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Waterschap Limburg
en gemeente Sittard-Gelee
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Groen en grijs
gecombineerd

Tekst: Toon van der Stok
Foto’s: Toon van der Stok, Den Ouden

DEN OUDEN INFRA
HERSTELT GELEENBEEK

Alsof het nooit anders was, zo slingert de Geleenbeek nu Sittard binnen. Het is het
resultaat van het project Coria Glana, waarbij een vroeger compleet rechtgetrokken
beek nu weer zijn oude loop heeft. Eromheen is een recreatiegebied ingericht,
waardoor je Sittard met een groen gevoel binnenkomt. Een mooi project, waarbij
mede-uitvoerder Den Ouden Infra groen en grijs combineert.

WERKZAAMHEDEN:

UITVOERDER JAN BONGERS:

Verwijderen betonnen stromingsbak Geleenbeek, renoveren
oude stromingsprofiel, aanleg natuurvriendelijke oevers,
aanleg zes hectare landschapspark en natuur, herstel
molenvijver, aanleg twee vispassages, sanering
riooloverstort en afkoppeling regenwater.

“Als bedrijf willen we ons
ontwikkelen in het grijs-groene werk.
Je merkt dat er weinig bedrijven zijn
die hierin gespecialiseerd zijn. Dit is
nu een mooi voorbeeldproject.”

‘HET DOEL IS ZOVEEL MOGELIJK
REGENWATER IN DE GROND TE
LATEN INFILTREREN’
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‘TIJDENS DE
OVERSTROMINGEN
IN LIMBURG WERD
HET WERK VAN
ENKELE DAGEN
ONGEDAAN
GEMAAKT’

