
Meanderende Maas
Dijkversterking en rivierverruiming voor een veilige en een aantrekkelijke regio

Project Meanderende Maas gaat de ruim 

26 km lange Maasdijk aan de Brabantse 

zijde van Ravenstein tot Lith versterken, 

de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde 

meer ruimte geven en het gebied nog 

mooier en economisch sterker maken. 

Totaal aanpak waterveiligheid biedt kansen gebied  
De dijkversterking in combinatie met rivierverruiming beschermt 
270.000 bewoners, bedrijven en infrastructuur tot in Oss en Den 
Bosch tegen hoogwater. De totaal aanpak biedt kansen voor 600 
ha nieuwe natuur, verbetering van waterkwaliteit, toerisme en 
recreatie, cultuurhistorie en een sterke economie. Tegelijkertijd 
levert de rivierverruiming grond op voor de versterking van de dijk. 
Dit is duurzaam met een lage CO2 belasting. 

Gebied met potentie
Het projectgebied van Meanderende Maas kent een krachtige 
en unieke wisselwerking tussen de herkenbare natuurlijke oude 
meanders en de cultuurtechnische ingrepen van de kanalisering. 
De combinatie met de rijke, veelal nog zichtbare historie (zoals 
de vestingstadjes in de Zuiderwaterlinie) geeft dit gebied de 
potentie om uit te groeien tot een ‘nieuw’ landschap met een 
bovenregionale aantrekkingskracht.

Met de omgeving
Stapsgewijs komen wij samen met de omgeving tot één plan 
voor de toekomst van het gebied met oog voor de bestaande 
kwaliteiten. Het intensief participatietraject met bewoners en 
ondernemers heeft kennis opgeleverd en geleid tot gezamenlijk 
vormgegeven maatregelen. In werkplaatsen heeft een groep 
van 40 bewoners intensief meegedacht over de plannen en via 
zogenaamde dijktafels is intensief gesproken met bewoners en 
eigenaren van gronden direct aan de dijk. Ook andere organisaties 
en belanghebbenden hebben hun zorgen en ideeën gedeeld tijdens 
informatieavonden, inloopbijeenkomsten en via de website. 

Planuitwerking
Het project bevindt zich in de fase van de planuitwerking. In maart 
2021 heeft de stuurgroep ingestemd met de maatregelen uit het 
voorlopig ontwerp. Het project is via een zogenaamd twee-fasen 

aanpak  op de markt gezet. Aannemende partij Boskalis Nederland, 
welke samenwerkt met Royal HaskoningDHV, is sinds mei 2021 
aangesloten om tijdens de planuitwerking haar kennis in te zetten 
en om de gezamenlijke ambities waar te maken. Partijen werken 
als een team en in contact met de partnerorganisaties en omgeving 
het voorlopig ontwerp verder uit tot definitief ontwerp. Ook 
vinden de voorbereidingen plaats van de besluiten, vergunningen 
en realisatie. Als alles voorspoedig verloopt start de realisatie 
medio 2023.

Bestuurlijke besluitvorming
Volgens planning zijn medio 2022 het definitief ontwerp, alle 
ontwerp besluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage 
gereed voor de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen. Op basis daarvan kan in het najaar van 
2022 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Met in 2023 de 
start van de uitvoering.

Samenwerking van vele partijen
Rijk en regio werken een integrale planuitwerking uit, die 
valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 
de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW).  Bovendien is Meanderende Maas één van 
de prioritaire projecten uit het Deltaprogramma Maas.



In Meanderende Maas werken 10 projectpartners samen. Bij 
aanvang van de planuitwerking in september 2020 hebben de 
partnerorganisaties hun bereidheid tot participatie vastgelegd 
in een bestuursovereenkomst. Waterschap Aa en Maas is de 
trekker van het project en de opdracht gevende partij van Boskalis 
Nederland. Het waterschap is opdrachtgever mede namens de 
provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en 
de gemeente Oss. Andere partners In project Meanderende Maas 
zijn het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de provincie 
Gelderland, waterschap Rivierenland en de gemeenten Wijchen en 
West Maas en Waal.

Planning
2022 Planuitwerking afgerond
2023 Start uitvoering
2028 Werkzaamheden afgerond

Meer informatie?
Meer informatie is te vinden op www.meanderendemaas.nl. 

Of neem contact op met projectmanager Ton Swanenberg 
(06 – 51 00 65 63) of omgevingsmanager Tim Smit (06 – 57 93 16 31).

Binnen het Deltaprogramma Maas werken de aan de Maas 
gelegen provincies, waterschappen, gemeenten, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Rijkwaterstaat samen aan een 
Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk 
is, met een sterke economie en ecologie. Een gebied waar we 
de komende generaties veilig en met heel veel plezier kunnen 
wonen, werken en recreëren.

In 2016 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over een  
eerste tranche urgente maatregelen langs de Maas.  
De vereiste waterveiligheid komt in deze gebieden tot stand 
door de combinatie van rivierverruiming, dijkversterking en 
gebiedsontwikkeling. Meanderende Maas is één van deze 
projecten. Meer weten? www.deltaprogramma.nl/maas

Project in cijfers

• Lengte dijktraject: 26,6 km
• Lengte Maastraject: 18 km
• Totale omvang projectgebied: 2.650 ha
• Aantal kernen: 16
• Aantal huishoudens: 4.500
• Aantal inwoners: 11.000
• Aantal bedrijven: 1.100
• Totale investeringsbedrag: ca. 235 miljoen
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