Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op
maandag 13 oktober 2014 in Café De Witte Börstel te Meers
Aanwezig
Omgeving
o Mevrouw G. Besse
o De heer N. Besse
o De heer T. Hendrix
o De heer J. Janssen
o De heer G. Devoi
o De heer G. Arts
o De heer M. Janssen
o De heer C. Wolthuis
o De heer A. Deuss
o De heer W. Kurvers
o De heer W. Janssen
Maaswerken / Rijkswaterstaat
o Mevrouw S. Janssen
Natuurmonumenten
o De heer R. van Schijndel
o De heer H. Joosten
Gemeente Stein
o De heer T. Sijstermans
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
o Mevrouw V. L’Ortye
Consortium Grensmaas
o De heer P. Adams (voorzitter)
o De heer F. Verhoeven
Afwezig/afgemeld
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Peet Adams deelt mee dat Theo Savelkoul zich heeft afgemeld. Savelkoul heeft
Adams verzocht de Klankbordgroep te laten weten dat de aanvulling van het erosiegat
tussen drempel een en twee in Meers pas na de hoogwaterperiode, in het voorjaar van
2015, wordt uitgevoerd.
Adams geeft de twee nieuwkomers in de klankbordgroep, Wim Kurvers en André
Deuss uit Berg aan de Maas en Nattenhoven de gelegenheid zich kort voor te stellen.
Beiden geven aan zich erg nauw betrokken te voelen bij alle ontwikkelingen rond de
Grensmaas.
Adams verduidelijkt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om ook Waterschap Roer
en Overmaas uit te nodigen voor deze bijeenkomst om tekst en uitleg te geven over de
kadeversteviging en –verhoging en de afstemming daarover met Consortium
Grensmaas. Het overleg daarover loopt nog en dat is de reden waarom het waterschap
pas voor de volgende vergadering zal worden uitgenodigd.
1/3

Notulen vorige vergadering
Inhoudelijk leiden de notulen van de vergadering van maandag 7 juli 2014 niet tot
opmerkingen of correcties.
Naar aanleiding van de notulen benadrukt Wim Janssen dat hij het overbodig vindt om
het erosiegat in Meers überhaupt te dichten. ,,Feitelijk wordt daarmee een stukje
natuur opgeofferd, zonder dat het nodig is.”

Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: ,,De locatie Geulle aan de Maas is klaar. Momenteel wordt op het
noordelijkste puntje bij Elsloo nog oeverbestorting aangebracht ter afscherming van
een internationale leiding. Dat werk is ook binnen twee weken afgerond. Borgharen is
op een paar detailpuntjes na ook klaar. In Itteren is de grindwinning weer volop aan de
gang. Na de bouwvakvakantie van 2015 start de aanleg van de werkhaven in
Trierveld.”
Vivien L’Ortye: ,,Weinig bijzonderheden te melden over de voortgang. We wisselen de
grindwinning af met stroomgeulverbreding en weerdverlaging. Die werkzaamheden zijn
in balans. Bij de Weerterhof is de dekgrondberging op hoogte afgewerkt. Het maaiveld
is daar lager in verband met de afwatering naar de Maas.”
Guido Devoi merkt op dat de afwerking erg strak en glad is. Hij vraagt zich af of het niet
mogelijk is meer reliëf en variatie aan te brengen. L’Ortye en ook Saskia Janssen
wijzen erop dat de Maas de komende jaren zelf voor die variatie en dat reliëf zorgt.
Wim Janssen: ,,Maar het blijft jammer dat bijvoorbeeld de glooiing van de oude
Maasarm ten noorden van Weerterhof verdwijnt”.
L’Ortye: ,,De dynamiek van de Grensmaas betekent dat het gebied er straks elk jaar
anders komt uit te zien.”
Agendapunten op verzoek van de omgeving:
Stand van zaken Urmond
François Verhoeven: ,,Volgens de meest gunstige planning start de uitvoering in
Urmond in 2015. Het uitvoeringsmodel is aangepast en gaat buiten de eigendommen
van landbouwer Penders om. In de praktijk wordt de stroomgeul van de Maas dertig tot
veertig meter verbreed.”
Tjeu Hendrix vraagt zich af wat dat betekent voor het struinen langs de oevers van de
Maas. Volgens Verhoeven is het aan de landbouwer om toestemming te verlenen om
zijn gronden te gebruiken voor wandelingen.
Hendrix wijst erop, dat in de opzet van het project Grensmaas altijd is gecommuniceerd
dat er zonder belemmeringen langs de Maas kan worden gelopen van Maastricht tot
Roosteren. ,,In Berg aan de Maas hebben we al problemen met de doorgang waarvoor
nog steeds geen oplossing is en nu zou zich dat hier herhalen. Hoe de eigendomsverhoudingen of de pachtsituatie in Urmond ook is, Rijkswaterstaat moet zorgen voor
wandelruimte. In Urmond én Berg aan de Maas”, zo oordelen Hendrix, Wim Kurvers en
André Deuss.
2/3

Saskia Janssen en Adams zeggen toe over deze problematiek terug te koppelen naar
Theo Savelkoul van Rijkswaterstaat Beheer.
Afsluiting toegangsweg verlaadpunt
Maasband en omgeving maken zich zorgen over de activiteiten rond de toegangsweg
naar het verlaadpunt bij het Julianakanaal. Die weg wordt gebruikt als hangplek.
Jongeren komen er met auto’s. Verhoeven benadrukt dat het slot van het toegangshek
al meerdere keren vernield is. Hij gaat nu de optie bekijken om de weg eventueel met
grote stenen af te sluiten.
Grindtransporten vanuit Urmond
Verhoeven legt aan de hand van een kaartje uit wat het voorgenomen tracé van de
grindtransporten vanuit Urmond is. Dat was een vraag van Mart Janssen. Het zand en
grind worden gedeeltelijk bij L’Ortye verwerkt en/of gedeeltelijk via de laadbrug
afgevoerd.
Hendrix vraagt om aandacht voor een oude veerstoep in Urmond die hij graag
behouden ziet. Verhoeven gaat samen met Hendrix poolshoogte nemen.
Kades en activiteiten grindgat Maasband
Op de kades van Maasband zijn boringen verricht naar de kwaliteit van die waterkeringen, zo verduidelijk Verhoeven in antwoord op vragen van Devoi. Over de
werkzaamheden in en nabij het grindgat aan de Belgische Maasoever bij Maasband
wordt navraag gedaan bij NV De Scheepvaart.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag:
Meerdere vertegenwoordigers van de omgeving constateren allerlei activiteiten in de
Grensmaasnatuur in Meers, die er eigenlijk niet thuishoren. Van crossen met motoren
tot het bouwen van illegale hutten van plastic en hout. Huub Joosten benadrukt dat het
altijd zin heeft om een melding te doen bij de politie. ,,Die worden in elk geval
geregistreerd zodat er op een enig moment actie kan worden ondernomen. En wij gaan
in gesprek met de huttenbouwers.”
Devoi benadrukt nog eens het jammer te vinden dat karakteristieke bomen het veld
moeten ruimen in gebieden die afgegraven worden. Verhoeven verduidelijkt nog eens
dat daar helaas geen alternatief voor is.
De volgende vergadering is maandag 26 januari 2015 om 16.00 uur in Café De
Witte Börstel in Meers.
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