


In het Grensmaasgebied, tussen Maastricht en Roosteren, wordt
de capaciteit van de rivier vergroot door flinke delen van de
stroomgeul te verbreden en de oevers te verlagen. Daardoor
verkleint het risico aanzienlijk dat dorpen als Roosteren,
Grevenbicht, Visserweert, Meers, Geulle aan de Maas, Borgharen
en Itteren weer overstromen. Het werk wordt uitgevoerd door
het Consortium Grensmaas.

Consortium Grensmaas
De uitvoering van werkzaamheden op  11 van de 12 Grensmaas
locaties is in handen van het Consortium Grensmaas. Dat is een 
samenwerkingsverband van grindbedrijven, aannemers en 
Natuurmonumenten. Het Consortium voert het werk voor eigen 
rekening en risico uit. Zelfrealisatie wordt dit genoemd. 
Rijkswaterstaat ziet erop toe dat het Consortium de contractuele 
afspraken naleeft.

Feiten en cijfers
• Het Grensmaasproject zorgt voor een flinke waterstandsdaling 

bij hoogwater, op enkele locaties van wel meer dan een meter.
• Op twee locaties (Visserweert en Maasband) verbinden hoog

waterbruggen de dorpen, zodat ze bij hoogwater niet geïsoleerd 
komen te liggen.

• Voorbeelden van de ruimte die de Maas nu kan innemen bij 
enkele locaties die klaar zijn: 
  Borgharen: 95 hectare, op z’n breedst 450 meter over een 

lengte van 3.000 meter;
  Itteren: 150 ha over een lengte van 2.400 meter en een breed

te van maximaal 700 meter;
  Visserweert: over een breedte van 600 meter verruimd, leng

te aangepakte oevers 1.500 meter en oppervlakte 57 hectare.
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Stroomgeul verbreden en oevers verlagen
De winning van het grind en zand gebeurt op beperkte schaal langs  
de rivieroevers. Meer landinwaarts worden deze materialen dieper
afgegraven. Voor de diepere grindwinning in de zogenaamde
dekgrondbergingen wordt eerst de bovenste grondlaag verwijderd en 
opzij gezet. Kranen lepelen het zand en grind op en deponeren dat op 
dumpers en vrachtwagens, die het afvoeren naar verwerkingshavens 
en –installaties. De afgraving wordt weer aangevuld met de bovenste 
grondlaag die eerder opzij was gezet. Zo kan er zich meteen natuur op 
ontwikkelen. Ook worden grindgaten aangevuld met grond die 
vrijkomt bij de rivierver ruiming elders en schone grond van andere 
infrastructurele en bouwprojecten.

Aanleggen hoogwaterbruggen
Sommige gebieden kunnen bij hoge waterstanden geheel omringd
worden door de rivier. Ten oosten van Maasband creëert het 
Consortium Grensmaas bijvoorbeeld een nevengeul. Ten westen van 
het dorp is te weinig ruimte om de Maas te verbreden. Wel worden de 
oevers verlaagd. Maasband en Meers worden met elkaar verbonden 
door een hoogwaterbrug. Een flinke stroomgeul verbreding en de 
aanleg van een nevengeul ten oosten van het dorp Visserweert zorgen 
ervoor dat het dorp bij hogere waterstanden geïsoleerd komt te 
liggen. Visserweert en Illikhoven zijn daarom eveneens met elkaar 
verbonden door een hoogwaterbrug.

Roosteren
De locatie Roosteren is de meest noordelijk gelegen locatie van het
Grensmaasproject. Hier is de rivierverruiming vooruitlopend op de 
rest van het project (dat door het Consortium Grensmaas wordt 
uitgevoerd) als eerste gerealiseerd. De versnelde aanleg van de kaden 
in 1995 veroorzaakte op deze plek namelijk een zogenaamde 
flessenhals in de Maas. Daardoor liep Vlaanderen een groter risico. 
Om snel de afspraken met Vlaanderen na te komen, is het grind 
verwijderd uit de oostelijke brugopening en een geringe rivierverrui
ming uitgevoerd aan Nederlandse zijde. Ruim genoeg om er de 
komende decennia niet terug te hoeven komen.

Het werk aan de Maas is nooit af
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterken de 
waterschappen nu en in de komende jaren de dijken. Met het oog 
op de toekomstige klimaatveranderingen zijn bovendien in het 
Deltaprogramma nieuwe plannen in de maak om bestand te zijn 
tegen hevige regens en periodes van droogte.

Meer weten over het werk door Consortium Grensmaas?
Kijk op www.grensmaas.nl

Feiten en cijfers
• Lengte: ca. 40 kilometer Maas (tussen Maastricht en Roosteren).
• Winning van 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand.
• Verplaatsen van ruim 100 miljoen ton grond.
• Kosten uitvoering (die grotendeels betaald worden uit 

opbrengsten van zand en grind): 700 miljoen euro.
• Oeververlaging op de verschillende locaties: gemiddeld zes tot 

zeven meter.
• 2027: einde realisatie Grensmaasproject.

http://www.grensmaas.nl

