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Leefomgeving
Opgave 7  Het project Grensmaas
Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort.
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Tijdens ijstijden in het Pleistoceen werd bij de Grensmaas grind afgezet.
Tegenwoordig is dat niet meer het geval.
Leg uit dat bij de Grensmaas tegenwoordig geen grind meer wordt
afgezet.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 1.
Met het project Grensmaas wordt onder andere het doel nagestreefd om
de veiligheid voor de bewoners in het gebied te vergroten.
Geef nog twee doelen van dit project, elk vanuit een andere dimensie.
Gebruik bron 1 en de atlas.
Bij de Grensmaas was het mogelijk om over een lang traject allerlei
verschillende maatregelen te nemen om meer ruimte voor de rivier te
maken en de rivier vrij te laten meanderen. Op andere plekken was het
langs de grote rivieren niet mogelijk om zulke grootschalige maatregelen
te nemen.
Geef de reden waarom het mogelijk was om de Grensmaas over een lang
traject vrij te laten meanderen.
Leg uit dat door de maatregelen van het project Grensmaas het
overstromingsrisico verder stroomafwaarts afneemt.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 1 en de atlas.
In het Consortium Grensmaas werken verschillende partijen samen. Om
het volledige gebied van de Grensmaas opnieuw in te richten werkt het
Consortium samen met nog een andere partij.
Geef aan
 welk begrip van toepassing is op de samenwerking van de
verschillende partijen in het Consortium Grensmaas;
 met welke partij het Consortium Grensmaas samenwerkt om het
volledige gebied van de Grensmaas opnieuw in te richten.
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bron 1
Het Consortium Grensmaas
De Grensmaas vormt tussen Borgharen en Maasbracht de grens tussen
Nederland en België.
Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in Nederland en is in
2018 bijna afgerond. Over een lengte van ruim 40 kilometer zijn langs en
in de Maas allerlei verschillende maatregelen genomen om meer ruimte
voor de rivier te maken. De uitvoering is in handen van Consortium
Grensmaas, waarin grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten
met elkaar samenwerken. Ook de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat
zijn betrokken bij het project Grensmaas.
Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas meer
bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt
vijf keer zo klein door verbreding van de bedding van de Maas en
verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg langs de rivier
een nieuw natuurgebied van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden
worden betaald uit de opbrengst van de winning en de verkoop van
54 miljoen ton grind.
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