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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - dijkdorp met eenzijdige bebouwing en 
zicht op de Maas

 - kerk aan de dijk
 - terras 
 - Markante plek: kerk, gemaal de Tuut 
(nu binnendijks)

Cultuurhistorisch
 - kerk en monumenten markant aan de 
Maas hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort g13: appeltern 

G 13 Appeltern

zitplek

vm schoolveer naar Megen

gemaal

café
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oude dijk
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Kenmerkend profiel: Dijk, 
eenzijdig bebouwd; kerk aan de dijk 
 - kerk op/aan de dijk
 - beeldbepalend voor dorp en regio
 - markant in het landschap, aan de rivier
 - ontmoetingsplek

>> markante plek

Kenmerkend profiel: Dijk, 
eenzijdig bebouwd; café 
 - zichtbare dijk 
 - smal profiel, bebouwing dicht op de weg 
 - steile taluds 
 - uitzicht vanaf terras aan rivierzijde 
 - ontmoetingsplek 

>> markante plek 

G13 Appeltern: 1

279.29

uitzicht

4.6m

+10.7

+5.9

+10.1

+7.7

weg dijktalud weilanden Maasdijktalud

G13 Appeltern: 2

uitzicht

+8.6

+10.3

+8.3

+5.9

cafe
4.5m terras
weg

+8.6

dijktalud dijktalud
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - historisch stadje op oeverwal 
 - uitgegraven oude meander
 - Markante plek: kerk 

Cultuurhistorisch
 - beschermd stadsgezicht
 - veel monumenten aanwezig   
 - dijk was onderdeel stadswal
 - kasteelruine nog aanwezig

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort g14: BatenBurg 

G14 Batenburg

100 0 100 200 300 400 m
1:5000
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G14: Batenburg 

241.40

lage oeverwal 

uitzicht

5.4m
4.0m

+10.7+10.2
+9.7

kerk:+45m weg
weg
6.6m

+10.7
+9.3

+8.9

monument

dorpstraat hoge oeverwal

tussenruimte
ca 8m

(smalst: 6m)

G14: Batenburg 

241.40

lage oeverwal 

uitzicht

5.4m
4.0m

+10.7+10.2
+9.7

kerk:+45m weg
weg
6.6m

+10.7
+9.3

+8.9

monument

dorpstraat hoge oeverwal

tussenruimte
ca 8m

(smalst: 6m)

Kenmerkend profiel: Hoge oeverwal  
 - geen zichtbare dijk, waterkering is onderdeel van hoge 
oeverwal

 - flauwe taluds naar naast gelegen percelen en 
aansluitende wegen

 - waterkering is tweezijdig - compact - bebouwd
 - monumentale bebouwing
 - parkeren op de weg, of (incidenteel) op particulier 
terrein

 - >> dorpsstraat  

Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
kerk aan de dijk   
 - kerk op/aan de dijk
 - beeldbepalend voor dorp en regio
 - markant in het landschap, aan de rivier
 - ontmoetingsplek

>> markante plek
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - historisch stadje op hoge oeverwal 
 - markante plek: vestingwerk, industrieel 
erfgoed 

Cultuurhistorisch
 - beschermd stadsgezicht 

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B1: heusden 

industrieël erfgoed

afsluitbare haven
schottenbalken

vestingwerk

B1 Heusden

100 0 100 200 300 400 m
1:5000
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Markante plek: Vesting 

 - historisch militair verdedigingswerk
 - bij dorpen/stadjes en langs de rivier
 - dijken met militaire functie
 - vaak meervoudige, steile taluds met 
bouwkundige objecten

 - monumenten, hoge historische waarde
>> markante, historische plek

pad pad
(gras) 

tuinen, bebouwing hoge oeverwal 

+8.2

+4.2 +2.9

+1.8

2.0 m
2.9m

Maas

B1 Heusden 2

1:200
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - Oeverwaldorp
 - dijk is bij recente verhoging buitenom 
gelegd

 - Maas schuurt tegen oeverwal aan
 - deels met tuimelkade
 - markante plek: veerhuis/café 

Cultuurhistorisch
 - dorp hoge waarde -monumenten
 - voormalig kasteel Bokhoven

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B2: Bokhoven 

café terras
oude veerhuis

bootjes 
aan de oever

oeverwal

nieuwe dijk 

tuimeldijk 

rechte dijk 

vm. Kasteel Bokhoven

B2 Bokhoven

100 0 100 200 300 400 m
1:5000
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Kenmerkend profiel: Lage oeverwal,
eenzijdige bebouwing; tuimeldijk 
 - eenzijdig bebouwde dijk op lage 
oeverwal

