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Als er gewerkt wordt aan belangrijke doelstellingen als hoog
waterveiligheid en natuurontwikkeling dan heeft het winnen 
van grind en zand een toegevoegde waarde. Limburg is een 
belang rijke leverancier van grind en zand. De delfstoffen uit 
deze delen van de Maas finan cieren een deel van de 
Maaswerken. Lees er meer over in de factsheet Bijzondere 
Contractvormen.

Zandmaas: zand
De Zandmaas is het deel van de Maas tussen Linne en Ravenstein.  
De naam Zandmaas zegt het al: in dit deel van de Maas vind je veel 
zand. Zand en slib kan door de lage stroomsnelheid in dit deel van 
de rivier bezinken. De aangetroffen zanden hebben verschillende 
korrelgroottes en eigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor 
industriële verwerking. Bijvoorbeeld in beton, tegels en asfalt.  
In totaal is circa 13 miljoen kubieke meter zand uit het Zandmaas
gebied aan de markt verkocht.

Bij de verdieping van de bodem, het zomerbed, en de aanleg van 
geulen worden bruikbare delfstoffen boven gehaald. Langs de 
rivier wordt het bruikbare materiaal afgegraven. De ontstane 
putten worden gevuld met overtollige grond uit het Zand
maasproject en andere projecten. De opbrengst van de delfstoffen 
gebruiken de uitvoerders voor de financiering van het werk. 
Daardoor betaalt de overheid veel minder voor de 
uitvoerings werkzaamheden.

Delfstoffen Combinatie Maasdal en Kampergeul
In het Zandmaasgebied zijn aannemerscombinaties Delfstoffen 
Combinatie Maasdal (DCM) en Kampergeul actief. Zij financieren 
hun werkzaamheden uit delfstoffenwinning. DCM legde tussen 2006 
en 2015 de basis voor  de hoogwatergeul bij Lomm aan. Kampergeul 
legde de noordelijke hoogwatergeul bij Aijen aan. Deze hoogwater
geul maakt deel uit van een groter plan, Maaspark Well. De totale 
gebieds ontwikkeling wordt in 2023 opgeleverd. 

Grensmaas: grind
De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas tussen 
Borgharen (bij Maastricht) en Roosteren. Het is de enige grindrivier 
in Nederland. Dat grind komt uit de Ardennen en de Vogezen. 
Meegesleurd in woeste waterstromen en uiteindelijk afgezet in en 
langs de oevers van de Maas. De stroomsnelheid van de Maas 
varieerde in de loop der jaren sterk. Daarom worden grindpakketten 
afgewisseld door gebieden met zand of klei. Bij de hoogwater
beschermingsmaatregelen rond de Grensmaas wordt ongeveer  
54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand gewonnen door het 
Consortium Grensmaas

Verwerkingshavens Itteren en Trierveld Grensmaas
Voorheen werd het grind uit de zuidelijke locaties verwerkt in de 
haven Itteren. Die is inmiddels ontmanteld. De vrachtwagens 
transporteren het onbewerkte grind en zand nu naar het  
zo genoemde voordepot in Trierveld. Bij deze centrale opslagplaats 
is plaats voor 200.000 ton delfstoffen. De opslagplaats grenst aan 
een speciaal aangelegde werkhaven waarin twee verwerkings
installaties verankerd liggen: de Merwede en de Rotterdam. Via 
transportbanden gaat het zand en grind vanaf het depot naar de 
installaties. De installaties scheiden en wassen het zand en grind. 
Vervolgens wordt het op bestelling in schepen geladen. Die brengen 
de delfstoffen naar afnemers, zoals betoncentrales. De werkhaven 
in Trierveld, ten noorden van Schipperskerk, is tot 2025 het centrum 
van het Grensmaasproject. 

Consortium Grensmaas
Het Consortium Grensmaas heeft met de overheid een overeenkomst 
gesloten om het totale plan voor de Grensmaas uit te voeren.  
De grindproducenten, die zich verenigd hebben in het Consortium, 
zijn eigenaar van de grond in het Grensmaasgebied waar grind te 
winnen is. Het consortium verkoopt het grind en financiert een groot 
deel van het uitvoerende werk aan de Grensmaas met de opbrengst.

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
• In de Zandmaas is zo’n 20 miljoen kuub grond verplaatst

• In de Zandmaas is 13 miljoen kuub zand gewonnen

• In de Grensmaas wordt 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton 

zand gewonnen

• In de Grensmaas wordt ruim 100 miljoen ton grond verplaatst

• De maximale diepte van de grindwinning in de Grensmaas is zo’n 

15 meter

• Grind en zand worden toegepast in de bouw en in industriële 

producten als beton en asfalt

• Gemiddeld gebruiken we in een mensenleven zo’n half miljoen 

kilo zand en grind. Dat zijn ongeveer 20 vrachtwagens. 


