Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
24 september 2018 in de Dorpsdagvoorziening Bie Gerda te Meers.
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Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Peet Adams heet Marc Budé welkom. Hij behartigt de belangen van RivierPark
Maasvallei aan Nederlandse zijde en is present om een actueel beeld te schilderen van
de ontwikkelingen aan dat front. De voorzitter heet ook Laurens Ebberink welkom die
voor de eerste keer aansluit bij de Klankbordgroep. Hij vervangt Gaston Claassens.
Adams refereert aan de brief die ook de Klankbordgroep Meers heeft ontvangen over
de aanvraag van Consortium Grensmaas voor een verlenging van de duur van de
uitvoering met drie jaar tot 31 december 2027. Voor het cluster Meers-MaasbandUrmond heeft die aanvraag geen consequenties.
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De uitvoering op die locaties is gewoon volgens de huidige planning eind 2024 klaar.
Het werk tijdens die extra drie jaar concentreert zich op de locaties Trierveld-Koeweide
in Sittard-Geleen.
Los van het project Grensmaas overweegt de firma L’Ortye inmiddels om het
grinddepot en de verwerkingsinstallatie nog enkele jaren voort te zetten. Voor de
continuering van het depot is geen ontgrondingsvergunning nodig. Er wordt immers
niet gegraven, maar alleen grind opgeslagen en veredeld. Wel moet er een vergunning
in het kader van de Waterwet worden aangevraagd.
Guido Devoi vraagt L’Ortye bij de voortzetting van de grindopslag en –verwerking wel
nadrukkelijk rekening te houden met de activiteiten op de nabijgelegen sportvelden.
Notulen vorige vergadering
Tekstueel:
Theo Savelkoul heeft twee aanvullingen op het besproken onderwerp over de riviererosie in Meers: Door het droogvallen van de drempels konden die niet meer
functioneren en de Staat der Nederlanden zou een stuk grondgebied kunnen
kwijtraken door de nieuwe weg die de rivier zich gebaand had.
Naar aanleiding van het verslag:
Wim Janssen vraagt zich af of het herstel van de grindruggen in Meers wel afdoende is
om nieuwe erosie te voorkomen. Hij wijst op het vele losse grind op de ruggen dat
volgens hem snel wegspoelt. Janssen spreekt zich nog een keer principieel uit tegen
het beteugelen van de Maas: “De rivier zou vrij spel krijgen door de uitvoering van het
project Grensmaas.”
Theo Savelkoul benadrukt dat de herstelwerkzaamheden afdoende zijn, maar dat er
geen honderd procent garantie gegeven kan worden dat de rivier toch weer haar eigen
weg kiest.
Verhoeven wijst op een studie waarin de effecten van het eroderen van de Maas
worden onderzocht. De uitkomsten van die studie worden over enkele maanden
bekend. De riviererosie in Meers wordt voor de volgende vergadering als agendapunt
opgevoerd.
Devoi rept over de bomen die tijdens het werk aan de grindruggen zijn gekapt, dan wel
ontworteld, en in - en langs - de Maas blijven liggen. Hij en ook andere vertegenwoordigers van de omgeving vrezen dat die bomen risico’s en gevaren opleveren voor
kanoërs en bijvoorbeeld het veer.
Zowel Laurens Ebberink als Savelkoul wijzen op de ecologische meerwaarde van
boomstammen langs de Maas. “We laten ze dan ook het liefste liggen, maar uiteraard
mogen ze niet in de vaargeul stroomafwaarts komen.”
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “Het herstel van de grindruggen en de afscherming van de leiding
van Air Liquide is klaar. De oplevering van de rivierverruiming staat voor de deur.
Voor het herontwerp van de Julianaplas wordt een nieuwe aanvraag ingediend.
Het ontwerp van de brug bij Maasband is verder uitgewerkt met onder meer 3Dimpressies. Op het einde van dit jaar wordt de vergunning ingediend.
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Zoals het er nu naar uitziet, start de bouw van de brug medio 2020. Obstakels vormen
de toevoer richting L’Ortye.
De werkweg moet tijdelijk worden verlegd naar de toekomstige nevengeul. In het
tweede kwartaal van 2021 kan de brug klaar zijn. Op basis van de huidige inzichten
wordt in 2021-2022 gestart met de aanleg van de nevengeul. De daadwerkelijke start is
afhankelijk van de grondverwerving. Voor de afvoer van het toutvenant uit
Maasband-Urmond is minimaal 2 jaar nodig. Uiterlijk 1 juli 2024 worden de nevengeul
en de dekgrondberging Meers opgeleverd.
De kapvergunning is ingetrokken in overleg met de gemeente Stein. Inmiddels is het
groencompensatieplan klaar en wordt in overleg met de gemeente, Waterschap
Limburg en de DOP bekeken wat de mogelijkheden zijn. Daarna wordt een nieuwe
kapvergunning ingediend.
