
• De koffie, thee en fris staan gereed;

• Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen.



Uitvoeringsplan reconstructie
Grijzegrubben

Presentatie aan bewoners

Vrijdag 25 mei 2012



Voorstelronde aanwezigen

• Funs Pluijmaekers: Wethouder Openbare Werken

• Jos Last: Medewerker gemeente Nuth

• Dannis Lipsch; ontwerper, adviesbureau DHV

• Ronald Pluijmakers: Projectleider infra, 
adviesbureau DHV



Wat wordt er vanavond besproken

• Waarom zijn we een jaar later en is er nog niets 
uitgevoerd;

• Wat hebben we voorbereid en besproken in de 
werkgroep;

• Wat gaan we nog doen;

• Afkoppelen ?



Oorzaak vertraging

• Vertraging door: aankoop grond voor buffer aan 
de Dreckweg door Waterschap Roer en Overmaas

• Onduidelijkheid aanleg buffer bij Hoekerweg door 
DLG

Huidige situatie:

• Grond voor buffer Dreckweg is aangekocht en 
WRO stelt geld beschikbaar voor aanleg 
gelijktijdig met uitvoering werk gemeente;

• Aanleg buffer DLG is zeker;



Wat is het doel van de Werkzaamheden

• Opheffen wateroverlast;

• Herinrichten weg; 

• Scheiden van vuilwater en regenwater;

• Voldoen aan gestelde eisen met betrekking tot 
lozen rioolwater op de Platsbeek.                   
(zgn. Kaderrichtlijn Water)



De Werkgroep

Besproken zaken o.a.:

• Soort verharding > Klinkers

• Kleur verharding > rijbaan en weg een kleur

• Attentie-vlakken > afwijkende kleur

• Verlichting > Led met dimmers

• Inrichting bij Kapel > verwerkt in tekening

• Aanleg groen > verwerkt in tekening

• Onderhoud Groen > Door buurt ?



De gemeente

• Tekeningen en bestek opgesteld door DHV

• Gesprekken gevoerd met WRO en DLG

• Overleg gepleegd met Nutsbedrijven

• Gesprekken gevoerd met Reggefiber ivm aanleg 
glasvezel



Eindresultaat 1



Eindresultaat 2



Eindresultaat 3



Eindresultaat 4



Detail kruising Nierhoven



Detail Splitsing Hoekerweg 1



Detail Splitsing Hoekerweg 2



Detail bij Kapel



Detail splitsing Maastrichterweg



Buffer Dreckweg



Impressie eindresultaat 1



Impressie eindresultaat 2



Overige zaken:

• Realisatie aanleg glasvezel of voorbereidende 
maatregelen nog niet bekend;

• WML vervangt waterleiding en plaatst 
brandkranen gedurende uitvoering;

• Overige nutsbedrijven : KPN, Ziggo, Enexis voeren 
geen werkzaamheden uit.

• Woninginspectie op bestaande schade.

(u ontvangt hierover tzt bericht)



Regenwater afkoppelen

Drie aspecten:

• Regenwater uit het buitengebied > buffers;

• Regenwater weg en loopstroken > straatkolken

• Regenwater woningen, gebouwen en opritten ?



Waar komt het water vandaan?
Verhard oppervlak

Afstroom uit landelijk 
gebied 350 l/sec

Afstroom uit landelijk 
gebied 505 l/sec

Mogelijke Afkoppeling in 
Grijzegrubben:

- 1,6 ha wegoppervlak (48 %)

- 1,7 ha dakoppervlak (52%)

Totaal verhard oppervlak 
in Grijzegrubben:  3,3 ha



Wat levert afkoppeling op?

• Aanvulling van het grondwater:

– Korte termijn – herstel specifieke vegetatie;

– Lange termijn – aanvulling drinkwaterreserves.

• Schoon en vuilwater gescheiden bij de bron:

– Minder vuilwater transporteren naar zuivering 
(besparing energiekosten).

– Minder vuilwater te zuiveren (besparing energiekosten).

– Zuiveringsproces gaat makkelijker en bespaart 
energiekosten.



Wat is het streven bij afkoppeling 
verhard oppervlak?

• Wegverharding 100% (1,6 ha); dit wordt 
uitgevoerd;

• Daken van woningen en schuren; voorzijde van 
panden direct aan de weg worden meegenomen;

• Daken van woningen en schuren welke niet  
direct aan de weg liggen; initiatief bewoners. 

• Op termijn is de doelstelling dat 100% wordt 
afgekoppeld > medewerking nodig !



Wat doet de gemeente:

• Gescheiden systeem voor vuilwater en regenwater 
aanleggen;

• Elke woning krijgt een aparte aansluiting voor 
vuilwater en regenwater;



Welke overlast kan er ontstaan tijdens 
de werkzaamheden

• Moeilijke of geen toegang per auto

• Als het regent  > modder

• Als het droog is > stof



Wat doen we hieraan

• We werken gefaseerd;

• Er worden loopplanken gelegd;

• Vuilnis wordt opgehaald door aannemer;

• We houden rekening met belangen van 
aanwezige ondernemers;



Hoe gaan we verder

• Start aanbesteding in juni;

• Start uitvoering in september;

• Werk gereed medio 2013.



• Pauze van 15-20 minuten met mogelijkheid 
om tekeningen te bekijken en een kopje 
koffie, thee of fris te drinken;

• Vragenronde;


