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Herstart locatie Bosscherveld
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Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming.

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
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Stand van zaken

Borgharen en Aan de Maas afgerond

Bosscherveld, Itteren, Meers en 

Trierveld in uitvoering

Zeg wat je doet en doe wat je zegt!
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Geulle aan de Maas



Uitvoering Bosscherveld
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Wijziging locatie Bosscherveld 2011

In 2011 is voor de uitvoering van het Grensmaasproject een aantal wijzigingen

doorgevoerd. Een van de wijzigingen betreft de uitbreiding van de grindwinning

op de locatie Bosscherveld, met ca. 3 hectare.

Contour dekgrondberging 2005 Contour dekgrondberging 2011
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Ontgravingsprofielen

Deklaag 1 tot 3m

Deklaag 3 tot 4m

Deklaag 3 m

Grindpakket 8m



Uitvoeringsduur vanaf september 2016 – juni 2019

1 jaar en 10 maanden ontgronding + 1 jaar afrondende werkzaamheden

Planning

• Dempen overlaatkanaal sep 2016

• Dekgrondverzet / aanleg depot sep 2016 – jul 2018

• Grindwinning met baggermolen Friesland okt 2016 – jun 2018

nov ‘16 tot mrt ’17: 6 dgn/week, 12 uur/dg (07:00 tot 19:00 uur) i.v.m. verplaatsing

• Afrondende werkzaamheden jul 2018 – jul 2019

Aandachtspunten

• Aanleg tijdelijk overlaatkanaal + aanleg gronddepot (250.000 m3) + 

Planning Bosscherveld



Planning Bosscherveld

Aanleg tijdelijk overlaatkanaal een voorbereiding aanleg dekgronddepot

overlaatkanaal



Uitvoeringsduur vanaf september 2016 – juni 2019

1 jaar en 10 maanden ontgronding + 1 jaar afrondende werkzaamheden

Aandachtspunten

• Grind ter plaatse van de invaart ontgraven graafmachine

op ponton. Voordeel geen extra containers nodig aan

de overzijde van het kanaal

• Verlengen tijdelijke waterkering rondom dekgrondberging

na verwijderen gronddepot t.b.v. de grindwinning

• Plaatsen van een geluidswal (2 lagen containers), na

verwijdering van het gronddepot t.b.v. de grindwinning

Planning Bosscherveld



Afrondende werkzaamheden juli 2018 – juli 2019

Baggermolen Friesland verplaatsen naar afleidingskanaal t.b.v. afbouw / afvoer

Herstellen invaart + verwijderen restant dekgrond aan noord- en zuidzijde (tot op grindpakket )

Aanleg inlaatwerk (10 m3/sec) , aanleg nieuwe weg naar stuw Borgharen

Herinrichting (rasters, toegangspoorten) in overleg met gemeente Maastricht en omgeving (1e notitie KBG)

RESULTAAT verlaging eiland Bosscherveld:  ca. 25 cm waterstandsverlaging bovenstrooms Bosscherveld

Planning Bosscherveld

Inlaatwerk



Geluid:

Grindwinning toegestaan voor maximaal 6 dagen/week, 12 uur per 

dag (07:00 tot 19:00 uur), reparaties op zondag

Geluidsbelasting op 1,5 meter hoogte

max 57 dB(A) – flats Boschpoort (17 meter hoogte)

max 54 dB(A) – woonboten

max 55 dB(A) – woonboot

max 56 dB(A) – Bergmans

max 53 dB(A) – woning Borgharen

Afscherming van de woningen en woonboten d.m.v. geluidswal of 2 

lagen containers, zodat aan de norm voor geluid wordt voldaan.

Door natte grindwinning zeer beperkte stofoverlast. Afgraven van de 

gronddepots vanaf de Maaszijde

Containerwal ----

Effecten op de omgeving
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Schaderegeling Grensmaas

Schademeldingen 

• Nulmetingen uitgevoerd van alle

woningen binnen een straal van 250m 

van de ontgravingscontour in 2008

• Tot 5 jaar na uitvoering van de 

werkzaamheden kan een beroep worden 

gedaan op het Meldpunt Schade

• Tot nu toe geen schade ten gevolge van 

de uitvoering van het Grensmaasproject 

vastgesteld door de deskundigen van 

het onafhankelijk Meldpunt



18

Klachten

Klachten

Korte lijnen met de bewoners (optimale bereikbaarheid en 

persoonlijke afwikkeling)

François Verhoeven

06 – 294 39 556 / info@consortiumgrensmaas.nl


