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Dijkversterking HWBP: 
uitvoering gereed
Tot 2025 Projectgebieden PAGW

Vanaf 2035

Aanduiding gebieden

LEGENDA

Hotspotgebieden met stapstenen
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MAASOEVERS ZUIDELIJK MAASDAL
Realiseren van waterveiligheidsdoelen 
rond de stad Maastricht en daarnaast 
natuurdoelen, zoals een groene 
verbinding naar het N2000-gebied 
Grensmaas.

ITTEREN

EIJSDEN

Implementeren van twee 
systeemwerkingsmaatregelen en twee 
weerdverlagingen ten noorden van 
Venlo. Doel is om via een integrale 
benadering van de opgaven een 
gebiedsontwikkeling inclusief 
waterveiligheid, natuur en recreatieve 
doelen te realiseren.

VIERWAARDEN

THORN-WESSEM  

THORN
WESSEM

Tot stand brengen van dijkversterking, 
rivierverruiming en beekverlegging met 
een integrale benadering van het hele 
gebied tussen Thorn en Wessem. Door 
het N2000-gebied Koningssteen te 
verbinden met Meggelerveld worden 
natuurkansen vergroot.

PAGW WAAL - MAAS 
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ECOLOGISCHE STAPSTEEN MAAS-WAAL
Ruimte scheppen binnen de randvoorwaarden van 
hoogwaterveiligheid voor herstel van de natuurlijke 
dynamiek. Dit als basis voor een robuust ecosysteem 
dat zich kenmerkt door natuurlijke hydrologische en 
morfologische dynamiek én duurzame populaties van 
planten en dieren van de laagland rivieren.

SINT ANDRIES

GETIJDENMAAS
Realiseren van een robuuste groen-
blauwe structuur rondom 
’s-Hertogenbosch en de buur-
gemeenten. Door het inrichten 
van een aantal ontbrekende schakels 
ontstaat een groot, aaneengesloten 
natuurlijk gebied.
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Ooijbossen
Blauwborst en zwarte 
ooijevaar

Overstromingsvlakten
Lepelaar en watersnip

Stroomdalgraslanden
Gele kwikstaart, 
kwartelkoning 
en veldleeuwerik

Meanders en geulen met 
waterplanten en rietoevers
Wulp, kluut en kleine 
plevier, otter, bever en 
rugstreeppad

Vistrek in de Maas
Fint en kwab-aal, rivierprik 
en rivierdonderpad

NATUURAMBITIES: 


