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Een groot deel van de onderdelen van Grens- en Zandmaas-
project zijn of worden op basis van een zelfrealisatie-overeen-
komst uitgevoerd door ‘private’ partijen die voor een groot deel 
grondeigenaar zijn van het projectgebied. Deze partijen zijn het 
Consortium Grensmaas, Kampergeul en de Delfstoff en 
Combinatie Maasdal. Zij voeren werkzaamheden voor eigen 
rekening en risico uit en dat noemen we zelfrealisatie. 

Zelfrealisatie
Binnen Maaswerken is in drie deelprojecten sprake van zelf realisatie 
als contractvorm. Zelfrealisatie wil zeggen dat de private grond-
eigenaar zelf de door de overheid gewenste bestemming realiseert. 
De zelfrealisatoren voeren werkzaamheden uit voor eigen rekening 
en risico. Zij bekostigen dit uit de opbrengsten van hun eigen 
zand- en grindwinning. Uit onderzoek is gebleken dat circa 
twee derde van de totale projectomvang van Zandmaas/Grensmaas 
hiermee is bekostigd. Dat komt neer op ongeveer 1 miljard euro. 
De kosten voor de overheid bedragen 530 miljoen euro.

Consortium Grensmaas
Het Consortium Grensmaas is in 2000 opgericht en bestaat uit: 
grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. Samen één 
private partij die zorg draagt voor de uitvoering van het werk aan 
de Grensmaas: het Consortium Grensmaas. Het projectgebied 
Grensmaas ligt tussen Maastricht en Roosteren over een lengte 
van ruim 40 kilometer. Op elf locaties werkt het consortium aan 
hoogwaterbescherming en natuur ontwikkeling. De winning van 
met name grind en ook zand fi nanciert het project. 

Delfstoff en Combinatie Maasdal
Delfstoff en Combinatie Maasdal (DCM) is opgericht in 1994. DCM is 
vooral actief in Zuid-Nederland en produceert industriezand en 
grind. Deze soorten zand en grind worden gebruikt in beton- en 
metselproducten, zoals metselmortels, betonstenen en beton-
vloeren voor de woningbouw. 

DCM is een samenwerkingsverband tussen twee zand- en grind-
verwerkende bedrijven: Teunesen Zand en Grint BV uit Gennep en 
Terraq uit Venlo. DCM realiseert een hoogwatergeul (39 ha) en een 
weerdverlaging (60ha) ter hoogte van Lomm aan de oostzijde van de 
Maas. Het belangrijkste doel van deze twee kilometer lange geul en 
de weerdverlaging is hoogwaterbescherming. Waterstandsverlaging 
werkt door tot in Venlo. Bovendien ontstaat er door de geul en 
weerdverlaging een gebied met nieuwe, ‘na� e’ natuur. 

Kampergeul
Kampergeul b.v. is de werkmaatschappij die samen met andere 
partijen vanaf 2006 de plannen in het Maasdal tussen Well en 
Aijen uitvoert. De aanleg van de hoogwatergeul noord (Aijen) 
star� e in 2013 en de uitvoering ervan zorgde in 2015 al voor 7 cm 
waterstandsdaling. Bij afronding is er 127 ha nieuwe natuur. 
Het groter gebiedsplan Maaspark Well (288 ha) leidt tot 26 cm 
waterstandsdaling, natuurontwikkeling en voorzieningen voor 
toerisme en (water)recreatie. 

Kridietcrisis
In 2008 begon wereldwijd de kredietcrisis. De bouw was in 
Nederland één van de zwaarst getroff en sectoren. De vraag naar 
nieuwe bouwprojecten nam in de jaren na 2008 sterk af. Dat had 
direct gevolgen voor het Grensmaasproject. Het Consortium 
Grensmaas bekostigt haar werkzaamheden door de opbrengsten 
uit grindwinning. Grind hee�  economische waarde omdat het 
wordt verwerkt in beton. Door het uitblijven van opdrachten bij 
bouwbedrijven daalde ook de vraag naar grind en waren de 
inkomsten van het consortium lager dan verwacht. Dit bracht het 
behalen van de doelstellingen van het Grensmaasproject in gevaar. 
Het Consortium en de overheid zijn toen met elkaar in gesprek 
gegaan. Dit leidde tot een eenmalige compensatie van het Rijk aan 
het Consortium Grensmaas en er zijn maatregelen genomen die 
de uitvoering van het project verder optimaliseerden. 

Het werk aan de Maas is nooit af
In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden de komende 
jaren dijken versterkt. Zeker met de toekomstige klimaatverander-
ingen zijn in het Deltaprogramma opnieuw plannen in de maak om 
tegen de hevige regens en periodes van droogte bestand te zijn.

Feiten en cijfers
• Circa tweederde van de totale kosten van het Zandmaas-

en Grensmaasproject is betaald uit de opbrengsten van 

delfsto� en. 

• Naar scha� ing is dat ongeveer 1 miljard euro.


