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Benut het historische en pittoreske karakter van de 
oeverwallen en rivierduinen met een kleinschalige mix van 
wonen en landbouw voor gebiedseigen ontwikkeling. Laat het 
landschap van de Maas bijdragen aan het vestigingsklimaat.

Dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling gaan 
hand en hand, gebaseerd op de eigenheid van het gebied. Door 
rivierverruiming kan de hoogteopgave voor dijkversterking bij 
waardevolle stads- en dorpsfronten beperkt blijven. 

In 2050 voldoen alle primaire waterkeringen aan de 
geldende veiligheidsnormen (HWBP) door versterking van 
waterkeringen en kunstwerken, waar mogelijk in combinatie 
met het realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, 
zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

De Maas is een Europese transportader; een goede 
bevaarbaarheid is cruciaal. Ga erosie van de rivierbodem 
tegen, houdt stuwen en sluizen goed passeerbaar en 
ontwikkel duurzame riviergebonden bedrijvigheid.

Realiseer het Gelders Natuurnetwerk in samenhang met 
aangrenzende natuurnetwerken in Gelderland, Noord-Brabant 
en Limburg en de Kaderrichtlijn Water (Rijkswaterstaat). Werk 
aan herstel en uitbreiding van leefgebieden, geef fauna de ruimte 
en houdt het water schoon en gezond.

Verbeter de oversteekbaarheid van de 
Maas en maak recreatieve verbindingen 
over het water met bijvoorbeeld een 
watertaxi die dorpen met elkaar verbindt.

De interactie tussen het kanaal met het Lelyprofiel en de oude 
Maasmeanders is een cruciaal onderdeel van het DNA van 
de Maas. Het cultuurtechnisch profiel van het kanaal met 
vlakke weerd, steilranden en bakenbomen versus natuurlijke 
meanders. Behoud en versterk dit contrast. 

Ontwikkel verhaallijnen die partijen verbinden: 
Culinaire Maas, Culturele Maas, Gezonde Rivier, 
Strijd tegen het water, Militaire en Religieuze Maas.

Zie de Maas niet als grensrivier, maar als centrale groenblauwe ader. 
Ontwikkel de Maas als landschapspark voor ontspanning, beweging, 
natuurbeleving en het tegengaan van hittestress. Bevorder de 
innovatieslag van (verouderde) recreatiebedrijven en voorzieningen.

Behoud en ontwikkel de verscheidenheid aan Maasdijken bij 
dijkversterking: oude, slingerende kronkeldijken op lage oeverwallen, 
bebouwde dijklinten op rivierduinen en de moderne, strakke rechte 
dijken. Koester cultuurhistorische waarden zoals bomendijken, 
vestingwerken en erfgoed. Stimuleer (autoluwe) wandel- en fietsroutes.

Maak de Zuiderwaterlinie en Maaslinie zichtbaar, 
beleefbaar en bezoekbaar door het erfgoed op te 
waarderen en nieuwe plekken te creëren. 

Versterk en ontwikkel extensief recreatief gebruik met 
struinpaden, strandjes, kleinschalige verblijfsplekken en 
dag-recreatieve poorten.

Transformeer intensieve landbouwgebieden (akkerbouw) in de 
uiterwaarden naar een dynamisch uiterwaardenlandschap met 
natuur, recreatief medegebruik en extensieve landbouw. De inversie 
van het landschap opheffen door het verlagen van de uiterwaarden.

Versterk het contrast tussen 
binnen- en buitendijks gebied: in 
cultuur gebracht versus natuurlijk.

Door rivierverruiming wordt het rivierenlandschap minder gevoelig 
voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo ontstaat er ruimte 
voor andere doelen, zoals het in stand houden van landschappelijke 
kwaliteiten en realisatie van natuurdoelen.

Behoud en herstel hoogteverschillen 
en microreliëf in de uiterwaarden en 
ontwikkel het Maasheggenlandschap.
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