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1 Werkplan
1.1

Doel en status van dit werkplan

Dit werkplan is opgesteld conform vergunningsvoorschriften
‐ Ontgrondingsvergunning 2011‐0900 voorschrift 6
‐ Waterwetvergunning Wtw 4855 voorschrift 4
Het werkplan dient betrokkenen, zowel intern als extern, inzicht te geven in omvang en tijdsplanning
van voorgenomen deelactiviteiten.
Het werkplan maakt onderscheid tussen de lange termijn over het gehele project, en de meer nabije
toekomst. Deze laatste wordt meer in detail uitgewerkt wat betreft planning en werkomschrijving.
Dit werkplan verwijst voor ontwerpen, technische en vergunningsrandvoorwaarden naar het DO
(Definitief Ontwerp v11 met bijbehorende tekeningen). Het volstaat hier dus de daar beschreven
werkzaamheden in tijdsplanning te brengen.
Dit werkplan behoeft goedkeuring van de beide bevoegde gezagen (Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg, waterbeheerder Rijkswaterstaat) voorafgaande aan start van uitvoering van het
betreffende werkonderdeel. Het dient regelmatig bijgewerkt te worden, tenminste bij ingrijpende
wijzigingen van werkplannen en tenminste eenmaal per jaar.

1.2

Versie en scope van dit werkplan

De voorliggende versie v1.0 is het eerste werkplan en richt zich in detail op de voorbereidende
werkzaamheden en de realisatie van de Linnerplas‐Zuid (met Peupelesteen). De uitvoeringstijd
daarvan omvat 2013 t/m 2015. De daarop navolgende fasen worden slechts globaal in planning
weergegeven.

rev 1 Werkplan LvLinne

9 augustus 2013

4

2 Realisatie Nieuw Leven in de Lus van Linne
2.1 Basisdocumenten
Het plan "Nieuw Leven in de Lus van Linne" is vastgelegd in de onderstaande documenten. De
realisatie vindt dan ook plaats volgens deze documenten:
‐ Definitief Ontwerp V11 d.d. 21 november 2011 met bijbehorende tekeningen (O‐GR1101‐U‐
001)
‐ Ontwerp tijdelijke doorvaart Linnerplas‐Zuid d.d. 20 mei 2013 (O‐GR1101‐U‐001)
‐ Ontgrondingsvergunning 2011‐0900 d.d. 21 juni 2012
‐ Waterwetvergunning Project Wtw 4855 RWS/DLB‐2012/2566 d.d. 18 mei 2012
‐ Waterwetvergunning tijdelijke doorvaart LPZ Wtw 12361
‐ Wabo‐vergunning fase 1 Z02FEBFEA15 d.d. 27 juli 2012
‐ Wabo‐vergunning fase 2 Z04F1646FAA
en onder kwaliteitsysteem met per heden o.m. de volgende documenten:
‐ K‐GR1101‐K‐001 "Projectkwaliteitsplan" d.d. 9 augustus 2013
‐ K‐GR1101‐K‐002 "Beheerplan" d.d. 31 januari 2011
‐ W‐GR1101‐U001 "Hinderprotocol Omgevingsbewust uitvoeren" d.d. 13 mei 2013
‐ W‐GR1101‐U002 "Protocol Bodemobjecten", d.d. 7 juli 2011
‐ W‐GR1101‐U003 "Ecologisch werkplan", d.d. 31 januari 2011
‐ W‐GR1101‐U004 "Noodplannen Ww‐A1‐3e" d.d. 4 oktober 1010

