
  

 

 

   

1/3 

 

 

 
 
Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Meers, gehouden op  
maandag 11 juni 2018 bij Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ te Meers. 

 
Aanwezig 
Omgeving:  

o De heer J. Janssen 
o De heer W. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 
o De heer T. Hendrix 
o De heer M. Janssen  
o De heer G. Hendrickx 
o De heer G. Devoi 

 
Maaswerken / Rijkswaterstaat:  

o De heer Th. Savelkoul 
 
Gemeente Stein: 

o Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 
 

Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.: 
o De heer Th. Somers 
o Mevrouw V. L’Ortye 

 
Consortium Grensmaas:  

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

 
Afwezig/afgemeld 

o De heer J. Te Riele (omgeving) 
o De heer G. Arts (omgeving) 
o De heer A. Deuss (omgeving) 
o De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten) 
o De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
Er worden geen extra agendapunten ingebracht. 
 
Notulen vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering levert geen op- of aanmerkingen op. 
 
Voortgang / Uitvoering 
Theo Savelkoul geeft een resumé van de erosieproblematiek in de Grensmaas in 
Meers: 
Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas opdracht gegeven de gaten in de       
grindrug te dichten, die zijn ontstaan door de sterke erosie van de Maas op die locatie. 
De erosie is terug te voeren op het grote verval ter plekke. Door de gaten in de  
grindrug loopt de hoofdstroom niet meer via het oorspronkelijke tracé, maar via de  
Julianaplas.  
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De te grote vrijheid die de rivier zich heeft gepermitteerd, heeft drie ongewenste  
effecten: 

 De afspraken met Vlaanderen over het behoud van de grondwaterstand ter 
voorkoming van verdroging van de hoger gelegen natuurgebieden, komen in de 
knel. Door het nieuwe stroombed van de Maas stonden de drempels nagenoeg 
droog. 

 De gasleiding van Air Liquide moet een afdekking van 2.60 meter hebben. 
Daarvan is nog maar 30 centimeter over. 

 De Staat der Nederlanden zou een stuk grondgebied kwijtraken. De  
zogenaamde talweg is het diepste punt van de rivier. Die is een stuk naar het 
oosten opgeschoven. 

 
Voordat het Consortium aan de slag is gegaan met de herstelwerkzaamheden, is  
uitgebreid overleg gevoerd met Natuurmonumenten om te voorkomen dat beschermde 
vogels in het gedrang komen. Daar is enkele dagen onderzoek naar gedaan. Het  
Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de gaten. 
 
Wim Janssen betreurt het dat met de maatregel van Rijkswaterstaat het principe van 
het project Grensmaas wordt verlaten dat de rivier haar eigen gang zou kunnen gaan. 
“Nu wordt de Maas gedwongen weer haar oude gestalte aan te nemen.” Janssen  
oordeelt ook dat Rijkswaterstaat uitgebreider had moeten communiceren. 
 
Savelkoul benadrukt dat de afspraken met Vlaanderen moeten worden nagekomen. Hij 
laat wel doorschemeren dat er vervolgoverleg plaatsvindt met de Vlaamse overheid 
over een duurzame aanpak voor de langere termijn. Delen van het nieuwe bos spoelen 
inmiddels ook weg. Jo Janssen: “Ik maak me zorgen. De Maas zal er opnieuw naar 
neigen die alternatieve route te kiezen.” 
 
Savelkoul en Peet Adams benadrukken dat de communicatie op orde was. Zowel  
provinciale als landelijk media hebben het persbericht opgepikt voor nieuwsartikelen. 
 
Wim Janssen benadrukt dat eventuele vervolgmaatregelen wel voor de komende 
hoogwaterperiode hun beslag moeten krijgen. Savelkoul: “Wij zitten er bovenop.” 
 
Op verzoek van Geert Hendrickx wordt een recente luchtfoto van de situatie in Meers 
bij het verslag gevoegd. 
 
