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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op  
maandag 23 januari 2012 in De Witte Börstel te Meers. 
 
Aanwezig 
 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 

o Mevrouw V. L’Ortye 
Omgeving 

o Mevrouw F. Besse-Van Kerkoerle  
o De heer N. Besse 
o De heer T. Hendrix 
o De heer J. Janssen 
o De heer  W. Janssen 
o De heer M. Lemmens (inspreker) 
o De heer C. Wolthuis 

Gemeente Stein 
o De heer E. Claessen 

Natuurmonumenten 
o De heer H. Joosten 
o De heer H. Suilen 
o Mevrouw Y. van Moll 

Maaswerken 
o Mevrouw S. Janssen (Maaswerken) 

Rijkswaterstaat 
o De heer Theo Savelkoul 

Consortium Grensmaas 
o De heer F. Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
 
Er worden geen extra agendapunten ingebracht. 
 
Notulen vorige vergadering 
 
De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goed-
gekeurd. 
 
Voortgang / Uitvoering  
 
Toelichting Vivien L’Ortye en en François Verhoeven 
Vivien L’Ortye verduidelijkt dat de uitvoering stil ligt door het hoogwater. In de  
afgelopen weken is er wel grond van buiten naar de dekgrondberging in Meers  
gebracht. Het gaat om grond die afkomstig is van het project Avenue Maastricht. Het 
Besluit bodemkwaliteit biedt Consortium Grensmaas de mogelijkheid om grond van 
buiten te gebruiken voor het aanvullen van dekgrondbergingen. Primair wordt grond 
van buiten toegepast voor de aanvulling van de dekgrondbergingen in Borgharen en 
Itteren. De dekgrondbergingen worden in de eindsituatie afgewerkt met een leeflaag 
van minimaal één meter. Voor de afwerking van de dekgrondberging in Meers is een 
maximale maaiveldverlaging van anderhalve meter en een maximale maaiveld-
verhoging van één meter toegestaan. 
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Nieuwe planning uitvoering plus veiligheidsnormen 
 
Wim Janssen vraagt om helderheid over de tussentijdse effecten van de rivier-
beveiliging tot nu toe. Met andere woorden: hoeveel centimeters waterstandverlaging 
hebben de ingrepen aan de Maasoevers tot op dit moment bewerkstelligd? Janssen wil 
graag dat Maaswerken die tussentijdse meetgegevens verstrekt. Peet Adams zegt toe 
dat voor de volgende vergadering een indicatie van de effecten wordt verstrekt. 
 
Stand van zaken aanpak zwerfvuil in combinatie met internationaal overleg 
 
Saskia Janssen geeft aan dat een interne terugkoppeling bij Rijkswaterstaat nodig is 
om de meest actuele stand van zaken over de internationale aanpak van het zwerfvuil 
te kunnen geven. Zij geeft daar de volgende bijeenkomst uitsluitsel over. Peet Adams 
benadrukt dat de provincie Limburg bezig is om rond Wereldwaterdag 2012 op  
22 maart een gecoördineerde opruimactie te organiseren. Peet laat de Klankbordgroep 
na overleg met de provincie nog weten hoe die actie er precies komt uit te zien.     
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Harrie Suilen kondigt extra toezicht aan van Natuurmonumenten op illegale visactivitei-
ten in Meers. Theo Savelkoul oppert daarbij ook NV de Scheepvaart te betrekken. 
 
De uitvoering van de locatie Urmond staat nog niet vast. Bodemonderzoek ten noorden 
van de Ur moet uitwijzen welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Ook Meers is een van de locaties die deel gaat uitmaken van de toekomstige  
recreatievisie voor het Grensmaasgebied. Op initiatief van de gemeente Maastricht zijn 
de eerste contouren van die visie voor de Grensmaaslocaties in die gemeente al  
gepresenteerd. Daarbij werd met name duidelijk dat het zogenaamde Groene Snoer 
niet beschouwd moet worden als een fiets- en wandelpad tussen Maastricht en  
Roosteren, maar veeleer als een mogelijkheid om bestaande fiets- en wandelroutes 
optimaal met elkaar te verknopen. Inmiddels staat wel vast dat het toekomstige,  
grensoverschrijdende natuurgebied als Rivierpark Maasvallei wordt aangeduid 
 
Van de gecombineerde klankbordgroepbijeenkomst op 10 november 2011 is geen  
verslag gemaakt. Volgens Peet Adams is daar bewust voor gekozen, omdat de  
klankbordgroepen Meers en Bosscherveld die dag alleen geïnformeerd zijn over de 
hoofdlijnen van de bestuursovereenkomst met provincie en Rijk. De details van die 
bestuursovereenkomst zijn dezelfde dag nog openbaar gemaakt. 
 
Tjeu Lemmens vraagt zich af hoe groot het risico op verspreiding van verontreinigd slib 
in de dekgrondberging is bij hoogwater. Volgens Francois verhoeven is er geen sprake 
van vervuild slib. Door de kleilagen en de ‘schone’ bovenlaag is de situatie, ook bij 
hoogwater, stabiel. 
  
 
Volgende vergadering: 
Maandag 2 april 2012 om 16.00 uur in Café De Witte Börstel.   
 
 


