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Uitvoering Nattenhoven
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Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming.

Natuurontwikkeling

Grindwinning
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Hoogwaterbescherming

Gereed 31-12-2017

Vijf keer minder risico
op overstromingen
zoals in ‘93 en ‘95

Ingreep Nattenhoven 10 cm 
waterstandsverlaging
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Geulle aan de Maas



Nattenhoven, onderdeel cluster NGKV 



Nattenhoven

Ingreep
rivierverruiming en 
dekgrondberging

Met grond van 
rivierverrruiming wordt
dekgrondberging opgevuld

Opleverhoogte
dekgrondberging:        
1,8 m lager dan huidig
maaiveld

Ingreep Nattenhoven

Situatie 2017
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Locatie Nattenhoven

Vergunde uitvoeringsduur
• 2 jaar grondverzet, 

• 1 jaar voor grindwinning,

• 0,5 jaar voor de afrondende werkzaamheden

Reeds uitgevoerd ter voorbereiding
• Kadewerkzaamheden 2017

• Aanleg werkweg Grevenbicht / Obbicht 2017

Graafwerkzaamheden

• Dekgrondverzet / grondwal begin 2018

• Grindwinning / Rivierverruiming 2018 – 2019

Afrondende werkzaamheden

• Naar verwachting 2019 gereed

• Eindinrichting wordt nader uitgewerkt met 
natuurbeheeder, de gemeente en inwoners

• Gebied wordt overgedragen aan Natuurmonumenten

• Beheer met grote grazers (Galloways en Koninks)

Planning graafwerkzaamheden
Werkweg
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ca. 90 meter

Rivierverruiming ca 120 meter
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Wat merkt u van de werkzaamheden

• Grindtransport van 07.00 tot 17.00 uur ma t/m vr (vergund 
voor 6 dagen per week ma t/m za, van 07.00 tot 19.00 uur)

• Dit transport is nodig voor de afvoer van ca. 900.000 m3 
zand en grind

• Dagelijkse voorbereidingen voor 07.00 uur

• Aantal vrachtbewegingen: 20 auto’s heen en 20 auto’s 
terug per uur
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Beperking hinder
• Aanleg werkweg buiten dorpskernen

• Aan- en afvoer via werkweg 

• Aanleg grondwal langs de Veerweg en Bergerstraat

• Inzet modern materieel ter beperking van geluidshinder 
(geluidsemissie ruim binnen de norm)

• Sproeien van werkwegen om stofoverlast te voorkomen

• Op verzoek van inwoners Obbicht worden vooralsnog geen 
containers langs de Maasstraat geplaatst
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Werkweg Obbicht
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Werkweg Grevenbicht
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Toegang kade en werkgebied
Wandelen in werkgebied met name bij Elba

• Consortium Grensmaas heeft op verzoek van de omgeving wandelroutes 
uitgezet

• Wandelen is alleen toegestaan buiten werktijden van CG

• Het besluit voor wandelen in werkgebied, staat onder druk door handhaving 
provincie en vandalisme

Fietspad op kade 

• Gemeenten en Waterschap overleggen over de voorwaarden voor het gebruik 
van het onderhoudspad op de kade. Vooralsnog is de openstelling van het 
fietspad voorzien in september 2018
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Communicatie

Klachtenafwikkeling
Korte lijnen met de bewoners (optimale bereikbaarheid en 
persoonlijke afwikkeling)

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!”

François Verhoeven
06 – 294 39 556 / info@consortiumgrensmaas.nl



EINDE PRESENTATIE