Reguliere voortgang 
Vivien L’Ortye: “De werkzaamheden concentreren zich momenteel op het verder  
afgraven van de dekgrondberging. We hebben inmiddels waarschuwingsborden  
geplaatst, nadat we gesignaleerd hebben dat kinderen spelen bij de dekgrondberging. 
Machinisten hebben met het oog daarop opdracht gekregen de rand van de dekgrond-
berging niet meer steil af te graven. 
De geluidswal rond Weerterhof is weggehaald en de weg naar Weerterhof wordt zo 
snel mogelijk weer hersteld.”  
 
François Verhoeven: “Consortium Grensmaas heeft het asfalt van de Dijkweg en de 
Veldschuurdijk hersteld. Ook de veldwegen rond Maasband zijn weer op orde  
gemaakt. Het Consortium werkt aan de laatste details voor het ontwerp van de  
hoogwaterbrug en de dijken in Maasband. Halverwege 2019 kan worden gestart met 
de aanleg van de pijlers van de brug. De klei voor de dijken wordt aangevoerd vanuit 
Trierveld. 
 
De aanleg van de stalen trap bij de kademuur in Maasband vergt nog overleg met de 
omgeving. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de trap een leuning behoeft. De  
aanleg van de veertrap in Urmond gebeurt in afstemming met Waterschap Limburg. 
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Tjeu Hendrix is blij met de doorgang bij Casa Montana. ,,Dat is in het belang van heel 
Berg aan de Maas”, aldus Hendrix. 
 
Onderwerpen omgeving 
Guido Devoi betreurt het dat bij de aanleg van de dijk van Meers richting Elsloo geen 
worteldoek meer gebruikt is. Het onkruid heeft nu vrij spel. In de oude situatie was dat 
doek er wel: gelegd door een groep bewoners. Verhoeven benadrukt dat in het bestek 
voor de aanleg van de dijken geen worteldoek was voorzien. Waterschap Limburg is 
nu eventueel aan zet om alsnog worteldoek aan te brengen. 
 
Devoi heeft ook opmerkingen over het fietspadenplan, maar dat ligt buiten de scope 
van het Grensmaasplan en is een verantwoordelijkheid van de gemeente Stein.  
Desirée Sijstermans geeft Devoi in kort bestek tekst en uitleg. 
 
Rondvraag 
Geert Hendrickx oordeelt dat Natuurmonumenten in principe vertegenwoordigd  
behoort te zijn bij de bijeenkomsten van de Klankbordgroep. Adams benadrukt dat de 
afgevaardigden van Natuurmonumenten andere afspraken hadden en zich tijdig bij 
hem hebben afgemeld. 
 
Het onderhoud van de poortjes op de dijken in Meers laat te wensen over, zo laat  
Hendrickx weten. Adams zal dat doorgeven aan Waterschap Limburg. 
 
Hendrickx is ook ontevreden over het maaien van de dijken door het Waterschap. 
“Toen het Waterschap de dijken nog liet begrazen, werd de begroeiing goed kort  
gehouden. Nu staat het gras veel te hoog.” Adams zegt toe ook die opmerking door te 
spelen aan het Waterschap. 
 
In navolging van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren vindt ook Meers het belangrijk 
dat de Klankbordgroep na het vertrek van Consortium Grensmaas behouden blijft. 
Adams wijst erop dat de gemeente Maastricht het voortouw neemt om de  
Klankbordgroep in Borgharen-Itteren in een nieuwe gedaante voort te zetten. Desirée  
Sijstermans laat doorschemeren het logisch te vinden dat de gemeente Stein die taak 
ook op zich neemt. 
 
Maurice Janssen wijst erop dat de weg naar Maasband sleuven begint te vertonen 
door de manoeuvres van vrachtauto’s. Sijstermans belooft dat de gemeente de weg 
gaat bekijken. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 24 september 2018 om 16.00 uur bij  
Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ aan de Kloosterstraat in Meers. 


