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5 Afwegen kansrijke 
alternatieven
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5.1  Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderlinge vergelijking van de Kansrijke Alternatieven 
die we in de vorige stap hebben samengesteld.
Als eerste lichten we hieronder het afweegkader toe. Vervolgens worden de twee 
Kansrijke Alternatieven kort toegelicht en de afweging op hooflijnen beschreven. De 
hoofmoot van dit hoofdstuk is de afweging tussen beiden KA’s per dijktraject. Een 
volledige beschrijving van de Kansrijke Alternatieven is opgenomen in de Nota Kansrijke 
Alternatieven.

5.2  Afweegkader
Het afweegkader (vastgesteld in december 2020) maakt het mogelijk om met een vaste 
systematiek op een eenduidige manier de keuzes in het ontwerpproces te onderbouwen. 
Dit zorgt voor transparante en navolgbare besluitvorming. Met het afweegkader (fig. 5.1)  
zijn de Kansrijke Alternatieven beoordeeld, om op basis van de afweging vervolgens het 
Voorkeursalternatief samen te stellen. De afweging vindt plaats per dijkvak of trajectdeel 
waarbij afgewogen wordt of de oplossing KA1, KA2 of een combinatie de voorkeur 
heeft. Het VKA is dus niet in zijn geheel KA1 of KA2 maar een combinatie van de beste 
elementen uit beide KA’s.
Per criterium is een beoordeling gegeven, waarbij de verschillende 
beoordelingsaspecten die bij dat criterium horen allemaal een rol spelen in de 
beoordeling. Bij het afweegproces wordt een vijfpuntsschaal toegepast, weergegeven in 
een overzichtelijk taartdiagram voor de 7 criteria uit het afweegkader (zie ook figuur 5.1). 
De vijfpuntsschaal is als volgt ingedeeld:

- - / 2 rode balken: de Kansrijke Alternatieven voldoen in het geheel niet aan het criterium
- / één rode balk: de Kansrijke Alternatieven voldoen deels niet aan het criterium
0 / één grijze balk: de Kansrijke Alternatieven voldoen beperkt aan het criterium
+ / één groene balk: de Kansrijke Alternatieven voldoen goed aan het criterium
++ / 2 groene balken:  de Kansrijke Alternatieven voldoen zeer goed aan het criterium

De beoordeling van de Kansrijke Alternatieven heeft plaats gevonden conform de kolom 
“werkwijze” in fig. 5.1.

5 - Afwegen kansrijke alternatieven

Fig. 5.1 Afweegkader

https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-cuijk-ravenstein/#:~:text=Twee%20kansrijke%20alternatieven%20(pdf%2C%2013%20MB)
https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-cuijk-ravenstein/#:~:text=Twee%20kansrijke%20alternatieven%20(pdf%2C%2013%20MB)
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De criteria Veiligheid en Betaalbaarheid zijn knock-out criteria. Dit betekent 
dat oplossingen die niet leiden tot een veilige dijk of niet haalbaar vanwege 
(extreem) hoge kosten (score - -) af zullen vallen. De overige criteria worden 
in samenhang bekeken om tot een oordeel over kansrijkheid te komen. 
Hierbij wordt geen multi-criteria analyse met weging toegepast, maar worden 
alle criteria gebruikt om de voor- en nadelen van de Kansrijke Alternatieven 
te duiden. De “beste” elementen krijgen vervolgens een plek in het 
Voorkeusalternatief.

Werkwijze beoordeling 
De alternatieven zijn op basis van expert judgement beoordeeld en besproken 
in ontwerpsessies.  Een van de aspecten waar de Kansrijke Alternatieven in 
het afweegkader op worden beoordeeld is het draagvlak van belanghebbenden 
(onder criterium betaalbaarheid en haalbaarheid). Dit is een subjectief oordeel 
dat bij de ontwerpsessies door de deelnemers is ingeschat op basis van 
de werkateliers en dijkgesprekken. Een aantal criteria overlappen met de 
milieueffectrapportage, zoals natuur/biodiversiteit, cultuurhistorie, landschap & 
beleefbaarheid, recreatie en woon-& en werkklimaat & verkeersveiligheid, en 
zijn afgestemd met de MER.

5.3  Korte Beschrijving Kansrijke Alternatieven
In Kansrijke Alternatief 1 is het vertrekpunt een binnendijkse oplossing in grond 
met verticaal maatwerk op plekken waar dat voor een goede inpassing nodig is. 
In Grave wordt bij de versterking het tracé van de huidige kering gevolgd met 
voornamelijk een lijnvormige oplossing. De focus ligt op behouden en versterken 
van huidige kwaliteiten van landschap en cultuurhistorie. 

In Kansrijk Alternatief 2 is het vertrekpunt een buitendijkse oplossing in grond 
met aanvullingen binnendijks en aaneengesloten trajecten van verticaal 
maatwerk. In Grave wordt bij de  versterking ingezet op een integrale aanpak 
van de openbare ruimte en worden nieuwe tracés voor de kering bij Bomvrije 
en Maaskade Noord opgenomen. De focus ligt op behouden, versterken en 
ontwikkelen van beleving en kwaliteiten van landschap en cultuurhistorie. In 
figuur 5.2 staan de hoofdlijnen van beide kansrijke alternatieven naast elkaar.

Figuur 5.2 - Toelichting werking taartdiagram
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5.4  Afwegingen voor het gehele traject 
Bij het afwegen van de verschillende bouwstenen uit de kansrijke alternatieven 
zijn een aantal hoofdkeuzes gemaakt voor het gehele traject. Daarnaast zijn er 
specifieke afwegingen gedaan op het niveau van een deeltraject/dijkvak. In deze 
paragraaf zijn de algemene afwegingen voor het gehele traject opgenomen. De 
specifieke afwegingen per deeltraject/dijkvak zijn opgenomen in paragraaf 5.5.
De algemene afwegingen betreffen:

a. Versterken in grond. Vanuit het oogpunt van beheerbaarheid en 
uitbreidbaarheid heeft versterking in grond de voorkeur. Versterking in grond 
heeft ook vanuit oogpunt van duurzaamheid de voorkeur, zeker wanneer 
gebruik gemaakt kan worden van gebiedseigen grond. Om deze reden is 
voor macrostabiliteit binnenwaarts in beide alternatieven uitgegaan van een 
steunberm (met uitzondering van maatwerklocaties).
Voor piping speelt de afweging grond versus verticaal alleen in deelgebied 
Neerloon-Overlangel-Reek (NOR). In de andere deelgebieden is er geen 
pipingopgave2. Versterken in grond kan binnendijks (pipingberm) of buitendijks 
(klei-inkassing). In deelgebied NOR is over het algemeen sprake van een 

grote pipingopgave en weinig voorland, waardoor de buitendijkse oplossing 
(klei-inkassing) uit KA2 vaak geen oplossing kan bieden. Op enkele trajecten 
is in KA2 wel uitgegaan van een klei-inkassing. Soms in combinatie met een 
binnendijkse berm om de complete opgave in grond te kunnen oplossen. Op 
grond van een kostenanalyse is echter gebleken dat deze klei-inkassingen veel 
duurder zijn dan een pipingberm of een verticale oplossing. Alleen in dijkvak 36 
is in het VKA gekozen voor een klei-inkassing. Er is hier binnendijks geen ruimte 
voor een pipingberm en ook een pipingscherm ligt hier niet voor de hand, omdat 
er weinig werkruimte is (zowel vanwege de bebouwing dicht aan de dijk als de 
aanwezigheid van de bomenrij). Omdat er geen opgave voor macrostabiliteit 
binnenwaarts is, kan de oplossing hier volledig buitendijks plaatsvinden in de 
vorm van een klei-inkassing over een zone van ruim 60 m uit de buitenteen. 

