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INHOUD

1. Is er zicht op meekoppelkansen?

2. Ontwerpatelier & uitwerking

3. Klankbordgroep en inloopdag

4. Kansen hoogwatergeul



OPDRACHT
MIRT-onderzoek vraagt om inzichtelijk maken van 

synergiemogelijkheden en meekoppelkansen:

Wat is de meerwaarde van rivierverruiming voor het gebied?



Pre-verkenning:

studie bandbreedte + meekoppelkansen = …

kansen voor het gebied?



ONTWERPATELIER
samen met ministerie I&M (MIRT en Water)

met experts

gebiedsgericht

integraal

regio - lokaal



ONTWERPATELIER
4 thema’s, open blik en brede scope

Hoogwatergeul &

- landbouw

- natuur

- recreatie, sport, spel, gezondheid

- economie, transport en energie

1. betekenis hoger schaalniveau

2. betekenis gebied



Landbouw
kans voor herstructurering en versterking:

- grootschaliger weilanden kom

- ontwikkelen streekeigenheid oeverwal

samen met streek

dijken kavelvolgend

watersysteem



Natuur
betekenis nationaal niveau, halfweg Biesbosch – Gelderse Poort

knoop 2 rivieren, raakt Maas

strategische ligging

waarde: gedempte dynamiek kom

geul + eiland



Recreatie, sport, spel en gezondheid
zoektocht naar identiteit

‘eiland in de stroom’ als USP, rust en stilte – dynamiek Waal

routes, entrees, benutten dijk 



Economie, transport en energie
ruime geul, permanent water, loswal, haven, woningbouw

zonne-energie, windmolens



ONTWERPATELIER

lessen voor het vervolg

- gevoel van noodzaak

- geul komt tot leven

- ruimte voor groei

- puzzel valt samen

- de juiste proportie

- geen massa

- samenwerking, brede blik en maatwerk

- met de bewoners



UITWERKING
van de oogst van atelier naar gebiedsschetsen:

- budgetvariant 

- landbouwvariant

- natuurvariant

- ‘recreatie, sport, spel en gezondheid’ geen eigen uitwerking, 

ingezet als medegebruik in de andere gebiedsschetsen

- geen gebiedsschets ‘economie, transport en energie’

lange termijn

medegebruik

verbeeldingskracht, voorstellingsvermogen, tekenen en rekenen



compact ruimtebeslag, 1x15 jaar, water en grasland, kanaal

BUDGETVARIANT



kavelruil fruitteelt - weidebouw

WEIDE GEUL & FRUITEILAND



Weide Geul
grasland, ruimte voor boerderijterpen, 1x15 jaar



Fruiteiland
fruitsector, eigen merk gebied, ruimtelijke kwaliteit



Fruitdijk voor vroeg-oogstbaar fruit 

standaard

banket

getrapt



optimaliseren ruimte weide geul - fruiteiland 

ruim smal



LEVENDE RIVIER – natuurlijke samenhang, gedempte dynamiek 





ruime geul, unieke natuur, grondstoffen, rust-ruimtezoekers, 1x1,5/2 jaar

LEVENDE RIVIER





KLANKBORDGROEP, INLOOPDAG
- In gesprek en schetsen met klankbordgroep

- m.b.v. de drie schetsen zoeken naar gebiedseigen mix

- kleinschaligheid, variatie, rust

- referentie Heesseltsche uiterwaarden

- gezamenlijke ontwikkeling geul + eiland

- investeren in leefbaarheid en landschap

- aandacht voor verkeer

- Inloopdag

- onderstreept reactie klankbordgroep

- duidelijkheid op korte termijn

- meeste kansen natuur en recreatief medegebruik

-> waardevolle input voor gezamenlijk vervolg



Bevindingen studie meekoppelen
Wat is meerwaarde rivierverruiming voor het gebied?

- hoogwatergeul kan meerwaarde bieden voor omgeving

- landbouwperspectief

- natuurperspectief

- recreatief medegebruik, beleving

- kwaliteitsimpuls landschap, eigen identiteit, woonklimaat

- leefbaarheidsimpuls, sociaal-economisch + ruimtelijk 

- belang gebiedsontwikkeling Geul + Eiland

- verder oppakken tijdens verkenning