2.2

Algemene principes bij dit project

In hoofdzaak bestaat het project uit een deel onderbouw waarin wordt verdiept en aangevuld, en
een bovenbouw ca. boven stuwpeil waar kaden worden verplaatst, geulen aangelegd en ondiepe
oevers ontstaan. De omvangrijke onderbouw vergt veel uitvoeringstijd voordat een bovenbouw
gereed komt als ingerichte natuur. Uitzondering hierop vormt een eerste fase (zie LPZ verderop) :
Door eerst een kleiner gedeelte zo aan te pakken ontstaat al snel een oplevering van een
natuurgedeelte.
Een tweede principe bestaat er uit dat de delfstofwinning na aanvang aaneensluitend en gezien de
markt van grind rustig verlopen moet. Het verwijderen van dekgrond en heraanvullingen wordt
daarom door het verloop van de grindwinning bepaald en vinden daarbij met tussenpozen plaats.
Een derde principe van het project is het functioneren van het project in de rivier de Maas. Enerzijds
moeten werkzaamheden en de volgorde daarvan de goede rivierafvoer niet verstoren, anderzijds is
het ontwerp gericht op gebruik van de rivierdynamiek. Eerst moet echter de bovenbouw verlaagd
zijn, voordat obstakels worden geplaatst.
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2.3 Hoofdonderdelen
Zoals in het Definitief Ontwerp (DO) bepaald, uitgebreid met een eerste fase (LPZ), bestaat het
project uit de volgende opeenvolgende werkonderdelen:
1. Voorbereidende werkzaamheden
a. Algemene voorzieningen zoals wegen en ketenterrein
b. Natuurdam
c. Doorvaarten (*)
2. Linnerplas‐Zuid (LPZ) en Peupelesteen
3. Spoorplas
4. Linnerplas
5. Gerelingsplas
6. Osenplas en Dwarsdam (*)
7. Diverse inrichtingen (*)
a. Vis‐ en afmeersteiger
b. Doorvaartsluis
c. Erosietoplagen
d. natuurvriendelijke oevers
De met (*) gemerkte werkonderdelen zijn in principe meer variabel in te plannen. Gezien het
beschikbaar komen en plaatsingsmogelijkheid van dekgrond, is voor de werkvolgorde echter slechts
één logische hoofdvolgorde van de gebiedsonderdelen mogelijk.
De ligging en volgorde van de werkonderdelen zijn onderstaand weergegeven, overgenomen uit het
DO.

Osenplas
Dwarsdam
Gerelingsplas
Spoorplas

Linnerplas
Peupelesteen
LPZ
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voorwerk

Lus van Linne

deklaag

delfstofwinning

aanvulling

Spoorplas

deklaag

delfstofwinning

aanvulling

Linnerplas

deklaag

delfstofwinning

zandwinning

Gerelingsplas

nawerk

Lus van Linne
Een gedeelte van de Linnerplas wordt echter naar voren getrokken vanuit afspraken met
omwonenden en de behoefte om snel een natuurgedeelte op te leveren. Deze "Linnerplas‐Zuid (LPZ)
en Peupelesteen" komt daarom in het navolgende meer uitgebreid aan de orde.
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3 Werkzaamheden korte termijn
De eerstkomende ca. 2 jaren zijn goed te overzien in uit te voeren activiteiten en worden in deze
versie van het werkplan uitvoeriger omschreven.

3.1 Werkomschrijving
De Linnerplas is eerder ontgrond geweest door de NV Nederlandse Spoorwegen (ca. 1916). De
gehele buitenbocht is water geweest en geheel heraangevuld met restantmaten grind en dekgrond
vanaf de latere overige plassen. Ook in het huidige project wordt een tijdelijke plas voorzien die
vooral met zand uit de diepere Gerelingsplas zal worden heraangevuld. Een klein zuidelijk gedeelte
van de Linnerplas ligt tegenover het dorp Linne en zal echter als eerste fase eerst worden aangepakt:
‐ hier zal vanwege hinderbeperking een speciale werkwijze worden toegepast
‐ hier zal vanwege hinderbeperking in korte tijd van ca. 2 jaren zowel worden ontgraven als
direct aansluitend worden heringericht
‐ het gebied zal reeds na ca. 2 jaren aan het areaal EHS‐natuur kunnen worden toegevoegd.