Voor overige dijkvakken is de afweging gemaakt tussen een verticale oplossing 
(scherm) of een pipingberm. Vanuit kostenoogpunt is een analyse gemaakt 
welke oplossing het meest sober en doelmatig is (afhankelijk van de omvang 
van de pipingopgave).  Hieruit volgt een omslagpunt bij een bermlengte van 
ongeveer 30-40 m. Als de opgave kleiner is, dan is een pipingberm voordeliger 
en als de opgave groter is, dan is een scherm voordeliger. Binnen deelgebied 
NOR is de pipingopgave in veel vakken fors groter dan 30-40 m, waardoor 
een scherm hier in het VKA is gekozen. Deze oplossing scoort, bij dergelijke 
dimensies, ook beter op ruimtelijke kwaliteit. In dijkvakken waar de pipingopgave 
kleiner is dan 30-40 m (dit geldt voor dijkvak 26, 33, 35 en 37) is er ook een 
opgave voor stabiliteit binnenwaarts, waarvoor ook een berm wordt aangelegd. 
Hier kan één berm gemaakt worden waarmee beide opgaven worden opgelost. 

Voor de overige trajecten in deelgebied NOR wordt een verticale maatregel 
toegepast voor piping, veelal in combinatie met een stabiliteitsberm. Dit 
kan een heavescherm zijn, maar ook innovatieve maatregelen zoals een 
grof zand barrière of een verticaal zanddicht geotextiel zijn opties. Bij de 
maatwerklocaties wordt de verticale maatregel voor piping gecombineerd met 
de verticale maatregel voor stabiliteit, omdat ook hier geen ruimte is voor een 
stabiliteitsberm. 
Voor alle verticale oplossingen geldt dat het type maatregel en de materialisatie 
in de planstudie wordt bepaald. Daarbij blijven ook innovatieve maatregelen in 
beeld (zie par. 3.2).

b. ‘Binnen-/buitendijks’. Buitendijkse versterking wordt op grond van de 
projectuitgangspunten zoveel als mogelijk vermeden. Dit is in lijn met de 

Figuur 5.3 - Tabel kansrijke alternatieven

 2  In de fase kansrijke alternatieven was er ook bij de Kraaijenbergse Plassen een pipingopgave. Op basis van aanvullend bodemonderzoek is deze komen te vervallen

Kansrijk alternatief 1 Kansrijk alternatief 2
Versterkingsvariant 
dijk

Standaardoplossing in grond 
binnendijks, verticaal maatwerk 
waar het moet

Vertrekpunt buitendijkse klei-
inkassingen voor piping, aangevuld 
met binnendijkse bermen en 
binnendijks aaneengesloten trajecten 
met verticaal maatwerk waar het 
moet

Versterkingsvariant 
Grave

Lijnoplossing op het bestaande 
tracé

Brede ruimtelijke aanpak, inclusief 
buitenom Bomvrije en Maaskade 
Noord

Verhaal van de dijk Focus op het behouden en 
versterken beleving en kwaliteiten 
landschap en cultuurhistorie

Focus op behouden, versterken en 
ontwikkelen beleving en kwaliteiten 
landschap en cultuurhistorie
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Beleidslijn grote rivieren (2006). In KA2 zitten wel enkele buitenwaartse 
versterkingsmaatregelen. Voor deze dijkvakken is onderzocht wat het 
rivierkundige effect is van de buitenwaartse versterking. Per dijkvak is in 
KA1 een binnenwaarts alternatief opgenomen en vervolgens is bepaald of 
dit een realistisch alternatief is. Deze afweging is bij de beschrijving van de 
deelgebieden in paragraaf 5.5 beschreven. 
Alleen bij deelgebied Neerloon (dijkvak 36 en 37) is het binnendijkse alternatief 
geen goed alternatief voor buitendijks versterken en wordt in het VKA daarom 
uitgegaan van een buitenwaartse versterking. In de planuitwerking wordt 
bij de maatwerklocaties nog onderzocht in hoeverre de versterking (deels) 
buitenwaarts moet plaatsvinden. Het effect van de buitenwaartse versterking 
bij Neerloon is rivierkundig onderzocht. Het effect op de maatgevende 
hoogwaterstanden is beperkt (< 1 mm in dijkvak 36 en iets meer dan 1 mm 
in dijkvak 37 bij het ontwerp van KA2). Indien bij de planuitwerking blijkt dat 
rivierkundige compensatie noodzakelijk is, dan kan dat door een beperkte 
vergraving van de weerd bij Neerloon. Mogelijk is er ook nog ruimte in de 
compensatie binnen het project Meanderende Maas die ingezet kan worden.

c. Maatwerk. 
Op locaties waar binnendijks weinig ruimte is, bijvoorbeeld vanwege 
binnendijkse bebouwing, is maatwerk nodig. Hiervoor zijn in de kansrijke 
alternatieven verschillende principeontwerpen gemaakt. Deze principeontwerpen 
gelden ook voor de maatwerklocaties in het VKA (zie bijlage 5). In KA1 werd het 
maatwerk alleen daadwerkelijk bij de gevel van de bebouwing toegepast (niet 
voor het gehele perceel) en werd er tussen 2 maatwerklocaties een stukje berm 
ingetekend. In KA2 werden deze maatwerklocaties veelal aaneengeschakeld. 
Daar waar de tussenafstand tussen twee maatwerklocaties klein is, kiezen we 
in het VKA voor het aaneenschakelen van maatwerk. Zie voor de afweging 
fig5.2 en 5.3. Het omslagpunt hiervoor ligt bij ca. 150 m tussenafstand (d.w.z. 
dat als de tussenafstand tussen 2 maatwerklocaties kleiner is dan ca. 150 m het 
maatwerk aaneengeschakeld wordt). Bermen toepassen op zulke kleine stukjes 
tussen twee maatwerklocaties in zou zorgen voor een sterk versnipperd profiel 
(negatieve score op ruimtelijke kwaliteit). Daarnaast is er op de overgang van 
grondlichaam naar maatwerkconstructie een overgangsconstructie nodig van 
ca. 30 m lang, waardoor bij deze kleine tussenafstanden het kostenvoordeel van 
een gronddijk ten opzichte van een maatwerkconstructie vervalt. Ook vanuit het 
oogpunt van draagvlak, beheerbaarheid en uitbreidbaarheid in de toekomst is 
een eenduidig profiel met weinig overgangen gunstiger.

