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Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming: 

rivierverruiming en dijkversterking.

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
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Dijkversterking Visserweert 

en Illikhoven als onderdeel

van het Grensmaasproject



Locaties Koeweide en Visserweert
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ALGEMEEN

• 12 kilometer dijk- en oeverversterking vanaf Meers tot en met Visserweert

• In 2005 is contractueel is vastgelegd dat de dijkversterkingen openbaar 

moeten worden aanbesteed

• Een van de belangrijkste criteria is dat de werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd met oog voor de omgeving. Met zo min mogelijk overlast voor de 

bewoners

• Het werk is gegund aan: Martens en Van Oord

• De dijken zijn in beheer bij Waterschap Limburg (WL)

• De dijkversterkingen worden uitgevoerd onder toezicht van CG en WL

• Omgevingsmanagement en klachtenafhandeling door CG

• Naast de werkzaamheden die worden uitgevoerd door CG, wordt in 

opdracht van WL gewerkt aan de Ruitersdijk (aannemer = Ploegam)

Ingewikkeld, maar gevolg van afspraken met de overheid uit het verleden

Dijkversterking
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Dijkversterking
Locaties

1. Ruitersdijk

2. Illkhoven

3. Visserweert

4. Illikhoven-Roosteren
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Dijkversterking
Transport
• Aanvoer vanuit Trierveld via werkgebied CG

• Vanaf de werkweg worden in- en uitritconstructies 

van rijplaten aangelegd naar de dijkvakken 

• Voor dijkvak 50.540.2 in Visserweert wordt een 

oversteek gemaakt over de openbare weg 

(hoeveelheid ca. 4.000 m³: 1 week = 5 vrachten/uur)

• Voor de aanvoer van klei naar dijkvak 50.540.13 

wordt gebruik gemaakt van de Ruitersdijk (ca. 100 

m³ = 5 vrachten totaal)

• Voor de dijkversterking Illikhoven - Roosteren wordt 

langs het dijkvak een transportbaan aangelegd

• Beperkt transport door Visserweert       

(damwand en klei)

• Zeer beperkt transport door Illikhoven             

(aanvoer rijplaten en machines)
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Planning

Duur werkzaamheden: medio apr tot medio aug (4 maanden)

• Dijkversterking Illikhoven - Roosteren: 12 april tot 17 augustus (ca. 4 maanden)

• Dijkversterking Illikhoven: 8 juni tot 26 juni (ca. 2 weken)

• Dijkversterking Visserweert: 12 juni tot 17 juli (ca. 4 weken)

• Damwand Visserweert (155 m): 12 juni tot 22 juni (ca. 2 weken)

• Oeverversterking Visserweert : 12 juni tot 21 juli (ca. 5 weken)

Deze presentatie is terug te vinden op de website: www.grensmaas.nl

Dijkversterking

http://www.grensmaas.nl/


Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden

• Beperkt transport via openbare weg, alleen daar 

waar geen andere route mogelijk is

• Geen overlast en kans op schade door plaatsen 

damwand (drukken in plaats van trillen)

• Bereikbaarheid van woningen is gewaarborgd

• Afsluiting fietspad richting Kokkelert

Beperkte hinder voor de omgeving
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Het werk in de praktijk
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Beperking van hinder

• De werkzaamheden zijn vergund voor 6 dagen per week 

(maandag t/m zaterdag) van 07.00 tot 19.00 uur

• Voor de uitvoering van de dijkversterking wordt in eerste 

instantie uitgegaan van een 5-daagse werkweek

• Gebruik en afsluiten van openbare wegen en paden wordt zoveel 

mogelijk voorkomen

• Schoonhouden openbare wegen en sproeien om stofoverlast te 

voorkomen

• Communicatie met omgeving, ook voor de uitvoering van de 

kadewerkzaamheden, door CG (korte lijnen)
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WERKZAAMHEDEN WATERSCHAP LIMBURG

In opdracht van Waterschap Limburg wordt ook langs de Ruitersdijk gewerkt. Het betreft 

de hieronder met rood gemarkeerde dijkvakken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Ploegam. 

De uitvoering staat gepland in de periode juli – september 2017.

Nadere informatie over de dijkversterking die 

wordt uitgevoerd door Ploegam volgt tijdens

Inloopavonden. Worden nog ingepland door 

Ploegam. 

Dijkversterking
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DETAILLERING DIJKVERSTERKING  
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Dijkversterking
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Dijkversterking
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Dijkversterking
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Dijkversterking
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Dijkversterking
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Dijkversterking



EINDE PRESENTATIE


