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Grensmaasproject

Locatie Urmond
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Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming.

Natuurontwikkeling

Financiering door grindwinning
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Hoogwaterbescherming

Gereed 31-12-2017

Risico van nieuwe overstroming

wordt teruggebracht van ééns in de 

50 jaar naar ééns in de 250 jaar

Geulle aan de Maas



Bosscherveld

Borgharen

Itteren

Geulle aan

de Maas

Meers

Maasband

Urmond Noord

Nattenhoven

Grevenbicht

Koeweide

Visserweert

Maastricht

Roosteren

2008 - 2025
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PROJECTGEBIED

Tijdsduur
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Stand van zaken

Borgharen en Aan de Maas afgerond

Bosscherveld, Itteren, Meers en 

Trierveld in uitvoering

Zeg wat je doet en doe wat je zegt!
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Geulle aan de Maas
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Grensmaasproject



Planning Cluster

Meers – Maasband - Urmond

Planning Meers, Maasband, Urmond

2008 - 2023

Uitvoering Meers 2008 - 2023

Afrondende werkzaamheden (half jaar) 2024

Uitvoering Urmond Noord (Vlaanderen) 2016

Uitvoering Maasband + Urmond Zuid 2020 - 2023

Afrondende werkzaamheden (half jaar) 2024



Wijziging locatie Urmond 2011

• Verruiming Maasoever + aanbrengen oeverbescherming 

• Afvoer van vrijkomend mijnslik bij ontgraving

• Afdekken onvergraven natuur met 0,5 m schone grond

• Natuurontwikkeling met ruimte om te struinen 

Noord

Zuid



Ontwerp Urmond Noord



Ontwerp Urmond Noord



Verplaatsen hardstenen veertrappen

Op verzoek van de Stichting 

‘De Vrijheid Urmond’ en de 

Urmondse Monumenten-

stichting worden de 

hardstenen trappen, in de 

huidige oever van de Maas, 

die dateren van rond 1600, 

verplaatst.

De trappen worden 

geplaatst in het verlengde 

van de Terpkerk. 

Consortium Grensmaas stelt 

hiervoor een plan op in 

overleg met de betrokkenen.



Planning werkzaamheden

Urmond Noord (4 maanden)
Uitvoering mei tot oktober 2016

• Verwijderen begroeiing / maaien vanaf april

• Inrichten transportroute * eind mei

• Uitvoering bouwkundige opname mei

• Inrichten werkterrein begin juni

• Opschonen bestaande oever juni

• Ontgraven + transport grond / grind ½ juni / aug

• Transport breuksteen naar Urmond juni / juli

• Aanbrengen oeverbescherming aug / sept

• Afrondende werkzaamheden oktober

Transport grond / grind / breuksteen door L’Ortye:

• Dekgrond  dekgrondberging Meers (38.000 m3) 

• Toutvenant afvoeren via laadbrug JuKa (42.000 m3)

• Aanvoer filter en breuksteen (28.000 ton)

• Transportbewegingen (3 maanden) ca. 250 /dag



Transportroute 
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Bouwkundige opname woningen

• Bouwkundige opname van alle

gebouwen binnen een straal van 

250 meter van de 

graafwerkzaamheden
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Schaderegeling Grensmaas

Schademeldingen 

• Nulmetingen van alle gebouwen binnen een straal van 

250m van de ontgravingscontour

• Tot 5 jaar na uitvoering van de werkzaamheden kan een 

beroep worden gedaan op het Schademeldpunt Grensmaas

• In 8 jaar tijd ca. 30 meldingen bij het Meldpunt

Klachten

Korte lijnen met de bewoners (optimale bereikbaarheid en 

persoonlijke afwikkeling)

Francois Verhoeven

06 – 294 39 556 / info@consortiumgrensmaas.nl
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