Figuur 5.4 - Afwegingskader Maatwerklocaties, KA1: Korte maatwerkloca-
ties met stukjes berm

Figuur 5.5 - Afwegingskader Maatwerklocaties, KA2: Aaneengesloten 
maatwerklocaties
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5.5  Afwegingen per dijkvak
Per dijkvak is op basis van het afweegkader een vergelijking gemaakt tussen 
twee Kansrijke Alternatieven, waarbij een beoordeling is gedaan per criterium 
zoals beschreven in paragraaf 5.2. Per dijkvak worden de beoordelingen van 
de Kansrijk Alternatieven weergegeven in matrixdiagrammen. Voor sommige 
dijkvakken zijn meerdere ontwerpbesluiten gemaakt waarbij meerdere 
afweegkaders een beoordeling hebben gekregen. Per dijkvak wordt het 
besluit en de genomen ontwerpkeuze toegelicht, waarna de meest relevante 
argumenten zijn samengevat.

Haven Cuijk (Dijkvak 1 t/m 4) 
De hoogteopgave wordt opgelost met een binnenwaartse kruinverhoging met 
een kleine stabiliteitsberm waarbij medegebruik van berm is toegestaan (onder 
bepaalde voorwaarden). Op locaties waar de berm niet inpasbaar is tussen 
de dijk en de bebouwing van het haventerrein is maatwerk voorzien met een 
verticale constructie welke in de planuitwerkingsfase verder wordt ontworpen. 
Onderstaand zijn de twee ontwerpkeuzes die zijn gemaakt toegelicht:
• A: binnendijks of buitendijks versterken
• B: stabiliteitsberm of damwand. 

Ontwerpkeuze A: binnendijks (KA1) of (deels) buitendijks versterken (KA2)
Voor ontwerpkeuze A is Kansrijk Alternatief 1 Binnendijks (versterken vanaf 
buitenteen) het Voorkeursalternatief waarbij de volgende argumenten leidend 
zijn geweest (zie figuur 5.4 en 5.5 voor afwegingen): 
• Betaalbaarheid: Doordat minder grondzetverzet nodig is omdat het 

buitentalud niet wordt aangepast, zullen de kosten lager zijn. Daarnaast 
leidt buitendijks versterken op deze locatie tot een rivierkundige 
compensatieopgave, waarvoor aanvullende kosten gemaakt moeten 
worden.

• Vergunbaarheid (rivierkunde): Buitendijks versterken is alleen vergunbaar 
als het alternatief binnendijks niet haalbaar is (rivierkundige compensatie 
volgens “nee, tenzij- principe”.). Het effect op de hoogwaterstanden van de 
buitendijkse versterking is relatief hoog (> 1mm). 

• Duurzaamheid: Een binnendijkse versterking behoeft minder grondverzet 
aangezien het buitentalud gehandhaafd kan blijven. Bij buitendijks 
verhogen, vierkant omhoog met de kruin, dienen beide taluds aangepast te 
worden waardoor grondverzet hoger is. 

• Woon- en werkklimaat & verkeersveiligheid: Alhoewel een binnendijkse 
versterking meer ruimte kost, is het verschil met een buitendijkse versterking 
relatief klein (1 á 2 meter) en hierdoor niet doorslaggevend.

Figuur 5.6 - Dijkvak 1: Haven Cuijk. Beoordeling ontwerpkeuze A: KA1: 
binnendijks versterken.

Figuur 5.7 - Dijkvak 1: Haven Cuijk. Beoordeling ontwerpkeuze A: KA2: 
deels buitendijks versterken.
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Ontwerpkeuze B: stabiliteitsberm (KA1) of constructieve oplossing (KA2)
Voor ontwerpkeuze B is Kansrijk Alternatief 1 (stabiliteitsberm) het 
Voorkeursalternatief. Vanwege ruimtegebrek wordt wel op twee 
maatwerklocaties voor een verticale oplossing gekozen. De volgende 
argumenten zijn leidend geweest (zie figuur 5.6 en 5.7 voor afwegingen) 
• Waterveiligheid: Beiden opties voldoen aan de eisen uit de Waterwet maar 

een stabiliteitsberm is in de toekomst makkelijker uit te breiden dan een 
constructieve oplossing. 

• Betaalbaarheid: Directe bouwkosten voor stabiliteitsberm zijn aanzienlijk 
lager dan de aanleg van een constructieve oplossing over het gehele 
dijkvak. 

• Beheerbaarheid: Een stabiliteitsberm is goed te beheren en heeft de 
voorkeur van de beheerder boven een constructie.  

• Natuur en biodiversiteit: De aanleg van een stabiliteitsberm noodzaakt het 
verwijderen van de bestaande bomenrij. Deze wordt echter herplant, zodat 
er een goede scheiding komt tussen de dijk en het bedrijventerrein. 

• Vrijetijdseconomie: In beiden Kansrijke Alternatieven is de aanleg van een 
fietspad goed mogelijk. De stabiliteitsberm biedt echter meer kansen om de 
ruimte anders in te richten om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals het 
aanleggen van een bypass voor vrachtverkeer naar de haven. 

• Circulariteit en duurzaamheid: Een stabiliteitsberm is duurzamer door 
lager gebruik van materiaal zoals staal. Een stabiliteitsberm kan nog worden 
geoptimaliseerd door gebruik van gebiedseigen grond (beperken transport) 
en inzet van elektrisch materieel. 

• Draagvlak: Een stabiliteitsberm gaat ten koste van het areaal 
bedrijventerrein. 

Figuur 5.8 - Dijkvak 1: Haven Cuijk. Beoordeling ontwerpkeuze B:  KA1: 
stabiliteitsberm. 

Figuur 5.9 - Dijkvak 1: Haven Cuijk. Beoordeling ontwerpkeuze B: KA2: 
constructieve oplossing. 
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Figuur 5.11 - Dijkvak 1: Haven Cuijk.  KA2: constructieve oplossing

+

x

Figuur 5.10 - Dijkvak 1: Haven Cuijk. KA1: stabiliteitsberm. 



Nota Voorkeursalternatief - november 2022 - Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein68

Kraaijenbergse Plassen (Dijkvak 5a t/m 14)  
Bij de Kraaijenbergse Plassen verschillen de twee alternatieven alleen in de 
wijze waarop de pipingopgave wordt opgelost. In Kansrijk Alternatief 1 is een 
pipingberm opgenomen en in Kansrijk Alternatief 2 het verbeteren van het 
voorland met een klei-inkassing opgenomen. In de VKA-fase is met aanvullend 
bodemonderzoek gebleken dat er in het voorland al veel klei aanwezig is. Op 
basis van die aanvullende informatie is vastgesteld dat er geen pipingopgave 
meer aanwezig is. Zonder deze pipingopgave zijn beide alternatieven gelijk 
aan elkaar: een kruinverhoging binnenwaarts met een stabiliteitsberm aan de 
binnenzijde.  