tijdelijke
invaart

winplaats klei
heraanvulling

Geluidswal na Lplas‐zuid
te maken
Natuurdam
Oplevering van
natuurgebied
Peupelesteen
te graven en
dempen
Lplas‐zuid

te maken3e geul

Beschrijving werkzaamheden deelfase Linnerplas‐zuid (LPZ):
1) Alg. werkzaamheden: terrein afbakening, aanleg tankplaats, keten e.d.
2) LPZ ontdoen van deklagen klei
3) Met de uitkomende klei aanleggen:
a) Natuurdam, met werkweg er op
b) Geluidswal
Restant omputten in LPZ zelf
4) Tijdelijke invaart maken voor afvoer over de Maas en deze weer herstellen
5) LPZ ontdoen van toutvenant, en afvoeren over de Maas via tijdelijke invaart
6) Heraanvullen LPZ met klei van terrein Linnerplas direct noordelijk van de Geluidswal, tot een
hoogte 1m beneden toekomstig maaiveld
7) Heraanvullen laatste 1m LPZ met zand bijv. te baggeren vanaf Gerelingsplas of Linnerplas
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8) Herprofileren volgens eindontwerp
9) Verzamelen grove grind 60+ en spreiden op LPZ
10) Maken van 3e instroomgeul in Zuiddam ten zuiden van Natuurdam, klei en erosiebescherming
naar Natuurdam of t.b.v. spreiden op LPZ
In het werkgebied van deze eerste fase bevinden zich twee deelgebieden die niet begaan mogen
worden door werkmaterieel, omdat deze al bestaande gewenste natuur zijn. Deze zullen
voorafgaande aan het werk worden gemarkeerd en afgezet:
Gerelingsplas

Op te leveren
Peupelsteen

Spoorplas
Linnerplas
Natuurdam
NoGo2
Geluidswal

Geul Zuiddam
NoGo1

Lplas‐zuid

Invaart

Maas

3.2 Tekeningen
Ook deze eerste fase volgt het Definitief Ontwerp (DO v11), en met name de eindinrichtingstekening
"DO‐01 Hoogtelijnen DO" versie a van 11 november 2011. Meer specifiek zijn werktekeningen
gemaakt:
‐ Linnerplas zuid 2013‐W‐001‐A2 (met en zonder foto‐achtergrond)
‐ Linnerplas zuid 2013‐W‐002‐doorvaart constructie
‐ Linnerplas zuid 2013‐ W‐003‐doorvaart profielen
‐ Linnerplas‐zuid‐W‐004‐Inmetingen
Deze zijn navolgend, niet op schaal opgenomen.
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Naast de bovenstaande uitzetpalen zullen vergunningsmarkeringen M10‐M16 gelegen binnen het
voorziene werkgebied worden geplaatst conform tekening DO‐V‐15 (voorwaarde
Ontgrondingsvergunning):

rev 1 Werkplan LvLinne

9 augustus 2013

12

3.3 Volumes
Akties in en vanuit Linnerplas‐zuid:
1. afgraven dekgrond ca. 180.000 m3 in Linnerplas‐zuid
a. hiervan ca. 80.000 m3 aanwenden voor bouw Natuurdam in de Spoorplas op ca. 5m
water, van ca. 12m+NAP tot 20m+NAP
b. hiervan ca. 10.000 m3 in Geluidswal,
c. hiervan ca. 90.000 m3 inwendig omputten
2. afgraven toutvenant ca. 400.000 m3 in Linnerplas‐zuid
a. deze geheel afvoeren met schepen via tijdelijke doorvaart naar Maas t.o. Solvay,
b. minus wat in dit werk nodig is voor erosiebescherming
3. In totaal ca. 440.000 m3 heraanvullingen in Linnerplas‐zuid
a. ca. 90.000 m3 uit intern omputten dekgrond
b. ca. 360.000 m3 uit noordelijk aangrenzende Linnerplas
c. min. 1m zand <4mm toplaag, die met ca. 10.000 m3 >60mm wordt afgedekt
4. aanleg van 3e instroomgeul naar Natuurplas
a. ca. 20.000 m3 ontgraving
b. en ca. 20.000 m3 omputten
c. materiaal t.b.v. verzwaring en erosiebescherming Natuurdam
De LPZ wordt dus met orde 50.000 m3 verlaagd, dat is gemiddeld ca. 90cm op 5.9ha.

