een goede verkeersinvulling van de dijk. Het 
gaat hier over het mogelijk veranderen van de verkeersfunctie van de dijk, 
bijvoorbeeld door sluiproutes onmogelijk te maken of door motoren van de dijk 
te weren. Hier is een gezamenlijke verkeersstudie van de betrokken gemeenten 
voor nodig. Er wordt nog besproken of deze verkeersstudie als onderdeel van 
de planuitwerking kan worden uitgevoerd. 

In de VKA-fase hebben gemeenten Oss en Maashorst benadrukt dat een 
separaat fietspad benedendijks (buitendijkse zijde) tussen dijkvakken 30 en 
32 (bocht rondom Keent) wel kansrijk is. Het betreft een recreatief fietspad 
over een lengte van circa 3 km. Dit fietspad is daarom wél onderdeel van de 
planuitwerkingsfase en is opgenomen bij meekoppelkans 8.

Meekoppelkans 11 Recreatieve ontsluiting uiterwaarden, wandelpad langs 
de dijk
Deze meekoppelkans moet in de planuitwerking nader worden uitgewerkt. 
Zowel bewoners als waterschap en gemeenten zien de potentiële meerwaarde 
en beschouwen deze meekoppelkans als kansrijk. Aandachtspunt is 
dat veel uiterwaarden particulier eigendom zijn en worden gebruikt voor 
landbouw. Recreatief medegebruik zal nog onderzocht moeten worden. In de 
verkenningsfase zijn de volgende plekken als kansrijk beoordeeld:
• 11.1 Pad langs Lelyzone incl. aantakkingen Gasselse Loop en Tochtsloot
• 11.2 Pad Lage Wijth
• 11.3 Pad Neerloon
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Meekoppelkans 12 Nieuwe doorgang vaarverkeer Kraaijenbergse Plassen, 
inclusief aansluiting op dijk
Door de gemeente zijn verschillende varianten onderzocht:
• Variant 1a:nieuwe keersluis tussen A73 en Keersluisweg + slopen van 

bestaande keersluis, incl. verkeersbrug
• Variant 1b: nieuwe keersluis tussen A73 en Keersluisweg + behouden van 

bestaande keersluis, incl. verkeersbrug
• Variant 2: nieuwe keersluis met aansluiting direct op Kraaijenbergse 

Plassen, behouden van bestaande keersluis, incl. verkeersbrug

Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat vanuit hoogwaterveiligheid en groot 
onderhoud (nog) geen grote ingrepen aan de bestaande keersluis nodig zijn. 
De kosten en onzekerheden inclusief benodigd onderzoek met betrekking 
tot hoogwaterveiligheid zijn dermate hoog dat realisatie gelijktijdig met de 
dijkverbetering niet kansrijk is.

Meekoppelkans 13 Ontwikkelen Maasboulevard Grave
Deze meekoppelkans gaat over economische initiatieven in Grave. Hier zijn 
geen initiatiefnemers voor.

Meekoppelkans 14 Ommetje Reek-Keent inclusief pontje
Vanwege verstoring grazers is hiervoor geen draagvlak bij Brabants Landschap, 
de beheerder van het natuurgebied Keent. Bestuurlijke afstemming hierover is 
afgerond.

Meekoppelkans 15 Woningen Bomvrije en Maaskade binnendijks brengen
Zowel met de bewoners van de Maaskade als van Bomvrije is de dialoog 
gevoerd over eventueel binnendijks brengen van de woningen. Bewoners 
waarderen het vrije uitzicht over de Maas en zien tegelijkertijd de voordelen van 
binnendijks wonen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het uitzicht.
Samen met de gemeente Grave zijn de 2 Kansrijke Alternatieven onderzocht en 
is beoordeeld dat de meerkosten voor het binnendijks brengen niet opwegen 
tegen de meerwaarde die dit kan bieden. Bovendien komt dit tegemoet aan de 
wensen van een deel van de bewoners om het vrije uitzicht te behouden.

Meekoppelkans 16 Beperken overlast door kwel tussen Grave en 
Overlangel 
Afgevallen in KA-fase: Tijdens de werkateliers werd door de betrokken 

bewoners/agrariërs aangegeven dat dit niet speelt. De bodem is plaatselijk 
zeer zandrijk en reageert meer direct op situaties met hoog en laag water. 
Maatregelen om dit tegen te gaan zijn echter niet noodzakelijk. Er zijn geen 
andere locaties bekend waar kweloverlast om maatregelen vraagt.

Meekoppelkans 17 Natuurinclusieve landbouw 
Afgevallen in KA-fase: in het bestuurlijk overleg is geconstateerd dat er binnen 
het gebied van de dijkverbetering geen initiatieven lopen voor een andere vorm 
van landbouw. Bij gebrek aan een initiatiefnemer vervalt deze meekoppelkans.

Meekoppelkans 18 Extra ruimte bedrijventerrein 
Afgevallen in KA-fase: in het bestuurlijk overleg is uitgesproken dat er geen 
actuele signalen zijn dat de bedrijven op dit moment ruimtegebrek hebben of 
uitbreidingsplannen hebben. Het verleggen van de dijk naar buiten toe om 
de bedrijven meer ruimte te geven vraagt extra financiering en het is onzeker 
of de meekoppelkans een buitendijkse versterking rechtvaardigt (toets aan 
Redeneerlijn buitenwaarts versterken van Rijkswaterstaat).

Meekoppelkans 19 Duurzame energie op de dijk 
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).

Raakvlakken
Afgevallen meekoppelkansen kunnen als zelfstandig initiatief mogelijk 
wel gerealiseerd worden. Wanneer realisatie samenvalt met realisatie 
van de dijkverbetering is er sprake van een raakvlakproject waarvoor in 
de (voorbereiding van de) realisatie afstemming nodig zal zijn.Bekende 
raakvlakprojecten voor de dijkverbetering waarmee in de planuitwerking 
rekening wordt gehouden zijn:
• Nieuwbouw stuw Grave (op een nog nader te bepalen locatie 

stroomopwaarts)
• Verbreding A50
• Woningbouwprojecten (o.a. Prinsenstal, EMAB)
• Ontwikkeling scheepswerf Grave
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