Jan van Cuykdijk (15 t/m 16) 
In het grootste deel van dijkvak 15 is gekozen voor een verticale 
maatwerkoplossing conform KA2. Alleen in het oostelijke deel van dijkvak 15 
is een stabiliteitsberm in het ontwerp van het VKA opgenomen omdat hier 
meer ruimte beschikbaar is. Hierbij is de volgende ontwerpkeuze gemaakt: 
Stabiliteitsberm (KA1) of Damwand (KA2).
Het voorkeursalternatief is hier KA2: Damwand. Deze keuze is gemaakt 
ondanks de algemene voorkeur voor een oplossing in grond zoals in paragraaf 
5.4 beschreven (vanwege kosten, uitbreidbaarheid en duurzaamheid). De 
volgende argumenten zijn hierin leidend geweest (zie figuur 5.10 en 5.11 voor 
afwegingen, figuur 5.12 en 5.13 voor bijbehorende afbeeldingen):
• Draagvlak bewoners: De verticale maatwerkoplossing bespaart ruimte 

zodat er geen gronden van de bewoners langs de Dokter Kanterslaan 
aangekocht hoeven te worden. Hierdoor is de impact voor bewoners veel 
minder groot.

• Woon- en werkklimaat & verkeersveiligheid: Voor het realiseren van een 
stabiliteitsberm moeten de achtertuinen en schuurtjes van de bebouwing 
aan de Dokter Kanterslaan deels plaats maken. Aangezien de damwand 
voor ruimte besparing zorgt is dit niet nodig. 

Bij de uitwerking in het VKA is het profiel buitenwaarts verbreed t.b.v. eventueel 
ruimtebeslag van de reconstructie van de N321 door de provincie (zie fig. 3.14).

Figuur 5.12 - Afwegingskader Jan van Cuykdijk: stabiliteitsberm (KA1)

Figuur 5.13 - Afwegingskader Jan van Cuykdijk: damwand (KA2)
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Figuur 5.14 - Jan van Cuykdijk: stabiliteitsberm (KA1)

Figuur 5.15 - Dijkvak 1: Jan van Cuykdijk: damwand (KA2)

+

x
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Visioterrein (Dijkvak 17) 
In dijkvak 17 bestaat de voorkeursoplossing uit de aanleg van een grondberm 
en het verleggen van de watergang (Raam) via de nieuw te graven gracht 
over het Visioterrein. Hierbij wordt het alternatief met de damwand als 
terugvaloptie in beeld gehouden. Bij het verleggen van de Raam wordt deze 
tegelijk als Ecologische Verbindingszone (EVZ) ingericht. Hierbij is de volgende 
ontwerpkeuze gemaakt: Damwand (KA1) of Berm met verleggen Raam 
(KA2). De volgende argumenten zijn leidend geweest in de keuze voor het 
Voorkeursalternatief (KA2) (zie figuur 5.14 en 5.15 voor afwegingen, figuur 5.16 
en 5.17 voor bijbehorende afbeeldingen):
• Waterveiligheid: Een berm is in de toekomst beter uit te breiden dan een 

damwand.
• Beheerbaarheid: Beheerder heeft de voorkeur voor bermen in grond.
• Betaalbaarheid: Een grondberm is in het algemeen goedkoper dan 

een damwand. De verwachting is dat dit ook met het verleggen van de 
watergang nog het geval is. Indien de kosten echter tegenvallen kan de 
damwand als terugvaloptie worden toegepast.

• Duurzaamheid: Een grondberm is duurzamer dan het toepassen van een 
stalen damwand.

• Cultuurhistorie: In KA2 wordt door aan te sluiten op de ontwikkeling van 
het Visio-terrein de structuur van de vestingwerken helderder en beter 
zichtbaar.  

• Natuur en biodiversiteit: Door realisatie van een Ecologische 
Verbindingszone gaat de natuurkwaliteit erop vooruit. 

• Vrijetijdseconomie: Door realisatie van een berm worden makkelijkere 
aansluitingen op Visioterrein mogelijk.

Figuur 5.16 - Afwegingskader Visioterrein, damwand (KA1)

Figuur 5.17 - Afwegingskader Visioterrein, berm met verleggen Raam (KA2)
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Figuur 5.18 - Visioterrein, damwand (KA1)

Figuur 5.19- Visioterrein, berm met verleggen Raam (KA2)
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Prinsenstal en Oude Haven (dijkvak 18) 
Voor het dijkvak 18 bij Prinsenstal en Oude Haven komt ter hoogte van de 
woning aan Jan van Cuykdijk 2 een muurtje van ca. 0,50 m met daarvoor een 
haag. De totale hoogte wordt 1,00 m t.o.v. maaiveld.
Op het laatste deel van de Prinsenstal wordt het bestaande muurtje van 0,60 
m met maximaal 0,40 m verhoogd. Bij hoogwatersituaties worden tijdelijke 
keringen gebruikt op de kop van de Oude Haven. Hierbij is de volgende 
ontwerpkeuze gemaakt: tracé Prinsenstal (KA1) of tracé Bomvrije (KA2). De 
volgende argumenten zijn leidend geweest in de keuze voor Voorkeursalternatief 
(KA1) (zie figuur 5.18 en 5.19 voor afwegingen, figuur 5.20 en 5.21 voor 
bijbehorende afbeeldingen): 
• Duurzaamheid: Voor een volledig nieuwe kering op een nieuw tracé 

(KA2) zijn aanzienlijk meer materialen nodig dan wanneer gebruikt 
gemaakt kan worden van de bestaande kering (KA1). Daarnaast is het 
Voorkeursalternatief beter uit te breiden en adaptief.

• Cultuurhistorie, landschap en beleefbaarheid: Deze locatie is cruciaal in 
de beleving van de vestingstructuur vanwege de overgang van bastion naar 
vestingmuur, de Raamsluis, de oude haven en zicht op de Maas. Entree 
Grave en vestingstructuur blijven bij KA1 leesbaar vanwege het toepassing 
van een tijdelijke kering (schotbalken) langs de Jan van Cuykdijk waarin 
de Raamsluis wordt opgenomen. Het watercontact van de Oude Haven 
en Maas blijven gehandhaafd. Ook blijft het zicht op water vanuit tuinen 
bomvrije gehandhaafd.

• Kosten: De kosten voor het realiseren van KA2 zijn aanzienlijk hoger 
door de nieuw te realiseren keringen en een nieuw kunstwerk. Ook is de 
tracélengte van KA1 korter en daardoor goedkoper. 

• Draagvlak bewoners: Bewoners waarderen het vrije uitzicht dat behouden 
blijft bij het Voorkeursalternatief. Ook hebben de bewoners van Bomvrije 
aangegeven het vrije uitzicht te waarderen en alleen een binnendijkse 
variant te accepteren wanneer dit uitzicht gehandhaafd blijft. 

• Vergunbaarheid (rivierkunde): Mogelijk zou een rivierkundige compensatie 
nodig zijn voor het verleggen van de waterkering in buitendijkse richting 
volgens KA2. 

