
 
Project Grensmaas: samenwerken aan rivierbeveiliging, 
ontgrinding en natuurontwikkeling in Zuid-Limburg 
 
Bijeenkomst Baggernet op dinsdag 9 november 2010 
 
In samenwerking met Provincie Limburg, Consortium Grensmaas en 
Rijkswaterstaat  

 

 

 
 

Secretariaat Baggernet: 
Marjan Euser  -  Deltares  -  Postbus 85467 -  3508 AL  Utrecht 

Tel. 06 51286087  -  email  marjan.euser@deltares.nl  -  www.baggernet.info 

Locatie:  
Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht – www.limburg.nl  
 
 
 
Introductie  
“Groen voor grind”  heette het begin jaren ’90: grindwinning én de ontwikkeling van nieuwe natuur 
langs de Grensmaas. Door het grind slim af te graven zou en passant ook voor lagere waterstanden 
worden gezorgd. In 1993 en 1995 zorgde de Maas ervoor dat de hoogwaterbescherming een 
hoofddoel werd. In 2007 is het Consortium Grensmaas begonnen met het uitvoeren van een groot 
deel van het Grensmaasproject. Het project loopt tot eind 2022. In totaal voert het Consortium in 
Nederland elf locaties uit tussen Maastricht en Roosteren. 
 
Het Grensmaasproject is in veel opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiek-private 
samenwerking tot nu toe in Nederland. Het Consortium zorgt voor de complete uitvoering: van 
engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe. De overheid ziet toe op de naleving van 
de afspraken uit 2005. De provincie Limburg en de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat zijn de partners van de overheid tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van de Grensmaas. Namens die overheden ziet Rijkswaterstaat Maaswerken erop toe 
dat het Consortium zich aan de contractuele afspraken houdt. In het Consortium Grensmaas zijn 
grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. 
 
Op deze Baggernetdag zullen onderdelen van het Grensmaasproject nader worden toegelicht. 
Daarnaast wordt de link gelegd met een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de Richtlijn Archeologie 
en de definitieve versie van de Handreiking Diepe Putten.  
 
Excursie 
Na de presentaties is er een busexcursie naar de uitvoeringslocatie Itteren. De stroomgeul van de 
Maas wordt ten noorden van Itteren fors verbreed. De uiterwaarden worden deels verlaagd. De rivier 
krijgt daardoor alle ruimte. Nieuwe eilandjes, zand- en grindbanken en geulen zijn het resultaat. 
Vrijkomende grond wordt geborgen in de dekgrondberging rond Hoeve Hartelstein. Het hele gebied 
ten noorden van het dorp krijgt de bestemming natuur. Bij het Julianakanaal is een verwerkingsbekken 
(werkhaven) aangelegd voor de verwerking van het grind. Over het Julianakanaal komt een wildbrug.  
 
Aansluitend op de bezichtiging van de uitvoeringslocatie Itteren is er een borrel op Hoeve Hartelstein. 
Na afloop van excursie en borrel rijdt de bus terug naar het Gouvernement in Maastricht. 
 
Praktisch 
 U kunt zich aanmelden voor deelname aan de themadag door uiterlijk 28 oktober 2010 een 

mailtje te sturen aan het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl. Vermeld hierbij 
s.v.p. of u zowel aan het ochtendprogramma als aan de excursie deelneemt. 

 Bij deelname aan de excursie raden wij u aan regenkleding/laarzen e.d. mee te nemen. 
 Deelname aan de themadag is gratis. 
 U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats van het Gouvernement.  
 Openbaar vervoer: NS station Maastricht-Randwyck, dan nog 15 minuten lopen. 
 Voor degenen die van ver komen, hier wat suggesties voor hotelaccommodatie: 

o  NH Maastricht, Forum 110, 6229 GV Randwyck-Maastricht, kamers vanaf 78 Euro 
o Apart Hotel Randwyck, Endepolsdomein 30, 6229 EM  Maastricht, kamers vanaf 65 Euro 
Voor een overzicht van alle beschikbare hotelaccommodatie zie www.booking.com.  
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Programma 
 
09.30-10.00u Ontvangst en koffie  

 
10.00-10.15u Opening door de dagvoorzitter Wim Drossaert, coördinator Baggernet, en  

Welkom door Bert Kersten, gedeputeerde van de Provincie Limburg 
 

10.15-10.45u Maaswerken en het project Grensmaas, een introductie 
Anne-Beth Heijnen, projectmanager RWS Maaswerken 
 

10.45-11.15u Toelichting op het Grensmaasproject  
Roel van Swam, contractmanager RWS Maaswerken 
 

11.15-11.45u Koffiepauze 
 

11.45-12.15u SIKB Archeologie Richtlijn en archeologische vondsten Grensmaas 
Esther Wieringa, projectleider SIKB 
 

12.15-12.45u 
 
 

Handreiking Diepe Plassen / Zandwinputten Grensmaas 
Tommy Bolleboom, Agentschap NL/Bodem+ 
Frank Wijnants, Consortium Grensmaas 
 

12.45-13.00u 
 

Overige mededelingen en afsluiting ochtenprogramma 
 

Lunch I.v.m. de excursie worden lunchpakketjes verstrekt.  
 

13.00-16.30u  
 

Excursie per bus naar uitvoeringslocatie Itteren 
met aansluitend borrel op Hoeve Hartelstein  
 

16.30-16.45u Vervoer per bus terug naar het Gouvernement 
Einde themadag 

 
 
Meer inhoudelijke project-informatie op www.denieuwegrensmaas.nl  


