
Dijkversterking Obbicht



2

Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming: 

rivierverruiming en dijkversterking.

Natuurontwikkeling

Financiering door grindwinning
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Hoogwaterbescherming

Gereed 31-12-2017

Risico van nieuwe overstroming

wordt teruggebracht van ééns in de 

50 jaar naar ééns in de 250 jaar

Geulle aan de Maas



Bosscherveld

Borgharen

Itteren

Geulle aan

de Maas

Meers

Maasband

Urmond

Nattenhoven

Grevenbicht

Koeweide

Visserweert

Maastricht

Roosteren

2

1

3
4

5

6

11

7

8

9

10

2009-2018
2010-2015

2008-2018

2020-2024

2008-2024

2016

2017-2020

2017-2021

2015-2025

2016-2019

2012-2015

Dijkversterking Obbicht in 

relatie tot Grevenbicht en 
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ALGEMEEN

• 12 kilometer dijk- en oeverversterking vanaf Meers tot en met Visserweert

• In 2005 is contractueel is vastgelegd dat de dijkversterkingen openbaar moeten 

worden aanbesteed

• De aanbesteding is afgerond. Het werk is gegund aan: Martens en Van Oord

• De dijken zijn in beheer bij Waterschap Limburg (WL)

• De dijkversterkingen worden uitgevoerd onder toezicht van CG en WL

• Oeverbescherming wordt door Consortium Grensmaas zelf uitgevoerd 

• Omgevingsmanagement en klachtenafhandeling door CG

Ingewikkeld, maar gevolg van afspraken met de overheid uit het verleden.

Dijkversterking (1)



NATTENHOVEN / OBBICHT
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GREVENBICHT

Dijkversterking (2)



9

VOORBEREIDING DIJKVERSTERKING
Een van de belangrijkste criteria bij de uitvoering van de dijkversterking is dat de 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met oog voor de omgeving. Met zo min 

mogelijk overlast voor de bewoners.

Voor de aanvoer van materialen voor de dijkversterking in Grevenbicht en de 

bescherming van de Maasoever bij Obbicht, wordt de werkweg in de rivierverruiming 

aangelegd. 

De klei voor de kadewerkzaamheden in Obbicht en Nattenhoven wordt in 

Nattenhoven gewonnen. Dit heeft als voordeel dat er geen kleitransport door de kern 

van Obbicht nodig is. Eerder was sprake van 2.500 transportbewegingen.

Aandachtspunten

Transport op openbare weg via Obbicht naar Nattenhoven t.b.v. aanleg fietspad (350 

vrachtbewegingen, 1 week. Dit resulteert in 10 vrachtbewegingen per uur).

Extra aandacht voor verkeersveiligheid. 

De werkweg wordt voor het transport nog niet geasfalteerd. Dat gebeurt later wanneer 

gestart wordt met het transport van grind vanuit Nattenhoven.

Dijkversterking (3)
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TRANSPORTROUTE OPENBARE WEG

Aanvoer materiaal via openbare 

weg Obbicht naar Nattenhoven



Dijkversterking 

• Start werkzaamheden 15 april 

• Duur: ca. 7 weken (grondwerk ca. 6 weken)

Aanleg werkweg

• In juni / juli wordt gestart met het ontgraven van 

grind in Nattenhoven voor de aanleg van de 

werkweg in de Maas bij Obbicht 

• Duur:  ca. 4 - 5 weken

Werkzaamheden Maasoever Obbicht

• In augustus / september wordt gestart met de 

versterking van de Maasoever

• Duur aanbrengen bestorting: ca. 2 maanden over 

een lengte van ca. 450 meter
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NATTENHOVEN / OBBICHT

Dijkversterking (4)



Wat merkt de omgeving van de 

werkzaamheden:

• Er zal sprake zijn van enige 

geluidsoverlast. 

• Duur van de werkzaamheden is beperkt.

• Met het oog op de beperkte duur is 

plaatsing van containers overbodig.

• Bereikbaarheid: wandel- en fietspaden 

blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

• Batstraat noordzijde van Obbicht wordt 

voor 3 maanden afgesloten voor het 

verkeer.

Planning werkzaamheden na 2017

• 2018 start grindwinning Nattenhoven. 

• Gedurende 1 jaar grindtransport langs 

Obbicht.

• Wel of geen containers tijdens 

grindtransport?
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Het werk in de praktijk



13

Beperking van hinder

• De werkzaamheden zijn vergund voor 6 dagen per week (maandag t/m 

zaterdag) van 07.00 tot 19.00 uur

• Voor de uitvoering van de dijkversterking in Obbicht wordt uitgegaan van 

een 5-daagse werkweek.

• Beperkte aan- en afvoer via de openbare weg. 

• Sproeien om stofoverlast te voorkomen. 

• Afsluiten van openbare wegen en paden wordt zoveel als mogelijk 

voorkomen. 

• Communicatie met omgeving door CG (korte lijnen en snelle 

terugkoppeling).



Bouwkundige opname
Bouwkundige opname van alle 

gebouwen binnen een straal van 

250 meter van de 

graafwerkzaamheden.

Uitvoering bouwkundige opname 

door Hanselman Groep. 

De brief voor het inplannen van de 

bouwkundige opname wordt de 

komende dagen verstuurd.
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Dijkversterking Nattenhoven 
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Dijkversterking Nattenhoven 
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Tracé fietspad t.h.v. Obbicht
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Dijkversterking Obbicht
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Dijkversterking Obbicht 



Werkweg en bestorting Obbicht



EINDE PRESENTATIE


