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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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Doorlooptijd project Grensmaas 

2008 - 2024

Meers 2008 – 2024

Maasband 2020 – 2024

Hoogwaterdoelstelling 2017

Cluster Meers – Maasband - Urmond
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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

• De aanbesteding is afgerond. 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

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

Dijkversterking
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Meers en Maasband

Dijkversterking
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VOORBEREIDING
Een van de belangrijkste criteria bij de aanbesteding van de dijkversterking is, dat de 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met oog voor de omgeving. Met zo min 

mogelijk overlast voor de bewoners.

Transport:

• De aanvoer van materialen vindt plaats via de openbare weg. 

• Transport van stortsteen naar L’Ortye (500 transporten, in een periode van ca. 3 

weken = 8 bewegingen per uur). Start 30 maart.

• Kleitransport voor Meers noord en Maasband (3.700 transporten, in een periode van 

ca. 9 weken = 20 bewegingen per uur). Start 24 april.

• Kleitransport voor Meers zuid (660 transporten, in een periode van ca. 1 week = 16 

bewegingen per uur). Start omstreeks 22 juni.

• Hinder door het transport voor Meers is beperkt.

Dijkversterking
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Transportroute Meers zuid
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Transportroute Meers noord
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Transportroute Maasband
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PLANNING

Totale duur werkzaamheden rondom Meers: april t/m augustus 

• Dijkversterking Maasband: 13 april tot 8 mei

• Dijkversterking Maasband (Waterzuivering): 26 april tot eind juni

• Dijkversterking Meers zuid: 7 juni tot midden 4 juli

• Dijkversterking Meers noord: 27 juni tot midden augustus

• Totale duur van de werkzaamheden in Meers ca. 6 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:

• Voorafgaand aan de werkzaamheden 

wordt een bouwkundige opname van de 

woningen uitgevoerd.

• Nadere afstemming met omgeving / 

bewoners nabij damwand voor start 

werkzaamheden.

• Geluidsoverlast tijdens trillen damwand 

over een afstand van 170 meter (ca. 2 

weken).

• Bereikbaarheid van woningen is 

gewaarborgd.

• Afsluiting weg van Elsloo naar Groot 

Meers voor autoverkeer. Vanaf 19 juni tot 

7 juli (duur ca. 3 weken).
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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 dijkversterkingen wordt uitgegaan van een      

5-daagse werkweek.

• Schoonhouden openbare wegen. 

• Extra aandacht voor verkeersveiligheid:  

Instructies chauffeurs, aanpassen gemiddelde snelheid (40 km/u), aanleg 

passeerstroken, veiligheidsinstructie voor schoolkinderen, inzet 

verkeersregelaars Weg van Elsloo naar Groot Meers.

• Communicatie met omgeving door Consortium Grensmaas              

(korte lijnen en snelle terugkoppeling).



Bouwkundige opname

Bouwkundige opname van alle 

gebouwen binnen een straal van 

250 meter van de werkzaamheden.

Uitvoering bouwkundige opname 

door Hanselman Groep. 

De brief voor het inplannen van de 

bouwkundige opname wordt de 

komende dagen verstuurd.
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DETAILLERING DIJKVERSTERKING  



17

DIJKVERSTERKING
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DIJKVERSTERKING

Principe dijkversterking

Verwijderen leeflaag

Aanbrengen klei

Terugplaatsen leeflaag + onderhoudspad

Kappen bomen op en langs de dijk

Omwaaien

Wortels

Schaduw
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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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
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DIJKVERSTERKING
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Perspectief Meers-Maasband-Urmond



Eindplan + Beheerplan 
Meers-Maasband-Urmond

• Grindwinning in fasen gereed, vanaf nu tot 2024

• Eindinrichting start binnenkort

• Eindplan nodig t.b.v.: 
• Eindinrichting natuurontwikkeling 

• Nieuwe infrastructuur (brug Maasband)

• Recreatief gebruik

• Beheerplan: beheerafspraken vastleggen: 
• Wie beheert wat: Gemeente, NM, WL



Stand van zaken Projectgebied

• Terreinhoogten staan vast

• Natuur mag zich spontaan ontwikkelen

• Beheer dmv grote grazers

• Terreininrichting tbv beheer en recreatie nog verder uitwerken
– bandbreedte voor aanpassingen is niet groot

– bv rasters, ingangen, infrastructuur, parkeerplaats, routes, zitplekken etc.

• Vastgesteld in Eindplan en ter goedkeuring aan provincie voorgelegd

• Komende maand: gesprekken om informatie op te halen bij betrokkenen

• Vastgelegd in concept kaart eindinrichting





Landschapsplan Maasband-Meers

• Aanvullend op Eindplan

• Detaillering nodig vanwege inpassing kaden en brug 

• Type brug: architect maakt schetsen

• Aanplant bomen, heggen, struiken (i.v.m. kap)
• buiten projectgebied Grensmaas

• zoekgebied: langs wegen & kades, bij wegkruisen

• evt. particulier terrein (fruitbomen)



• locaties herplant bomen en heggen

• wandel- en fietsroutes

• locatie entrees Rivierpark

• parkeren nabij de Maasdorpen

• entrees gebied (klaphekjes, hekken etc.)

• struinpaden, zitplekken, uitzichtpunten

• stapstenen over beken en andere laagten

• hoogwatervluchtplaats grazers

• verbinding grazers en wandelaars naar overige deelprojecten 
(Aan de Maas & Nattenhoven)

Gepreksonderwerpen