Figuur 5.20 - Afwegingskader Prinsenstal-Oude Haven: tracé Prinsenstal (KA1)

Figuur 5.21 - Afwegingskader Prinsenstal-Oude Haven: tracé Bomvrije (KA2)
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Figuur 5.22- Prinsenstal-Oude Haven: tracé Prinsenstal (KA1) Figuur 5.23- Prinsenstal-Oude Haven: tracé Bomvrije (KA2)
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Maaskade – Zuid (19)
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. Wel is duidelijk dat een muur als volledig lijnoplossing niet 
wenselijk is en dat glas nooit wenselijk is. 
De insteek is een brede aanpak van de openbare ruimte waarin ingezet 
wordt op een kwaliteitsverbetering. Vertrekpunt daarbij is een basisoplossing 
waarbij naast de verhoging van de kademuur, ook het straatniveau aan de 
binnenzijde wordt verhoogd tot een soort promenade, waarin nieuwe bomen 
worden geplaatst (KA 2). Dit is een brede benadering waarbij de hoogteopgave 
voor 2075 gerealiseerd wordt met ca. 0,65 m ophoging van de huidige 
kering. De volgende argumenten zijn leidend geweest in de keuze voor het 
Voorkeursalternatief (KA2) (zie figuur 5.22 en 5.23 voor afwegingen, figuur 5.24 
en 5.25 voor bijbehorende afbeeldingen): 
• Waterveiligheid: Besloten is om de hoogteopgave voor 2075 in plaats van 

2125 te realiseren. KA2 is beter uit te bereiden in de toekomst omdat het 
hoogteverschil tussen de kering en het verhoogde achterland direct achter 
de kering kleiner is. Met KA1 is op de lange termijn een heftigere ingreep 
nodig die lastig in te passen is. 

• Cultuurhistorie, landschap en beleefbaarheid: Belevingswaarde is hoger 
bij KA2 omdat er watercontact blijft. Er dient een alternatief gezocht te 
worden voor parkeren, omdat enkele parkeerplekken verloren gaan. 

• Recreatie: Door herinrichting van de openbare ruimte ontstaat er 
meer ruimte voor recreatieve fiets en wandelroutes, verblijfsplekken en 
rustruimtes. 

• Draagvlak bewoners: Er is weinig draagvlak voor één van beide 
oplossingen. Er zijn veel opmerkingen en aandachtspunten, en er is nog 
veel te bespreken om tot een gedragen ontwerp te komen. Hieraan wordt 
invulling gegeven tijdens de planuitwerkingsfase.

Figuur 5.24 - Afwegingskader Maaskade Zuid: lineair (KA1)

Figuur 5.25 - Afwegingskader Maaskade Zuid: brede benadering (KA2)
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Figuur 5.26 - Maaskade Zuid: lineair (KA1) Figuur 5.27 - Maaskade Zuid: brede benadering (KA2)
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Maaskade – Noord (19)
In dijkvak 19 Maaskade Noord wordt het huidige tracé aangehouden waarbij de 
hoogteopgave voor 2075 wordt gerealiseerd. Hierbij is een afweging gemaakt 
tussen de volgende ontwerpkeuze: bestaand tracé (KA1) of nieuw tracé 
buitenom (KA2). De volgende argumenten zijn leidend geweest in de keuze 
voor het Voorkeursalternatief (KA1) (zie figuur 5.26 en 5.27 voor afwegingen, 
figuur 5.28 en 5.29 voor bijbehorende afbeeldingen): 
• Duurzaamheid: Op het huidige tracé ligt een bestaande kering waarvan 

gebruik gemaakt kan worden. Voor een volledig nieuwe kering zijn meer 
materialen nodig. 

• Betaalbaarheid: Door de kortere tracélengte is optie KA1 goedkoper. 
Mogelijk hergebruik van de bestaande fundering maakt de uitvoering van 
KA1 mogelijk nog goedkoper. 

• Woon- en werkklimaat & verkeersveiligheid: Bij KA1 dient de muur bij 3 
woningen achterlangs aangepast te worden. Bij KA2 dient bij 10 woningen 
een muur voorlangs te komen waardoor zicht op de Maas zal verminderen. 

• Vergunbaarheid (rivierkunde): Mogelijk is rivierkundige verruiming nodig 
voor het verleggen van de waterkering in buitendijkse richting.  

• Draagvlak bewoners: Grootste draagvlak lijkt te bestaat voor KA1 met 
minimale aanpassing van de huidige situatie. Er bestaat echter ook 
draagvlak voor KA2 onder een deel van de bewoners.

Figuur 5.28 - Afwegingskader Maaskade Noord: bestaand tracé (KA1)

Figuur 5.29 - Afwegingskader Maaskade Noord: nieuw tracé buitenom (KA2)
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Figuur 5.30 -  Maaskade Noord: bestaand tracé (KA1) Figuur 5.31 - Maaskade Noord: nieuw tracé buitenom (KA2)

Hoogte muur nu: 12,1m NAP
Hoogte 2075: 12,8m NAP
Hoogte 2125: 13,5m NAP

Huidig maaiveld 11,6m NAP
Hoogte 2075: 12,8m NAP
Hoogte 2125: 13,5m NAP
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Havenstraat (21)
In de Havenstraat wordt de oude kademuur hersteld, waarbij de hoogteopgave 
voor 2075 wordt gerealiseerd. Hierbij wordt de brede benadering van de 
Maaskade zuid doorgezet. Hierbij is een de volgende ontwerpkeuze gemaakt: 
Kering huidige locatie (KA1) of herstel oude kademuur (KA2). De volgende 
argumenten zijn leidend geweest voor de keuze voor het Voorkeursalternatief 
(KA2) (zie figuur 5.30 en 5.31 voor afwegingen, figuur 5.32 en 5.33 voor 
bijbehorende afbeeldingen): 
• Cultuurhistorie, landschap en beleefbaarheid: Bij het herstel van de 

oude kademuur (KA2) wordt een betere verblijfsruimte gerealiseerd voor 
voetgangers en fietsers. Ook kan de structuur van de vestingwerken beter 
ervaren worden. 

• Natuur en biodiversiteit: Bij het realiseren van KA2 komt ruimte vrij voor 
nieuwe bomen langs de kade.

• Vrijetijdseconomie: Bij de realisatie van KA2 ontstaan nieuwe 
mogelijkheden voor verblijfsplekken en wandelen langs de haven. Inpassing 
van het clubhuis van de watersportvereniging is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. 

• Woon- en werkklimaat & verkeersveiligheid: Bij de realisatie van KA2 
wordt een aparte ruimte voor voetgangers gerealiseerd welke bijdraagt aan 
een verbeterde verkeersveiligheid.

• Draagvlak bewoners: Een verbeterde uitstraling van de kade leidt tot een 
positief draagvlak bij bewoners. Hierbij is het wel van belang dat het verbod 
op autoverkeer gehandhaafd wordt. Daarnaast geven enkele bewoners aan 
het van belang te vinden dat hun uitzicht niet belemmerd wordt door bomen.