 - eerder versterkt met tuimeldijk
 - uitzicht over de dijk vanaf de weg 
 - (deels) uitzicht over de dijk vanuit 
woningen 

 - geen pad bovenop
>> karakteristiek rivierfront 

Kenmerkend profiel: Lage oeverwal,
eenzijdige bebouwing, uitzicht 
 - café met zicht op het water 
 - oeverwal met daarop een lage dijk 
 - grondgebruik veelal tot aan de 
bovenkant van de dijk

 - eenzijdige bebouwing 
 - uitzicht vanaf de dijk
 - (veelal) uitzicht vanuit de woningen

>> karaktistieke rivierfront

uitzicht

uitzicht

4.50m

+6.2
+4.1

+6.9

tuimeldijk (70cm)weg Maas

Maas

+4.1

cafe terras

+6.9

weg gras steenbekleding

monument

lage oeverwal

lage oeverwal

B2: Bokhoven
870 

uitzicht

uitzicht

4.50m

+6.2
+4.1

+6.9

tuimeldijk (70cm)weg Maas

Maas

+4.1

cafe terras

+6.9

weg gras steenbekleding

monument

lage oeverwal

lage oeverwal

B2: Bokhoven
870 
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - dorp op lage oeverwal, tweezijdig 
bebouwd 

 - kapelletje op kruin dijk (optilbaar) 
 - in het verleden op verschillende 
manieren opgehoogd: (1) omlegdijk 
-met uitzicht vanuit woningen- , 
(2) opgehoogd straatprofiel (3) met 
muurtje in straatprofiel en (4) omlegdijk 
om kerkhof

Cultuurhistorisch
 - kerkhof 

dijkpaspoort B3: oud eMpel 

1 2 3 4 5

B3 Oud Empel

100 0 100 200 300 400 m
1:5000

Snelweg

café
terras

kapelletje

A

B

A B
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Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
tweezijdig bebouwd 
 - oeverwal met daarop een lage dijk 
 - grondgebruik veelal tot aan de 
bovenkant van de dijk

 - tweezijdige bebouwing
 - lossere bebouwingsstructuur met tuinen 
 - muur als kering of kade achterlangs 
woningen, met uitzicht

 - >> landelijk karakter

uitzicht

x m

+7.2

+4.6

+6.9

+5.0

weg

muur als 
waterkering

of
kade achterlangs

lage oeverwal

tussenruimte
ca xm

B3: Oud Empel
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - verschillende weteringen komen bij 
Gewande samen, met spuisluis naar de 
Maas

 - dijkdorp met incidentele bebouwing aan 
de dijk 

 - Markante plek: waterwerk

Cultuurhistorisch
 - museumgemaal, voormalige sluis 
(monument), oud stoomgemaal. 

dijkpaspoort B4: gewande 

B4 Gewande

100 0 100 200 300 400 m
1:5000
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Markante plek: waterwerk 
 - functionerende en niet-functionerende 
gemalen

 - verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’
 - monumentale/historische waarde

(geen eigen doorsnede vanwege 
specifieke karakter - zie doorsnede 
waterwerk G10: Nieuwe Schans) 
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - langgerekt oeverwaldorp
 - huizen op en de aan dijk, deel 
buitendijks

 - historische kern bij gemeentehuis/oude 
veerstoep

Cultuurhistorisch
 - waardevol ensemble
 - Markante plek: gemeentehuis is 
monument

 - monumentale beplanting
 - er stond meer bebouwing buitendijks

vm gemeentehuis
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dijkpaspoort B5: Maren 
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3.5m

+8.2

+4.9

voormalig gemeentehuis

+3.2

weg

tussenruimte

lage oeverwal

monument

ca 8.5m

B5 Maren
716 

Kenmerken profiel: Lage oeverwal, 
tweezijdig bebouwd 
 - oeverwallen met daarop een lage dijk 
 - grondgebruik veelal tot aan de 
bovenkant van de dijk

 - tweezijdige bebouwing op verschillende 
hoogten t.o.v. weg 

 - monumenten en waardevol ensemble, 
incl. markante bomen

 - vaak wat lossere bebouwingsstructuur 
met tuinen en grote bomen aan de dijk  

 - >> landelijk karakter
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   

46

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - langgerekt dorp op lage oeverwal
 - aan west- en oostkant delen van 
traject met verspringende dubbelzijdige 
bebouwing, daartussen traject met 
eenzijdige bebouwing en buitendijks 
waardevolle percelen 

