
 
Gouden Driehoekbijeenkomsten 20 en 21 september 2017 
 
Werkbezoek project Grensmaas 
Als opmaat naar de Gouden Driehoekbijeenkomst werd er 
op woensdag 21 september een werkbezoek gebracht aan 
het project Grensmaas. Dit project is het grootste Ruimte 
voor de Rivier-project in uitvoering in Nederland. De 
werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 
kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren.  
De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het 
project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas 
beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het 
risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door 
onder meer een verbreding van het stroombed van de Maas. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw 
natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning 
en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets. 
 

Zo’n 30 deelnemers vanuit waterschappen, 
programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt 
kwamen bijeen in Galerie Marie, de voormalige 
Schipperskerk. Aan de hand van een prachtige Prezi 
presentatie gaf Kees van der Veeken, directeur Consortium 
Grensmaas, de toehoorders een beeld van het omvangrijke 
Grensmaasproject. Vervolgens werd een bustocht gemaakt 
langs een deel van het project. Vanaf de top van een 
reusachtige grindberg kon de in werking zijnde 
grindzeefinstallatie worden bekeken. 
 

Gouden Driehoekbijeenkomst in Arcen 
Het Waterschap Limburg was op donderdag 21 september 
gastheer van een drukbezochte Gouden Driehoek-
bijeenkomst. In het koetshuis van de Kasteeltuinen Arcen 
kwamen zo’n 50 deelnemers vanuit waterschappen, 
programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt 
bijeen om zich te laten informeren over en expertise te 
delen rondom de dijkversterkingsopgave van het 
waterschap. Tijdens diverse presentaties werd ingegaan op 
de uitdagingen, technische innovaties en maatschappelijk 
draagvlak, ruimtelijke kwaliteit, ‘lessons learned’ tot nu toe 
en marktbenadering. Er was veel interactie tussen sprekers en de zaal en er zijn vervolgafspraken gepland 
onder andere met de Taskforce Deltatechnologie om verdere input te leveren voor een effectieve en 
efficiënte marktbenadering voor het vervolgtraject. Vervolgens is een wandeling gemaakt langs drie delen 
van de opgave in Arcen. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel bezoek aan de Hertog-Jan 
brouwerij in Arcen. 

 
 
 
 
  



Tijdens de bijeenkomsten zijn onderstaande presentaties gehouden: 
 
Werkbezoek project Grensmaas - 20 september 2017 

o ‘Grensmaas: Grensverleggend. Veiligheid door groen en grind.’ door Cees van der Veeken, directeur 
Consortium Grensmaas 

 

Gouden Driehoekbijeenkomst in Arcen – 21 september 2017 

o ‘Inleiding Taskforce Deltatechnologie’ door Henrike Branderhorst, voorzitter TFDT 

o ‘Inleiding Waterschap Limburg’ door Rein Dupont, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg 

o ‘Hoogwaterbescherming Maas van nul tot nu’ door Keesjan van den Herik, adviseur ruimtelijke 
kwaliteit Waterschap Limburg 

o ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei’ door Diederik Timmer, 
programmamanager HWBP Waterschap Limburg 

o ‘Innovatieve inkoop ingenieursdiensten’ door Maarten Wilschut, contractmanager Waterschap Limburg 

o ‘Leerpunten verkenning 15 dijktrajecten Noordelijke Maasvallei’ door Edward van Os, plaatsvervangend 
programmamanager HWBP Waterschap Limburg en Merijn van Essen, manager proces en bestuurlijke 
besluitvorming Arcadis 

o ‘Praktijkervaringen IB-contract’ door Patrick Mulder, manager contract Witteveen+Bos 

o ‘Kansen voor technische innovaties in HWBP dijkversterkingsprogramma’ door Kees Dorst, technisch 
manager Waterschap Limburg en Wout de Fijter, technisch manager Waterschap Limburg 

 

 

 