Figuur 5.32 - Afwegingskader Havenstraat: Kering huidige locatie (KA1)

Figuur 5.33 - Afwegingskader Havenstraat: Herstel oude kademuur (KA2)
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Figuur 5.34 - Havenstraat: Kering huidige locatie (KA1) Figuur 5.35 - Havenstraat: Herstel oude kademuur (KA2)
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Koninginnedijk (22)
In dijkvak 22 is het voorkeursalternatief gekozen voor het verhogen van de 
kruin. Hierbij is een ontwerpkeuze gemaakt tussen: bestaande dijk ophogen 
(KA1) of tuimelkade met fietspad (KA2). De volgende argumenten zijn leidend 
geweest voor de keuze voor het Voorkeursalternatief (gebaseerd op KA1) (zie 
figuur 5.34 en 5.35 voor afwegingen, figuur 5.36 en 5.37 voor bijbehorende 
afbeeldingen): 
• Vergunbaarheid (rivierkunde): Voor deze ontwerpkeuze is vergunbaarheid 

doorslaggevend. KA2 is mogelijk niet vergunbaar door de ruimte inname in 
de uiterwaard, terwijl dit niet nodig is voor de waterveiligheidsopgave. Om 
deze variant vergunbaar te krijgen is een compensatie nodig. Voor KA1 is 
geen rivierkundige compensatie nodig. 

• Cultuurhistorie, landschap en beleefbaarheid: Door de bestaande dijk 
op te hogen bestaat de kans om een continue profielinrichting te realiseren. 
Een tuimeldijk doorbreekt het continue en herkenbare dijkprofiel.  

• Draagvlak bewoners: Bewoners vrezen voor overlast bij vierkant ophogen 
van de dijk bij de eerste acht woningen vanaf de hoek met Havenstraat, 
aangezien deze woningen lager dan de weg liggen. 

Figuur 5.36 - Afwegingskader Koninginnedijk: bestaande dijk ophogen (KA1)

Figuur 5.37 - Afwegingskader Koninginnedijk: tuimelkade met fietspad (KA2)
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Figuur 5.38 - Koninginnedijk: bestaande dijk ophogen (KA1) Figuur 5.39 - Koninginnedijk: tuimelkade met fietspad (KA2)
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Toerit N324 tot gemaal Sasse (23 t/m 25) 
In dijkvak 23 t/m 25 is de opgave beperkt en er is geen verschil tussen beide 
kansrijke alternatieven. Er hoeft geen afweging te worden gemaakt tussen 
ontwerpkeuzes (zie hoofdstuk 3.3 voor een beschrijving van het VKA op deze 
locatie). 

Mars en Wijthdijk (26 t/m 29) 
In dijkvak 26 t/m 29 geldt de generieke afweging voor de pipingmaatregel 
evenals het aaneenschakelen van maatwerk. De afwegingen die hierbij zijn 
gemaakt staan beschreven in paragraaf 5.4.  

Reek (30 t/m 32) 
In dijkvak 30 t/m 32 geldt de generieke afweging voor de pipingmaatregel 
evenals het aaneenschakelen van maatwerk. De afwegingen die hierbij zijn 
gemaakt staan beschreven in paragraaf 5.4.  

Overlangel (33 t/m 35b) 
In dijkvak 33 t/m 35b geldt de generieke afweging voor de pipingmaatregel 
evenals het aaneenschakelen van maatwerk. De afwegingen die hierbij zijn 
gemaakt staan beschreven in paragraaf 5.4.  

Tuimeldijk Neerloon (36)
In dijkvak 36 wordt de hoogteopgave opgelost met een buitenwaartse 
verhoging van de tuimeldijk in grond. Aan de buitenteen van de dijk wordt in 
het voorland een klei-inkassing aangebracht als maatregel tegen piping. Hierbij 
is de volgende ontwerpkeuze gemaakt: tuimeldijk binnenwaarts (kistdam 
constructie) (KA1) of tuimeldijk buitenwaarts (grond) (KA2). De volgende 
argumenten zijn leidend geweest in de keuze voor het Voorkeursalternatief 
(KA2) (zie figuur 5.38 en 5.39 voor afwegingen, figuur 5.40 en 5.41 voor 
bijbehorende afbeeldingen): 
• Waterveiligheid: Beide oplossingen voldoen aan de eisen uit de Waterwet. 

De buitenwaartse verhoging in grond (KA2) is echter in de toekomst beter uit 
te breiden. 

• Haalbaarheid: Bij KA2 heeft de buitenwaartse versterking een beperkt 
effect op de hoogwaterstanden op de rivier. Omdat het alternatief (KA1) veel 
duurder is, is KA2 naar verwachting wel vergunbaar. 

• Kosten: De buitenwaartse versterking (KA2) is veel goedkoper dan de 
kistdam die in KA1 is toegepast. 

• Beheerbaarheid: Een minder steil talud zoals voorgesteld in KA2 is beter te 
beheren. 

• Duurzaamheid: Een buitenwaartse verhoging in grond en een lichtere 
damwand scoort beter op duurzaamheid dan de kistdam. 

Figuur 5.40 - Afwegingskader Tuimeldijk Neerloon: kistdam (KA1)

Figuur 5.41 - Afwegingskader Tuimeldijk Neerloon: buitenwaarts (KA2)
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Figuur 5.42 - Tuimeldijk Neerloon: kistdam (KA1)

Figuur 5.43 - Tuimeldijk Neerloon: buitenwaarts (KA2)
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Neerloon-West (dijkvak 37a en 37b)
In dijkvak 37a en 37b is zowel een hoogteopgave als een opgave voor 
macrostabiliteit binnenwaarts en piping. In dijkvak 37a (bocht t.o.v. kruisende 
Gasunieleidingen) wordt de hoogteopgave opgelost met een binnenwaartse 
kruinverhoging in grond. Daarnaast wordt een grondberm van 25 m toegevoegd 
die zowel de pipingopgave als de opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts 
oplost.

In de rest van dijkvak 37a en in heel dijkvak 37b is maatwerk nodig vanwege 
de binnendijkse bebouwing. Het ligt hier voor de hand om vanaf de bestaande 
binnenteenlijn buitenwaarts te versterken. In de planuitwerkingsfase wordt dit 
maatwerk in nauw overleg met de aanwonenden verder ontworpen.

Figuur 5.44 - Neerloon-West: grondoplossing binnendijks met maatwerk (KA1/KA2)

Figuur 5.45 - Neerloon-West: tuimeldijk (bewonersalternatief)
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5.6  Milieueffecten 
In paragraaf 5.5 is de vergelijking gemaakt tussen de twee alternatieven op 
basis van het afweegkader. Bij deze vergelijking is gebruikt gemaakt van de 
milieueffectrapportage (MER deel 1) die tijdens de verkenningsfase is opgesteld. 
In deze MER deel 1 is een toelichting en onderbouwing gegeven op de 
milieueffecten per deelgebied. Deze effecten zijn bepaald ten opzichte van de 
huidige situatie en autonome ontwikkeling.
In deze paragraaf wordt een beknopte samenvatting gegeven van de 
onderscheidende milieueffecten en de wijze waarop deze een rol hebben 
gespeeld bij het samenstellen van het Voorkeursalternatief. De effecten van het 
voorkeursalternatief worden nog onderzocht tijdens de planuitwerkingsfase. De 
meekoppelkansen zijn nog niet in de MER deel 1 onderzocht. Wel is indicatief 
aangegeven welke thema’s naar verwachting kunnen leiden tot een negatief of 
positief effect.