 - ringstructuur met centrumfuncties
 - Markante plek: wiel 

Cultuurhistorisch
 - waardevol dorpsensemble
 - waardevol landschappelijk ensemble 
met relict historische maasheggen 
buitendijks 

 - samenhang percelen binnen- en 
buitendijks 

dijkpaspoort B6 en B7: kessel

ca
ra
va
ns

Legenda

dijkzone met kruin

dijkmuur

wegen

wandelpaden

bebouwing aan de dijk

overige bebouwing

bijzondere bebouwing

monumenten (p.m.)

beschermd dorps-en stadsgezicht

historisch geografisch waardevol object

oeverwal

tuinen

groene plekken

markante bomen

plek aan het water

waterlopen

rivier

tekst in tekening

historisch maasheggen relict

historische kern

pastorie

wiel

vm winkel

vm school

kerkepad

1. buurtschap kessel 2. agrarische dijk 3. Wiel 4. Buurt-
   schap
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4.0m
weg Voormalige winkel Kleine landjes 

horend bij bebouwing
lage oeverwal

+8.6

+5.6
+7.0

B6: Kessel-west
692

6.0m

+8.5

+4.2

wegwiel
+2.6

+4.3

lage oeverwal

B7: Kessel - oost 
684

Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
tweezijdig bebouwd 
 - oeverwallen met daarop een lage dijk 
 - grondgebruik veelal tot aan de 
bovenkant van de dijk

 - tweezijdige bebouwing
 - vaak wat lossere bebouwingsstructuur 
met tuinen en grote bomen aan de dijk  

 - >> landelijk karakter

Markante plek: wiel 
 - binnendijks wiel, steil talud 
 - weinig ruimte tussen bebouwing/wiel/
dijk 

>> markante plek 

6.0m

+8.5

+4.2

wegwiel
+2.6

+4.3

lage oeverwal

B7: Kessel - oost 
684
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - onderdeel van Lith 
 - deels eenzijdig bebouwde dijk op lage 
oeverwal, gaat naar het westen over in 
tweezijdig bebouwde dijk 

 - Maas heel dichtbij; karakteristiek 
rivierfront 

Cultuurhistorisch
 - monumentale bebouwing aanwezig 

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B8: lith - west

B8 Lith

100 0 100 200 300 400 m
1:5000

bedrijventerrein
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Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
eenzijdig bebouwd 
 - zichtbare dijk
 - smal profiel, bebouwing dicht op de weg
 - steile taluds, steile op- en afritten
 - parkeren op de weg
 -  dijk als zelfstandige zone in het 
landschap herkenbaar

 - uitzicht vanaf de dijk
 - uitzicht vanuit de woningen

>> karaktistiek rivierfront

+4.8

tussenruimte
ca 8m

3.2m

+8.6

+4.9

+4.8

tussenruimte
ca 8m

3.2m

+8.6

+4.9

uitzicht

uitzicht

weg

weg

dijktaluddijktalud

lage oeverwal dijktaluddijktalud

B8 Lith west 
667

+4.8

tussenruimte
ca 8m

3.2m

+8.6

+4.9

+4.8

tussenruimte
ca 8m

3.2m

+8.6

+4.9

uitzicht

uitzicht

weg

weg

dijktaluddijktalud

lage oeverwal dijktaluddijktalud

B8 Lith west 
667

Kenmerkend profiel: Dijk, 
tweezijdig bebouwd 
 - zichtbare dijk
 - dijk als zelfstandige zone in het 
landschap herkenbaar

 - aan weerszijde bebouwing (niet direct 
tegenoverelkaar), op en lager aan de 
dijk

 - losse afwisselende bebouwingsstructuur 
 - smal profiel, bebouwing dicht op de weg
 - steile taluds, steile op- en afritten
 - parkeren op de weg of op erven

>> landelijk karakter
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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dijkzone

wegen

wandelpaden

bebouwing aan de dijk

overige bebouwing

bijzondere bebouwing

monumenten

beschermd dorps-en 

stadsgezicht

hoge oeverwal 

lage oeverwal

plek aan het water

waterlopen

rivier

Hoge oeverwal dorpen

Lage oeverwal dorpen

Dijkdorpen

 