3.4 Materieel
Ingezet worden voor droog grondverzet (dekgrond, herinrichting):
Hydraulische kraan ontgraving, vrachtauto's en/of dumpers, verwerkende kraan en/of bulldozer.
Ingezet worden voor nat grondverzet (toutvenant):
Hydraulische kraan op ponton, scheepsbakken, sleep/duwboot.
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4 Planning
De realisatie van Nieuw Leven in de Lus van Linne is enerzijds afhankelijk van afspraken met de
omgeving, neergelegd in vergunningen, anderzijds afhankelijk van de financierbaarheid van het
project, bepaald door de realistische afzetmogelijkheden van delfstoffen. Dit aspect heeft reeds
geleid tot vertraging van de opstart van de realisatie.
Een overall‐planning voor het gehele project is grofmazig en kent onzekerheden. De eerstkomende
jaren kunnen echter al in detail gepland worden.

4.1 Overall planning
Per plas bestaan de werkzaamheden veelal uit 3 elementen: dekgrond verwijderen, grindwinnen,
aanvullen/herinrichten. Het herinrichten is veelal afhankelijk van aanvulmateriaal uit de opvolgende
plas, hetzij dekgrond vooraf, hetzij onder de grind liggend zand achteraf. De plassen kennen in
tijdsplanning dan ook een zekere overlap.

Dezelfde planning uitgedrukt in datums:

Onderstaand zijn de onderliggende activiteiten enigermate toegelicht.
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De overall‐planning kan ook weergegeven worden in een strip van opeenvolgende situaties, met de
volgende legenda:
permanent
tijdelijk
blauw
water
lichtbruin
te ontgraven dekgrond
lichtgroen
agrarisch gebruik
donkerbruin aan te leggen
donkergroen natuurinrichting
stippen
winning toutvenant
lichtblauw
nieuw tijdelijk water
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4.2 Detail planning Linnerplas‐zuid
Van 1 september 2013 t/m 31 december 2015 verloopt in
ruim 2 jaren de separate aanpak van de Linnerplas‐Zuid.
Binnen deze korte termijn wordt het geheel ter weerszijden
van het bestaande zuidwestelijke deel van de Spoorplas
ingericht tot natuur. Tegelijk met het modelleren van de
eindinrichting wordt een tijdelijke Geluidswal geplaatst aan de
noordzijde van het op te leveren deelfase. Ten noorden van
deze in rood weergegeven demarcatie is dan reeds een
gedeelte dekgrond van de Linnerplas afgegraven.
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5 Kwaliteitszorg
Het project wordt uitgevoerd onder het kwaliteit ‐ en veiligheidssysteem van Ballast Nedam. De
kwaliteitsborgingsystematiek van het project bestaat in grote lijnen in afdalende uit:
a. Het Kwaliteitssysteem van Ballast Nedam als beleidsbasis voor de bedrijfsmatige
procesgang en de randvoorwaarden voor de projectaanpak en beheersing
b. Het projectkwaliteitsplan K‐GR01101‐K‐001 waarin de beleidsverklaring uitgewerkt is
en de organisatorische invulling daarvan is beschreven
c. Projectprocedures, ‐protocollen en ‐werkinstructies.
Een aantal aspecten die samenhangen met vergunningsvoorwaarden zijn hieronder genoemd..

5.1 Hinder naar de omgeving
Om te voldoen aan voorwaarden van de Omgevingsvergunning en om hinder daarenboven verder
trachten te beperken is de Projectprocedure "Voorkomen en minimaliseren van hinder" W‐GR1101‐
U001 van toepassing. De communicatie daarvan is transparant, zoals is overeengekomen met de
gemeenten Maasgouw en Roermond in de "Verklaring Protocol Omgevingsbewust uitvoeren
Natuurontwikkeling Lus van Linne" d.d. 2 juli 2013.