Deelgebied Cuijk
In het deelgebied Cuijk zijn de twee Kansrijke Alternatieven op een aantal 
aspecten onderscheidend beoordeeld. Hieronder is per aspect toegelicht hoe 
daar in de keuze van het Voorkeursalternatief (VKA) rekening mee is gehouden.
• In het deelgebied Cuijk heeft vooral de beoordeling op het aspect 

rivierkunde een belangrijke rol gespeeld in de keuze van het 
Voorkeursalternatief (VKA). In dit deelgebied zou buitenwaarts versterken 
(dijkverbetering aan de zijde van de Maas) leiden tot een opstuwing in 
de Maas tijdens hoogwater. Deze opstuwing bedraagt meer dan 1 mm. 
Bovendien is binnenwaarts versterken (dijkverbetering aan de binnendijkse 
zijde) een realistisch alternatief. Daardoor is de vergunbaarheid van KA1 bij 
Rijkswaterstaat onzeker en/of zou de ruimte voor de rivier gecompenseerd 
moeten worden met rivierverruimende maatregelen. Om deze reden is de 
binnenwaartse versterking bij het bedrijventerrein Haven Cuijk opgenomen 
in het VKA. 

• De bovenstaande keuze leidt echter tot een (sterk) negatieve beoordeling 
op het aspect bedrijfsfuncties. Circa 0,5 hectare aan bedrijfsterreinen in 
de Haven Cuijk wordt geraakt door de voorziene grondbermen aan de 
binnendijkse zijde. Behalve een fietsenstalling wordt er geen bebouwing 
geraakt.

Er zijn een aantal aspecten waarop in dit deelgebied een negatieve score is 
gegeven in het MER deel 1 voor beide Kansrijke Alternatieven. Hier is in de 

planuitwerkingsfase nadere aandacht voor nodig.
• Monumenten. De (potentiële) aantasting van de twee kazematten in de dijk 

bij Katwijk zorgt voor een negatieve score. Deze historische bouwwerken 
zouden kunnen “verdwijnen” onder de te verhogen en verbreden gronddijk. 
Daarom zijn dit maatwerklocaties voor de planuitwerking. 

• Landschap. De aanleg van bermen leidt tot het kappen van struweel en 
bomen langs het bedrijventerrein Haven Cuijk en langs de Kraaijenbergse 
Plassen. In de planuitwerking wordt exact uitgewerkt om welke bosschages 
en bomen het gaat en wordt bepaald waar deze herplant kunnen worden. In 
het VKA is opgenomen dat er een nieuwe bomenrij wordt aangeplant langs 
het bedrijventerrein Haven Cuijk.

• Natura 2000-gebieden. De precieze mate van stikstofdepositie op de 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden moet nog worden onderzocht in de 
planuitwerking. De werkzaamheden in het deelgebied Cuijk leiden mogelijk 
tot effecten op onder andere het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent.

• Natuurnetwerk Brabant. Het aanleggen van de stabiliteitsberm langs de 
Kraaijenbergse Plassen leidt tot permanent verlies van 0,14 ha bos dat 
gecompenseerd moet worden. Ook is er verlies aan 0,13 terrein dat nog is 
om te vormen naar natuur. Beide gebieden vallen onder het beschermde 
Natuurnetwerk Brabant. In de planuitwerking zal onder andere hiervoor een 
compensatieplan opgesteld moeten worden.

• Beschermde soorten. Het kappen van bomen en struweel langs het 
bedrijventerrein Haven Cuijk, de Kraaijenbergse plassen en bij het 
moestuinencomplex De Driessen kan leiden tot een sterk negatief effect 
op beschermde soorten (waaronder dassen, vleermuizen en broedvogels). 
Ook bij de kazematten bij Katwijk moet rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van vleermuizen. In de planuitwerking wordt een 
veldinventarisatie uitgevoerd en wordt bepaald op welke wijze mitigatie en/of 
compensatie mogelijk is.

• Archeologie. Langs het gehele dijktracé is in de planuitwerking 
archeologisch onderzoek nodig omdat het binnendijkse gebied een 
middelhoge tot hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten 
heeft.

• Hindereffecten tijdens aanleg. In de huidige verkenningsfase is nog geen 
aandacht besteed aan de wijze van uitvoering. In de planuitwerking wordt 
de wijze van uitvoering op hoofdlijnen bepaald en worden de effecten van 
de uitvoering op verschillende hinderaspecten, zoals geluid en trillingen, 
onderzocht.
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Deelgebied Grave
In het deelgebied Grave zijn de twee Kansrijke Alternatieven op een aantal 
aspecten onderscheidend beoordeeld. Hieronder is per aspect toegelicht hoe 
daar in de keuze van het Voorkeursalternatief (VKA) rekening mee is gehouden.
• Monumenten. Kansrijk Alternatief 1 scoort sterk negatief vanwege het 

ophogen van de muur aan de Maaskade (een Rijksmonument) met een 
glazen kering. Het oordeel is dat een glazen opbouw bovenop deze muur 
een sterke aantasting van de monumentale waarde zou betekenen. Mede 
om deze reden is gekozen voor de oplossing uit Kansrijk Alternatief 2: het 
integraal ophogen en opwaarderen van de Maaskade. Dit heeft een neutraal 
effect op de monumentale waarde van de muur aan de Maaskade.

• Cultuurhistorische elementen en structuren. Kansrijk Alternatief 2 soort 
zeer positief op het aspect Cultuurhistorische elementen en structuren, 
omdat goed wordt aangesloten op de Vestingvisie Grave. In het VKA zijn 
elementen uit Kansrijk Alternatief 2 overgenomen, maar beslist niet alle 
elementen. Zo zijn de tracéverleggingen aan het noordelijke deel van 
de Maaskade en rondom de Bomvrije niet overgenomen, onder andere 
vanwege het opstuwende effect op de Maaswaterstanden.

• Vrijetijdseconomie. De integrale opwaardering van de Maaskade die in 
Kansrijk Alternatief 2 en het VKA is opgenomen, heeft naar verwachting een 
zeer positief effect op de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van 
Grave.

• Woongenot. Bij Kansrijk Alternatief 2 zijn de effecten op het woongenot als 
sterk negatief beoordeeld, onder andere doordat een berm wordt aangelegd 
door de tuinen langs de Dokter Kanterslaan. Ook de verlegging rondom de 
Bomvrije heeft een negatief op het woongenot. In het VKA is voor beide 
ingrepen niet gekozen.

• Verkeersveiligheid. In Kansrijk Alternatief 2 scoren de vrijliggende fietspaden 
langs de N321 en de Koninginnedijk positief op verkeersveiligheid. In het 
VKA is alleen het vrijliggende fietspad langs de N321 opgenomen.