Markante beplantingen 

Overtuinen/overlandjes 

Vestingwerken 

Waterwerken 

Kerken  

W

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - dorp op hoge oeverwal
 - Markante plek: kerk
 - dicht aan de rivier 
 - veer naar overkant Maas 
 - dijk al eerder opgehoogd in 
straatprofiel: weinig ruimte 

Cultuurhistorisch
 - monumentale bebouwing in dorpstraat 
 - kerk 

dijkpaspoort B9: lith

B9 Lith

100 0 100 200 300 400 m
1:5000

veerstoep
ma
rk
tp
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in
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Kenmerkend profiel: Hoge oeverwal 
 - geen zichtbare dijk, waterkering is 
onderdeel van hoge oeverwal

 - flauwe taluds naar naast gelegen 
percelen en aansluitende wegen; 
souterrains en tuinen aan rivierrzijde 

 - waterkering is tweezijdig - compact - 
bebouwd

 - weinig ruimte in straatprofiel 
 - monumentale bebouwing
 - parkeren op de weg, of (incidenteel) op 
particulier terrein

 - >> dorpsstraat

Markante plek: kerk aan de dijk 
 - monumentale beplanting 
 - muurtje 
 - markante locatie met zicht op 
uiterwaard en rivier 

 - beeldbepalend voor dorp en regio
 - markant in het landschap, aan de rivier
 - ontmoetingsplek

weg tuinen, souterains weiland
achterpad 

oeverwal

5.5m

+8.6

+5.8 +6.6

tussenruimte
ca 9.5m

hoge oeverwal

B9 Lith centrum
656 

uitzicht

6.0m
wegpad

kerk

muur2.0m

+8.6

+5.8
+6.4

hoge oeverwal

B9 Lith centrum
653



dijkzone

wegen

wandelpaden

bebouwing aan de dijk

overige bebouwing

bijzondere bebouwing

monumenten

beschermd dorps-en 

stadsgezicht

hoge oeverwal 

lage oeverwal

plek aan het water

waterlopen

rivier

Hoge oeverwal dorpen

Lage oeverwal dorpen

Dijkdorpen

 

Markante beplantingen 

Overtuinen/overlandjes 

Vestingwerken 

Waterwerken 

Kerken  

W

dijkzone

wegen

wandelpaden

bebouwing aan de dijk

overige bebouwing

bijzondere bebouwing

monumenten

beschermd dorps-en 

stadsgezicht

hoge oeverwal 

lage oeverwal

plek aan het water

waterlopen

rivier

Hoge oeverwal dorpen

Lage oeverwal dorpen

Dijkdorpen

 

Markante beplantingen 

Overtuinen/overlandjes 

Vestingwerken 

Waterwerken 

Kerken  

W

dijkzone

wegen

wandelpaden

bebouwing aan de dijk

overige bebouwing

bijzondere bebouwing

monumenten

beschermd dorps-en 

stadsgezicht

hoge oeverwal 

lage oeverwal

plek aan het water

waterlopen

rivier

Hoge oeverwal dorpen

Lage oeverwal dorpen

Dijkdorpen

 

Markante beplantingen 

Overtuinen/overlandjes 

Vestingwerken 

Waterwerken 

Kerken  

W

Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - Dijk op lage oeverwal
 - eerder versterkt met tuimelijk 
 - huizen onder aan de dijk, georienteerd 
op achterland

 - monumentale bebouwing aanwezig  
 - markante plek: kerken Demen en 
Dieden, molen 

 - Rabattenbosjes binnendijks 

Cultuurhistorisch
 - ruine van huis van heren van Megen
 - rabattenbosjes 
 - monumentale bebouwing  

B10 Dieden - Demen

café

terras

t u i m e l d i j k

dijkpaspoort B10: deMen-dieden 

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek



53

B10 Dieden - Demen

café

terras

t u i m e l d i j k

Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
bomendijk
 - markante bomenrijen/lanen aangeplant 
bij eerdere dijkversterking 

 - grotendeels wandel/fietspad op de 
tuimelkade aanwezig

>> karakteristiek rivierfront  

uitzicht

lage oeverwal

bomen

weg
5.0m

+10.7+10.2

+7.0
+6.2

tuimeldijk (50/60cm hoog)
met wandelpad

wortels

B10 Demen-Dieden
440 
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Kenmerken en kwaliteiten Dijktypen 1:5000

Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - historisch stadje op lage oeverwal 

Cultuurhistorisch
 - vestingstadje, monumentale bebouwing 
 - Markante plek: kanon op rondeel, café 
met terras (voormalig veerhuis) 