De opdracht voor de stalen trap bij de kademuur in Maasband is verleend. De aanleg
van de veertrap in Urmond is afhankelijk van de dijkwerkzaamheden van het
waterschap.
Langs de Maasbanderkerkweg is een kleidepot aangelegd. De klei is afkomstig van het
Trierveld en bestemd voor de nieuwe dijken bij Maasband.”
RivierPark Maasvallei
Marc Budé schets in grote lijnen de positie van het RivierPark Maasvallei, dat in deze
contreien voortborduurt op het succes aan Vlaamse zijde. “We zijn een volgende
organisatie en komen in beeld op het moment dat het Consortium klaar is op de
diverse locaties. Wij leggen overigens geen fietspaden aan en zorgen ook niet voor
nieuwe knooppunten. De gemeenten zijn daarvoor aan zet. Wij zorgen voor het
beheer.”
Het RivierPark strekt zich uit van Maasgouw tot Maastricht, met de optie om via de
Vlaamse Maasoever weer naar het beginpunt terug te keren. “Het is de bedoeling het
niet bij deze grote lus te laten, maar allerlei deelroutes uit te zetten. Onderdelen met
elkaar verbinden in combinatie met bestaande knooppunten en daarbij ook de cultuur
en de historie, maar vooral ook de omgeving betrekken. Ondernemers en bewoners,
die zorgen voor een uitmundend gastheerschap”.
Volgens Budé zal de ontdekking van het RivierPark Maasvallei meer en meer met
behulp van digitale hulpmiddelen gebeuren, met apps op de mobiele telefoon als
leidraad. “Daar doemt een verschil op met Vlaanderen dat lang niet zo digitaal is.”
De Klankbordgroep (opmerkingen van Maurice en Wim Janssen en Tjeu Hendrix) wijst
erop dat het belangrijk is het begin en einde van wandelroutes te duiden, voor bijzondere landmarks te zorgen en ook historische parels, zoals de oude kern van Esloo, bij
het RiverPark te betrekken.
Ebberink merkt op dat je in het natuurgebied in Meers nog stoot op overbodige
afrasteringen die wandelroutes er niet beter op maken. Natuurmonumenten bekijkt of
die afrasteringen snel weggehaald kunnen worden, nu op die locaties geen werkzaamheden meer zijn.
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Mobiel Uitkijkplatform
Meers krijgt de primeur van het mobiele uitkijkplatform van Natuurmonumenten.
Woensdag 3 oktober wordt het uitkijkplatform gepresenteerd bij het bomenmonument.
Het platform is een met hout en balustrades verfraaide container, die onder het motto
buitenbeeld voor een nieuw soort natuurbeleving moet zorgen. Het platform zal telkens
weer in andere natuurgebieden opduiken. Paul Wijenberg spreekt de hoop uit dat het
platform zowel voor bewoners als recreanten een nieuwe impuls oplevert om de
Grensmaasnatuur te omarmen en te promoten.
Illegale vuilstort brug Meers
Theo Savelkoul bekijkt of het opruimen van de illegale vuilstort bij de brug van de A2 in
Meers de verantwoordelijkheid is van Rijkswaterstaat. Ook bij de vestiging van L’Ortye
en op andere locaties in Meers en Maasband neemt het illegaal storten hand over
hand toe.
De Klankbordgroep constateert overigens dat er heldere spelregels moeten komen
over het ruimen van afval in en langs de Maas. Het afschuiven van verantwoordelijkheden van de ene naar de andere instantie, na de ontdekking van grote hoeveelheden
autobanden in de rivier afgelopen zomer, is fnuikend voor de beeldvorming.
Rondvraag
Maurice Janssen plaatst vraagtekens bij de invulling en de lange duur van de
uitwerking van het groencompensatieplan. Hij vraagt zich hardop af waarom
verdwenen groen in Maasband bijvoorbeeld op het Kerkplein in Meers wordt herplant.
Ook vindt hij het de hoogste tijd worden dat er daadwerkelijk wordt herplant.
Zowel Desiree Sijstermans als Verhoeven benadrukken dat er nog een laatste klap op
het compensatieplan moet worden gegeven en dat het inderdaad wellicht wat lang
duurt, maar uiteindelijk gestalte zal krijgen. Verhoeven benadrukt nog eens dat de
compensatie is terug te voeren op het verdwijnen van karateristiek en cultuurhistorisch
groen, maar dat het uitgangspunt blijft dat de compensatie toch vooral gezocht moet
worden in de ruim duizend hectare nieuwe natuur die het project oplevert.
Maurice Janssen vraagt zich af waar het infobord is gebleven dat bij de veertrap stond.
André Deuss doet navraag naar de waterspuwende paal bij het voormalige restaurant
Molenveld in Stokkem. Heeft dat iets met het project Grensmaas te maken?
Savelkoul oppert dat het om een waterbron gaat, maar doet navraag om helderheid te
krijgen.
De volgende vergadering is maandag 14 januari 2019 om 16.00 uur bij de Dorpsdagvoorziening Bie Gerda in Meers.
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