• Bereikbaarheid van functies. Kansrijk Alternatief 2 heeft een negatief effect 
op de bereikbaarheid van functies, omdat enkele parkeerplaatsen langs 
de Maaskade en de Nieuwe Haven komen te vervallen. In het VKA geldt 
dit alleen voor de Maaskade. In de planuitwerking wordt het verkeersplan 
verder uitgewerkt en worden negatieve effecten waar mogelijk verzacht.

• Rivierkunde. Het nieuwe tracé van de waterkering in Kansrijk Alternatief 
2, met de rivierwaartse verlegging van de kering rondom het noordelijke 

deel van de Maaskade Noord en Bomvrije, én de tuimeldijk langs de 
Koninginnedijk scoort sterk negatief omdat dit strijdig is met de Beleidslijn 
grote rivieren. Deze ingrepen zorgen namelijk voor opstuwing van de 
Maaswaterstanden. Deze rivierwaartse dijkverleggingen zijn allemaal niet 
opgenomen in het VKA.

Er zijn een aantal aspecten waarop in dit deelgebied een negatieve score is 
gegeven in het MER deel 1 voor beide Kansrijke Alternatieven. Hier is in de 
planuitwerkingsfase nadere aandacht voor nodig.
• Beeldbepalende Bomen. In beide Kansrijke Alternatieven gaan we ervan uit 

dat de beeldbepalende bomen op de Maaskade verwijderd moeten worden. 
In het VKA wordt uitgegaan van herplanten.

• Archeologie. Langs het gehele dijktracé is in de planuitwerking 
archeologisch onderzoek nodig omdat het binnendijkse gebied een 
middelhoge tot hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten 
heeft.

• Hindereffecten tijdens aanleg. In de huidige verkenningsfase is nog geen 
aandacht besteed aan de wijze van uitvoering. In de planuitwerking wordt 
de wijze van uitvoering op hoofdlijnen bepaald en worden de effecten van 
de uitvoering op verschillende hinderaspecten, zoals geluid en trillingen, 
onderzocht.

Deelgebied Neerloon-Overlangel-Reek (NOR)
In het deelgebied Neerloon-Overlangel-Reek (NOR) zijn de twee Kansrijke 
Alternatieven op een aantal aspecten onderscheidend beoordeeld. 
Hieronder is per beoordelingsaspect toegelicht hoe daar in de keuze van het 
Voorkeursalternatief (VKA) rekening mee is gehouden.
• Monumenten. In Kansrijk Alternatief 2 is het effect op monumenten negatief, 

vanwege de damwanden die op korte afstand van het rijksmonument 
Sint Victorkerk en een vijftal gemeentelijke monumenten in de grond 
worden aangebracht. Al deze monumenten bevinden zich in Neerloon. 
Het aanbrengen van damwanden in de grond geeft een risico op schade 
aan deze monumenten. Aangezien in het VKA wél is gekozen voor 
deze oplossing, verdient dit speciale aandacht bij het bepalen van de 
uitvoeringswijze in de planuitwerking.

• Landschap. In Kansrijk Alternatief 1 liggen in Overlangel en Neerloon 
een groot aantal maatwerklocaties, waardoor grondbermen en verticale 
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constructies elkaar op korte afstand afwisselen. Dit geeft een negatief 
effect op de ruimtelijke kwaliteit vanwege het “rommelige” landschappelijke 
beeld dat daardoor ontstaat. In het VKA wordt een andere keuze gemaakt, 
namelijk het aaneensluiten van de damwanden (zoals in Kansrijk Alternatief 
2). Hierdoor wordt een rommelig landschappelijk beeld voorkomen.

• Beschermde soorten. In beide Kansrijke Alternatieven wordt leefgebied 
aangetast van beschermde soorten door de verbreding van het dijklichaam. 
Kansrijk Alternatief 1 scoort sterk negatief door het grotere binnendijkse 
ruimtebeslag. Het VKA heeft een minder groot ruimtebeslag dan Kansrijk 
Alternatief 1, maar zal ook negatieve effecten met zich meebrengen. Met 
name de aantasting van een bosgebied langs de Mars en Wijthdijk en 
leefgebied van de steenuil ter hoogte van Overlangel verdient nadere 
aandacht in de planuitwerkingsfase. 

• Woongenot. Door de verhoging van de dijk neemt heet uitzicht van de 
woningen langs de dijk in beide Kansrijke Alternatieven af. In Overlangel en 
Neerloon is wordt in Kansrijk Alternatief 1 het woongenot extra aangetast 
(sterk negatief) door de aanleg van grondbermen tussen de woningen in. In 
het VKA is daar niet voor gekozen, maar wordt een doorlopende verticale 
constructie toegepast. 

• Rivierkunde. In Kansrijk Alternatief 1 is het effect op rivierkunde neutraal 
doordat geen buitenwaartse versterking plaatsvindt. In Neerloon is in 
Kansrijk Alternatief 1 een (kostbare) kistdam opgenomen. In het VKA is 
daar niet voor gekozen, maar is een maatwerkoplossing opgenomen, 
die in de planuitwerkingsfase wordt uitgewerkt. Door het realiseren van 
een weerdverlaging bij Neerloon kan een eventueel negatief effect op de 
Maaswaterstanden (opstuwing) worden gecompenseerd.

Naast deze onderscheidende effecten zijn er een aantal aspecten waarop in dit 
deelgebied een negatieve score is gegeven voor beide Kansrijke Alternatieven. 
Hier is in de planuitwerking nadere aandacht voor nodig.
• Natuurnetwerk Brabant. De verbreding van de dijk zorgt in beide 

alternatieven voor een sterk negatief effect op het Natuurnetwerk 
Brabant. In totaal wordt bij het VKA 0,72 ha aan bosgebied geraakt. In de 
planuitwerkingsfase zal hiervoor een compensatieplan worden gemaakt. 
Daarnaast wordt het natuurbeheertype Bloemendijk aangetast. Hiervoor 
wordt een mitigatieplan opgesteld, om de negatieve effecten te verzachten. 

• Bedrijfsfuncties. Beide alternatieven hebben een sterk negatief effect op 

bedrijfsfuncties in dit deelgebied, vanwege het verlies aan landbouwareaal. 
In het VKA zal dit vergelijkbaar zijn met Kansrijk Alternatief 2. In Kansrijk 
Alternatief 1 is het verlies aan landbouwareaal nog iets groter, vanwege het 
grotere binnendijkse ruimtebeslag.

• Archeologie. Langs het gehele dijktracé is in de planuitwerking 
archeologisch onderzoek nodig omdat het binnendijkse gebied een 
middelhoge tot hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten 
heeft.

• Hindereffecten tijdens aanleg. In de huidige verkenningsfase is nog geen 
aandacht besteed aan de wijze van uitvoering. In de planuitwerking wordt 
de wijze van uitvoering op hoofdlijnen bepaald en worden de effecten van 
de uitvoering op verschillende hinderaspecten, zoals geluid en trillingen, 
onderzocht.
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