Ontwikkelingen
 - eventueel amoveren de Heus, verbreden 
spoorbrug, betere doorstroming 
uiterwaarden  

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B11: ravenstein 

B11 Ravenstein

100 0 100 200 300 400 m
1:5000

terras
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Kenmerkend profiel: Lage oeverwal, 
bomendijk 
 - markante bomenrijen/lanen aangeplant 
 - tuimelkade aanwezig, inclusief graspad
 - heg (zie foto) op locatie van oude 
stadsmuur  

>> karakteristiek rivierfront 

Kenmerkend profiel: vesting 
- historisch militair verdedigingswerk
- bij dorpen/stadjes en langs de rivier
- dijken met militaire functie
- vaak meervoudige, steile taluds met 

bouwkundige objecten
- monumenten, hoge historische waarde
>> markante, historische plek

uitzicht

uitzicht

tuimeldijk 
(60cm)

padpad heg
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Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - Dijk op lage oeverwal
 - eerder versterkt met tuimelijk 
 - Markante plek: kerk aan de dijk 
 - huizen onder aan de dijk, georienteerd 
op achterland

 - monumentale bebouwing aanwezig  

Cultuurhistorisch
 - monumenten 
 - kerk onder aan de dijk  

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B12: neerloon 

B12 Neerloon
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 - verkleind
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Kenmerkend profiel: lage oeverwal,
bomendijk 
 - markante bomenrijen/lanen aangeplant 
bij eerdere dijkversterking 

 - geen pad op de tuimelkade
>> karakteristiek rivierfront

uitzicht

tuimeldijk 
(ca.50cm hoog)

lage oeverwal

bomen

weg
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+11.6+11.1

+9.0
+8.2

B12 Neerloon
372 
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Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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Landschappelijk / ruimtelijk
 - Markante plek: gemaal van Sasse
 - dijk zonder verdere bebouwing  
 - het gemaal laat water uit de Peel, via de 
Raam naar de Maas 

 - vispassage aanwezig 

Cultuurhistorisch
 - eerste elektrische gemaal in de regio 
 - rijksmonument hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

dijkpaspoort B13:geMaal van sasse
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Markante plek: waterwerk 
 - functionerend gemaal 
 - verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’
 - monumentale/historische waarde

(geen eigen doorsnede vanwege 
specifieke karakter - zie doorsnede 
waterwerk G10: Nieuwe Schans) 
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Specifieke kenmerken  

Markante plekken aan de dijk   
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hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

hoge oeverwallen

dijken

lage oeverwallen rivierfront

rivierfront

bomenrij

� �������������� Specifieke kenmerken / 
kwaliteiten van trajecten

Markante plekken

Tweezijdig bebouwd
>> relatie bebouwing / dijk

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Markante beplantingen Vestingwerken KerkenWaterwerkenOvertuinen / overlandjes

rivierfront

tuimelkade

Eénzijdig bebouwd
>> plus uitzicht

Overtuinen / landjes

markante plek

Landschappelijk / ruimtelijk
 - historisch vestingstadje op hoge 
oeverwal, overgaand in lage oeverwal 

 - oude haven, historische stadsmuur met 
zicht op de Maas

 - paar huizen buitendijks 
 - werf buitendijks 
 - markante kastanjes langs stadsmuur 

Cultuurhistorisch
 - beschermd stadsgezicht, monumenten 
vooral in binnenstad 

dijkpaspoort B14: grave 

Jachthaven 

Werf 

Inlaat 

historische
stadsmuur 

Oude 
haven 

B14 Grave

W
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1m

+12.0

+9.0

weglage oeverwal diverse functies langs de kade; 
parkeren, havengebouw, entree 
haven

ca 7m

B14 Grave eenzijdig 

275 Kenmerkend profiel: lage oeverwal,
eenzijdig bebouwd  
 - zichtbare dijk
 - wisselend profiel, bebouwing dicht op 
de weg

 - parkeren op de weg
 - jachthaven
 - uitzicht vanaf de dijk
 - uitzicht vanuit de woningen

>> karaktistiek rivierfront

Markante plek: Vesting 

 - historisch militair verdedigingswerk
 - bij dorpen/stadjes en langs de rivier
 - dijken met militaire functie
 - vaak meervoudige, steile taluds met 
bouwkundige objecten

 - monumenten, hoge historische waarde
>> markante, historische plek

(geen eigen doorsnede vanwege 
specifieke karakter - zie doorsnede 
vesting B1: Heusden) 