Eind 2021 had het project Corio Glana helemaal
afgerond moeten zijn. Op het oog lijkt dat halverwege december ook te lukken. Op verschillende
plaatsen zijn de mannen van Den Ouden en een
aantal ingehuurde bedrijven duidelijk bezig met
het afrondende werk. Ook hier zit de duivel echter
in de details. Wie de uitvoeringskaart goed bekijkt,
ziet namelijk dat het laatste stukje beek nog steeds
door de betonnen bak stroomt die jaren geleden is
gemaakt. Subtiel wijst uitvoerder Jan Bongers naar
de kant langs de beek. Daar zijn nog wat resten te
zien van de Japanse duizendknoop, één van de
grootste veroorzakers van vertraging van bouwprojecten de laatste jaren. Dat was ook hier het
geval, vertelt Bongers. “In onze begroting was het
een stelpost, maar het verwijderen, inclusief het
afvoeren van de grond, bleek veel meer te kosten
dan was begroot. Dat leverde dus een flinke discussie op met de gemeente als opdrachtgever. Gelukkig is dat nu geregeld en kunnen we dit laatste
stukje binnenkort ook afmaken.”
De rest van het 1,6 kilometer lange traject is inmiddels nagenoeg klaar. Vanaf het punt waar de Geleenbeek onder de rondweg doorgaat en Sittard
instroomt, is nu een prachtig groen recreatiegebied
ontstaan, met wandel- en fietspaden, een slingerende beek en vistrappen langs de stuwen die de
waterstand regelen. Minder zichtbaar is dat in de
omliggende wijken ook de regenwaterafvoer is
losgekoppeld van het riool en nu via allerlei wadi’s
wordt afgevoerd naar de beek. Daarbij is het doel
wel dat zoveel mogelijk van het regenwater in wadi’s in de grond wordt geïnfiltreerd.
Het is een nieuwe ontwikkeling die Den Ouden de
komende jaren vaker verwacht bij dit soort infrawerkzaamheden, vertelt Hans Derksen, de communicatiespecialist bij Den Ouden. “Het beleid is
er de komende jaren op gericht om zoveel mogelijk hemelwater vast te houden om verdroging tegen te gaan. We verwachten dat we dit soort
vragen in de toekomst veel vaker zullen gaan zien,
dus het is mooi dat we hier al ervaring kunnen
opdoen”, stelt hij vast. Hij merkt ook dat er steeds
meer behoefte komt aan bedrijven die dit soort
projecten, waarbij feitelijk grijs en groen worden
gecombineerd, aankunnen. “Dat is ook de reden
dat we de naam van onze aannemingstak wijzigen van Den Ouden Aannemingsbedrijf in Den
Ouden Infra. We vinden dat infra de lading van
ons werk veel beter dekt dan aannemingsbedrijf.”
Het Corio Glana-project heeft Den Ouden samen
met Strukton aangenomen en uitgevoerd. De
combinatie leverde ook veel kennis op die bijvoorbeeld nodig was voor het betonwerk in het project en de aanleg van een groot overstortbassin
voor de achtergebleven vuile riolering. Daarvoor
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is aan de rand van de beek een bassin gemaakt
van 36 meter lang, twaalf meter breed en vier
meter diep. Dat moet dienen als buffer voor het
achtergebleven riool, waarin ook nog steeds regenwater stroomt. Op die manier wordt voorkomen dat het vuile rioolwater in de beek stroomt.
Over de hele lengte van het project was de belangrijkste opdracht het verwijderen van de betonnen bak waar de beek door stroomde en die
vervangen door een natuurlijk profiel, waarbij
het water dus ook weer over een natuurlijke bodem stroomt en de oude kronkelige loop terug
krijgt. Hoe zeer dat is gelukt, blijkt al in december als in sommige bochten de kracht van het
water is terug te zien en de kant al erodeert.
Op andere plaatsen in het park, waar dergelijke
erosie niet gewenst is, zijn de oevers afgezet met
stapelstenen. Die geven een natuurlijk aanzien,
zeker wanneer tussen de stenen over een paar
jaar allerlei planten beginnen te groeien. In totaal is er in het project 7000 ton aan stapelstenen verwerkt, die grotendeels met de hand zijn
geplaatst. Bijzonder is dat deze ook waterdoorlatend zijn, zodat er in droge perioden ook weer
water in de bodem kan infiltreren.
Een apart kunstwerk is de vistrap die langs de
stuw bij de watermolen is gebouwd. Deze slingert
in de beek zelfs van links naar rechts om een optimale loop te krijgen. Daarbij is handig gebruik
gemaakt van oude beekbruggen die nog aanwezig waren. Bij het restaurant naast de molen, is
het terras voorzien van een nieuwe beschoeiing,
zodat deze past bij de rest van de omgeving. Een
belangrijke uitdaging was om te zorgen dat bezoekers daar weer konden plaatsnemen toen dat
binnen de coronaregels weer mogelijk was.
Een bijzondere periode in het werk was het moment dat Limburg te maken kreeg met wateroverlast. Daar kregen ook de mannen van Den Ouden
mee te maken, want in het project werd het water
juist via buizen omgeleid om gemakkelijk te kunnen werken. Dat bleek niet toereikend toen de
wolkbreuk losbarstte. Het betekende dat er veel
water langs de buizen stroomde en het werk van
enkele dagen ongedaan werd gemaakt. Toch viel
de schade uiteindelijk mee, doordat het mogelijk
was om in de bovenloop een aantal sluizen te
sluiten. Dit wel tot ongenoegen van bestuurders
in het Duitse deel van het stroomgebied van de
beek, want daar nam de wateroverlast toe. “Het
kon echter niet anders, want anders was niet alleen het werk weggespoeld, maar was de overlast
in Sittard groot geweest. Nu bleef die stad gespaard”, aldus Derksen. Zo zorgde een werk dat
bewoners en ondernemers overlast bezorgde ervoor dat ze hiervoor gespaard bleven. Het moet
soms ook meezitten.
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1 OPRUIMEN BOUWTERREIN
Bij het laatste deel van het traject wordt nu
het laatste stukje natuur aangelegd. Tot nu
toe was dit het terrein waar vandaan alle
werkzaamheden werden uitgevoerd.
Regelmatig zijn ook lokale aannemers
ingehuurd, al heeft Den Ouden zoveel
mogelijk gedaan met eigen mensen.
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2 RIOOL LOSGEKOPPELD
In de hoger liggende wijken is de afvoer van
het regenwater losgekoppeld van het riool.
Dit moet in tijden van grote regenval
voorkomen dat er rioolwater in de beek komt.

3 OVERSTORTBASSIN
Langs de beek is ook een groot
overstortbassin aangelegd om bij grote
regenval het rioolwater te kunnen opvangen
uit de wijken waar het regenwater niet van
het riool is ontkoppeld.

4 INSTORTENDE OEVERS
Een deel van de beek heeft een geheel
natuurlijke aarden oever. Door de vele
regenval en de nog onstabiele bodem is er al
snel sprake van oevers die weer instorten.

5 WATER INFILTREREN
Het regenwater loopt nu via een wadi naar de
beek. Doel is zoveel mogelijk water eerst in
de bodem te laten infiltreren.

6 WANDELPAD AFWERKEN
Vlak voor de kerstdagen werd er nog hard
gewerkt aan het afwerken van het laatste
deel van een wandelpad. Hiervoor waren nog
een aantal onderaannemers ingehuurd.

7 JAPANSE DUIZENDKNOOP
In het laatste stukje van het traject ligt nu
nog de oude betonnen bak. Hier moest eerst
een oplossing komen voor de Japanse
duizendknoop die daar in de oever groeide.

8 WANDELAARS
Het wandelgebied is grotendeels afgewerkt.
Van de nieuwe mogelijkheden wordt al
volop gebruik gemaakt.

GRONDIG 1 2022

25

