
Waarom is het Grensmaasproject 

succesvol? 

Alumni bijeenkomst 18 mei 2016 

Judith Klostermann 



Historie Grensmaas 

 165 jaar strijd met Vlaanderen  

 Jaren ‘90: ‘Groen voor Grind’ 

 Overstroming 1995 

 Eindplan Grensmaas 2001 

 MER/Streekplan 2003 

 Grensmaas consortium 2005 

 Start project 2008 

 Evaluatie 2015 
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Bouwstenen voor goed waterbeheer 

1. Sterke administratieve 
organisatie; 

2. Wettelijk verankerd; 

3. Adequate financiering; 

4. Systematische planning; 

5. Participatie door 
belanghebbenden. 



Elementen voor ‘good governance’ 

Building block Questions 

Powerful 
administrative 
organization 

Are the roles and responsibilities clear? 
Do we have the necessary knowledge and skills? 

Legally 
embedded 

Do we have the necessary tools? 
Is the water policy well connected with other policy 
fields (e.g. spatial planning)? 

Systematic 
planning 

Is there a clear policy and planning for the water 
management? 
Do we have sufficient and relevant information? 

Financing Is functioning of the financing system ensured?  
Is there transparency in water management? 

Participatory 
approach 

Are all the stakeholders involved in decision making 
for water management? 
Is there enough confidence to work together? 
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‘Shadow of the past’ met Vlaanderen 

 1581 Oprichting Republiek der 
Nederlanden  

 Filips II herovert Vlaanderen, 
blokkeert haven Antwerpen 

 1648 vrede getekend met Spanje, 
Antwerpen blijft dicht tot 1814 

 1815 einde Franse bezetting, 
Vlaanderen weer bij Nederland 

 1830-1839 onafhankelijkheidsoorlog 
België 

 1839 Limburg gesplitst met Maas als 
grens; Zeeuws-Vlaanderen bij 
Nederland! 
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1815 
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Ecotopen onderzoek voor natuurreferentie 

 Analyse 19e eeuwse kaarten: Grensmaas in 1846 

 10% ooibossen langs de Grensmaas 

 Ondiepe grindrivier (1,5 meter) 

 Steiloevers in buitenbochten, 3-4m waterdiepte 

7 



1819-1937: Kanalen graven 

 De Maas is een regenrivier:  

 Min 25m3/s – gemiddeld 230m3/s – max 3100m3/s 
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1825 

1930 

1845 

1850 

 1862: Maas slecht bevaarbaar 

 1937: Internationaal Gerechtshof  

1921 



Koppeling Schelde en Maas 

 Rijn-Scheldekanaal: 1e verzoek 
België in 1920 

 WO II: Beide regeringen in 
Londen 

 Oprichting Benelux in 1944 

 1963: akkoord Schelde-
Rijnkanaal; compensatie Schelde-
Rijnwater met Maaswater  

 Schelde-Rijnkanaal open in 1975 

 Resultaat Maas in 1975 
geblokkeerd door Wallonië waar 
opvangbekkens zouden komen 
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Groen voor Grind 
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 Grindwinning in en langs de Maas: overlast geluid, stof 
en zwaar transport, gaten in landschap met dood water 

 1990: overeenkomst Minister V&W en provincie Limburg 
dat de grindwinning in Limburg zal worden beëindigd. 

 1992: ‘Groen voor Grind’: oppervlakkige grindwinning en 
verbreding zomerbed 

 Voorbeeld: Allier in Frankrijk: bever, otter, hop, visarend 

 Bezwaar Europese commissie: niet openbaar aanbesteed 
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Overstroming Maas 1993 

 20 december 1993: Maas ver 
buiten haar oevers 

 Afvoer 3120 m3/sec  

 45,90 m+NAP in Borgharen 

 Geen waarschuwing door België 
of RWS 

 18.000 ha onder water in 
Limburg, 12.000 mensen 
geëvacueerd  

 Rioolwater en slib in woningen, 
boerderijen en bedrijven, vee 
verdronken; schade 254 miljoen 
gulden 
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12 Borgharen 1993 



Borgharen 1993 
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Overstroming Maas 26 januari 1995 

 Weer zware regenval en smeltende sneeuw 

 45,09 m+NAP, 2700 m2/s, wel 5 dagen. 

 Hulpverlening sneller op gang 

 Big bags beschermen veel dorpen, 150 miljoen gulden 
schade 

Beatrix bezoekt 

Arcen in 1995 



Itteren 1995 



‘Window of opportunity’ na 1995 

 1995 evacuatie Betuwe > kabinet belooft verbetering 
voor 2005 

 Concept Provinciaal Omgevingsplan Limburg 1998  

 Stilte tussen 1998 en 2001 veroorzaakt wantrouwen 

 Eindplan Grensmaas 2001: budgetneutraal ontwerp 

 Diverse bewonersgroepen verenigen zich in BOM 
Bewoners Overleg Maaswerken 

 BOM spant zaak aan samen met Belgische 
grindbedrijven bij European Competition Authority 

 Vervuilde klei openbaar aanbesteed 

16 



Proefproject Meers 
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1997- 

Firma L’Ortye en 

Vereniging 

Natuurmonumenten 

 

Onderzoek 2006: 

meest soortenrijke 

gebied langs de 

Maas  



 De Limburgers moeten het maar goedvinden dat hun 
eigen mooie provincie verwoest wordt om aan de 
landelijke grindbehoefte te voldoen. Kortom ons mooi 
Maasdal zal volledig door de Provinciale Staten 
verkwanseld worden en daar zouden wij als bewoners 
onze toestemming voor gegeven hebben? 