5.2 Veiligheid voor de omgeving
Het werkterrein, en met name het werkgebied van de Linnerplas‐Zuid wordt tegen toegang door
onbevoegden afgeschermd door
‐ een deugdelijk hek bij de terreintoegang dat buiten werkdoorgang is gesloten
‐ een volledige afrastering
‐ regelmatige plaatsing van borden "Gevaarlijk Terrein" en "Verboden Toegang"

5.3 Gevolgen voor de rivierafvoer
In de zichttermijn van dit werkplan vinden geen aanpassingen aan kaden plaats. Het aanleggen van
een tijdelijke doorvaart bleek zonder maatregelen te kunnen leiden tot een te grote dwarsstroming
op scheepvaart dat op de Maas langs vaart. Daarom wordt een kleine grondrand rond de instroom
van de Linnerplas‐Zuid aangelegd. Meer algemeen wordt de Linnerplas‐zuid verlaagd conform het
eindontwerp, hetgeen een rivierverruimend effect heeft. Omdat de instroom voorlopig doodloopt op
de tijdelijke Geluidswal is dit effect nog beperkt. Meer gevolgen heeft het aanleggen van de 3e
Instroomgeul. Deze loopt in op 19.00m+NAP, hetgeen de overstroming en doorstroming van de
Natuurplas vergoot van gemiddeld ca. eens per jaar naar 10 dagen per jaar. Ook dit heeft een
beperkt rivierverruimend effect.
Met de voorziene werkzaamheden worden geen depots aangelegd, anders dan lokale kleine
werkdepots en de Geluidswal zoals vergund in de Waterwet.
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5.4 Milieukwaliteit
Voor het gehele project is de milieukwaliteit van te vergraven grond onderzocht. In de Linnerplas‐
zuid komt voornamelijk dekgrond voor van milieuklasse A, met in een strook van ca. 75 langs de
Maas in de bovenste meter milieuklasse B. Het toutvenant daaronder heeft een Vrij Toepasbare
milieuklasse. Voor de werkzaamheden op de korte termijn is extra milieuonderzoek gedaan rond het
maken van een Tijdelijke Invaart naar de Linnerplas‐Zuid. Zowel op de oever als in het zomerbed
werd milieuklasse B geconstateerd.
In heraanvullingen mag geen voedingsrijke slib en klei gestort worden, zonder voldoende afdeklaag
zand en grind. Dit is nodig vanuit het planontwerp en uit zorgvuldigheidsbeginsel Bbk.

5.5 Fysieke kwaliteit grond en constructies
Bij de werkzaamheden op de korte termijn wordt een Natuurdam aangelegd met twee functies:
‐ vormen van een begrenzing naar de te handhaven Natuurplas, opdat daar geen
vertroebelingen optreden
‐ vormen van een verbindingsweg naar de Linnerplas die nodig is zodra een tijdelijke doorvaart
naar de Spoorplas wordt aangelegd door de Middendam.
Bij het grondwerk wordt aandacht gegeven aan de volgende aspecten:
a. onderscheid tussen matig vette klei en zanderige klei in de deklagen
b. zorg voor voldoende grof grind als pleistermateriaal
c. monitoring van de afgevoerde volumes in relatie met de hoeveelheid beschikbaar aanvulzand
d. gedrag van taludhellingen
e. winverlies in grind en aanvulzand ten opzichte van ontwerp‐dieptelijnen versus
compensatiemogelijkheden
f. stabiliteit van aanvullingen o.a. door ontmenging
g. uitlevering, klink en maatregelen daarbij
h. beperking van erosie tijdens uitvoering, met name bij bijna aangevulde plassen
i. spoedige grasbegroeiing van dammen tegen erosie

5.6 Natuurkwaliteit
Natuurkwaliteit is tezamen met rivierverruiming het oogmerk van het projectontwerp. Daartoe
wordt bewaakt:
a. adaptatie aan bestaande en variërende natuurwaarden in het terrein
b. werken volgens de "Gedragscode zorgvuldig winnen"
c. niet verstoren huidige en opgeleverde natuurgedeelten.
Een en ander volgens het "Ecologisch werkplan" W‐GR1101‐U003 en het "Beheerplan" K‐GR1101‐U‐
002.
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6 Bijlage vereisten werkplan
Waterwet vergunning Wtw 4855

Ontgrondingsvergunning 2011‐0900
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