 "Stichting  
Leefbaar  
Geulle aan de  
Maas“,  
december 2002 

18 http://www.geulle.com/leefbaar/leefbaar_bericht8.html 



Belgisch veto 
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 Vlaamse overheid plan voor versterken Maasdijken en 
versterken natuurwaarden in ‘Levende Grensmaas’ 

 Ontdekken in 2001 dat Nederland Belgische onderdelen 
heeft geschrapt om geld te besparen  

 Vlaams veto vanwege verlaagde grondwaterstand 
(Vogel- en Habitatrichtlijnen) 

 Opgelost via grindbank bij Meers 

 

http://i0.wp.com/www.meersinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/06/Konikspaarden-Jan-Janssen-Meers-P1090801-klein-formaat.jpg


Plan en MER er inzage 2003 

 171 bedenkingen – 1200 deelbedenkingen 

 Twijfels over budgetneutraliteit, transparantie over 
begroting gevraagd 

 Bezwaar tegen dekgrondbergingen 

 Hinder tijdens uitvoeringen 

 Twee derde landbouwgrond verloren 

 Zwerfafval na hoogwater 

 Verdroging Vlaamse natuurgebieden 
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Grensmaas Consortium 2005  

 Zelfrealisatie op basis van 
grondposities 

 Uitvoering voor rekening en 
risico Consortium Grensmaas 

 Looptijd contract: 2005 t/m 
2022 

 RWS Maaswerken, namens 
V&W, Provincie Limburg en LNV 

 Consortium Grensmaas: 14 
private partijen, o.a. V.d. 
Biggelaar, Boskalis & Van Oord; 
Grindwinners: l’Ortye, Geo-
control; en Natuurmonumenten 

 



Vlaamse Boertien locaties 

 Afspraken over locaties Smeermaas, Herbricht, Kotem: 
rivierverruiming op Vlaamse grond met Nederlandse 
middelen (5 miljoen euro) 
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Start uitvoering 2008 

 Uitspraak Raad van State 2007: bezwaren tegen 
ontgrondingen zijn ongegrond 

 Uitvoering  
van start  
in 2008  
in Itteren 

 Plannen  
meestal  
zonder de  
Belgen 
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2008: 200 ha naar België 
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 In 2008 verandert natuurgebied 
Hochter Bampd van Nederlands 
grondgebied in Vlaams grondgebied 

 Om Vlaams project ‘Levende 
Grensmaas’ mogelijk te maken 

 Werkzaamheden deels door Nederland 
betaald vanwege positief effect op 
Maastricht 



2009: Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 

 RWS Limburg is bevoegd gezag 

 Realisatie 1250 ha nieuw 
natuurgebied en 479 ha 
onvergraven natuur 

 Vlaamse zijde: ‘groot aantal 
losse projecten’ 

 Vegetatie beperken: afwerken 
met grind en grof zand ipv met 
klei of dekgrond 

 Extensieve recreatie voor 
behoud van draagvlak 
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Uitvoeringsperikelen 

 Dorpsraad Itteren 2010: we krijgen stilstaand water in 
plaats van stroomgeulen 

 Fluctuaties door Belgische waterkrachtcentrale 
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 Afzetmarkt grind 
stagneert door 
crisis 

 Leningfaciliteit 
2012 door 
Rijksoverheid 

 Tijdelijke opslag 
grind 

 Afronding 2023? 



Communicatie Grensmaas consortium 

 http://www.grensmaas.nl/ 

 Paardengraf 2010 (veldslag Maastricht 1794) 

 Mammoettand in 2011 

 Bewonersbrieven (2012 8, 2013 5, 2014 2, 2015 10) 

 Grensmaas opera (mei 2016)  

 Kasteel Hartelstein (Itteren) sinds 2008 12.000 bezoekers 
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Natuurgebied 

Borgharen op 

5 juni 2015 

geopend 
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Resultaten tot nu toe 

 Locaties Borgharen en 
Geulle aan de Maas klaar 

 1114 ha natuurgebied 
verworven (92 %). Er 
resteert nog een opgave 
van 94 ha (8%). 

 Projectbudget Grensmaas 
ongewijzigd en bedraagt 
€ 150,1 miljoen.  

 De prognose eindstand  
€ 139,7 miljoen = € 10,4 
miljoen onder het 
beschikbaar budget 
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Was dit ‘good governance’?  
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Building block Questions Impression 

Powerful 
administrative 
organization 

Roles and responsibilities 
Knowledge and skills 

Legally embedded Tools 
Connection other policy fields 
 

 
 

Systematic planning Policy and planning  
Sufficient information 
 

Financing Functioning financing system  
Transparency 
 

Participatory 
approach 

Stakeholders involved  
Confidence 
 



Conclusies 

 Succes is niet: afwezigheid 
van problemen 

 Succes is wel:  

● Continue communicatie 
(en framing)  

● Uitvoeringsstadium 
bereiken 

● Effectiviteit 
(waterstand, natuur, 
grindwinning) 

● Binnen het budget 
blijven 

Succesfactor 

Communicatie 

Uitvoering 

Effectiviteit: 
waterstand 

Effectiviteit: 
natuur 

Effectiviteit: 
grindwinning 

Budget 
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Eind goed  

al goed? 

Judith.klostermann@wur.nl 
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