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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag  
13 mei 2019 in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda. 

 
Aanwezig 
Omgeving  
o De heer M. Janssen 
o De heer W. Janssen 
o De heer J. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 
o De heer A. Deuss 
o De heer T. Hendrix 
 
Gemeente Stein  
o Mevrouw D. Sijstermans 

 
Rijkswaterstaat / Maaswerken 
o  De heer T. Savelkoul 

 
Natuurmonumenten 
o  De heer P. Wijenberg 

 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 
o Mevrouw V. L’Ortye 
 
Consortium Grensmaas 
o De heer F. Verhoeven (voorzitter) 
 
RivierPark Maasvallei 
o De heer M. Budé 
o Mevrouw K. Schaerlaekens 
 
Afwezig/afgemeld 
o De heer P. Adams 
o De heer T. Somers 
o De heer G. Claassens 
o De heer G. Arts 
o De heer G. Devoi  
o De heer H. Gielen 
o De heer H. Joosten 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda: 
Peet Adams is verhinderd. François Verhoeven zit de vergadering voor.  
 
Marc Budé introduceert Katrien Schaerlaekens als nieuwe projectleider van Rivierpark 
Maasvallei. Katrien volgt Lambert Schoenmaekers op, die met pensioen is gegaan. 
 
Op verzoek van Wim Janssen wordt het agendapunt over de erosie Meers direct na 
het agendapunt “notulen vorige vergadering” behandeld.  
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Notulen vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld. 
 
Verzoek aan Rijkswaterstaat voor permanente oplossing erosie Meers 
Theo Savelkoul geeft een uitgebreide toelichting op de activiteiten die afgelopen weken 
in de Maas bij Meers, door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd.  
 
Bij de Julianaplas is een nieuwe erosiegeul ontstaan. Door Rijkswaterstaat zijn bomen 
en struiken uit de erosiegeul verwijderd. Er is een ballenlijn gelegd en er zijn borden 
geplaatst om de kanovaarders de veilige route te wijzen. De kanoverhuurders zijn door 
Rijkswaterstaat geïnformeerd, met het verzoek de huurders te informeren de aan- 
gewezen route te volgen. 
 
Afgelopen week is door de effecten van de erosie toch een aantal kano’s omgeslagen. 
De kanovaarders zijn onderkoeld uit het water zijn gehaald. Er is verder niemand  
gewond geraakt. In overleg met de Vlaamse Waterweg is daarna besloten om de Maas 
ter hoogte van Meers te stremmen voor de kanovaart. Hiervoor is een ballenlijn vanaf 
de linker naar de rechter oever in de Maas gelegd. De stremming blijft van kracht tot 
dat duidelijk is welke herstelmaatregelen genomen moeten worden. Ook de waterstand 
in de Maas is momenteel te hoog om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Afgelopen 
vrijdag zijn de gemeente Stein en de veiligheidsregio over de stremming geïnformeerd. 
 
Wim Janssen geeft aan dat hij erg teleurgesteld is, omdat er nog steeds geen  
adequate oplossing voor het probleem is gevonden. Ook vindt hij dat de Klankbord-
groep veel eerder geïnformeerd had moeten worden en niet pas vandaag tijdens de 
vergadering. Theo Savelkoul geeft aan dat Rijkswaterstaat de Klankbordgroep voort-
aan eerder zal informeren omtrent calamiteiten en werkzaamheden in de Maas.  
 
Wim vraagt of de bochtafsnijding bij Meers in 2018 effect heeft gehad op de grond- 
waterstanden in de Vlaamse natuurgebieden. Theo geeft aan dat het effect inderdaad 
meetbaar was. Als gevolg van deze effecten is het niet mogelijk de rivier ter hoogte 
van Meers vrij te laten meanderen. 
 
Voortgang / Uitvoering 
Vivien L’Ortye: de werkzaamheden in Meers vorderen gestaag. De komende periode 
zal de weg naar de Weerterhof worden hersteld. De weg komt terug op de oude  
locatie. In het eerste deel van de rivierverruiming is Natuurmonumenten gestart met de 
begrazing. Rob de Haan de productieleider van L’Ortye is na 46 jaar met welverdiend 
pensioen gegaan. Roland Voermans volgt Rob op. 
 
François Verhoeven: in mei wordt gestart met de aanleg van de historische veertrap in 
Urmond. De werkzaamheden worden begin juni afgerond. De planning voor Maasband 
en Urmond blijft ongewijzigd: 
 

2019/2021 Grondverwerving en voorbereiding  

2020/2022 Bouw hoogwaterbrug (uiterlijke start bouw maart 2022) 

2020/2023 Verleggen kabels en leidingen 

2021/2024 Aanleg nevengeul 

 
De werkelijke start van de werkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van de 
grondverwerving. De onteigeningsprocedure wordt opgestart na de bouwvak 2019.  
Uiterlijk 2 jaar na start van de procedure zijn de gronden beschikbaar. 
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Infoavond Maasband in combinatie met opening Veertrap 
Op 19 juni is een informatieavond gepland in Maasband. Tijdens deze avond wordt het 
definitieve ontwerp voor de hoogwaterbrug gepresenteerd en worden de nieuwe kades 
toegelicht. Voorafgaand aan de infoavond zal op 19 juni ook de stalen trap naar de 
veerstoep in Maasband met een feestelijk tintje worden geopend.  
 
Tussenstand struinpad Meers-Maasband 
Paul Wijenberg deelt de kaart uit met daarop de struinroute door het natuurgebied  
tussen Meers en Maasband. De route maakt onderdeel uit van de lange afstands- 
wandeling rondom Meers. Jo Janssen, Geert Hendrickx en Paul Wijenberg hebben de 
route uitgezet. Paul geeft aan dat de route vrij nat kan zijn, omdat de waterstand in de 
Maas snel kan fluctueren. Na de realisatie van de nevengeul wordt de route omgelegd.  
 
Er wordt gemeld dat een werkgroep bezig is met de cultuurhistorie van het gebied 
rondom Maasband. De informatie van de werkgroep kan mogelijk van toegevoegde 
waarde zijn voor de lange afstandswandeling in het gebied. Paul vraagt of de werk-
groep Natuurmonumenten op de hoogte wil houden. Het Bakkes in Maasband is een 
van de pleisterplekken op de wandelroute. De wandelroute zal als folder maar ook  
digitaal beschikbaar worden gesteld. Natuurmonumenten denkt ook nog na over een 
wandel-app met beeld en geluid.  
 
Desiree Sijstermans meldt dat de struinroute vanaf Elsloo aansluit op de wandelroute 
bij Meers. Vanaf Maasband kan de route verder worden uitgezet via Casa Montana 
naar het veer bij Berg aan de Maas. Ook het fietspad vanaf het bomenmonument over 
de kade naar de Weerterhof kan al na de zomervakantie worden aangelegd. Dit fiets-
pad maakt onderdeel uit van het Rivierpark Maasvallei.  
 
Vogelobservatiepost Maasband 
Het aanvragen van de bouwvergunning voor de vogelobservatiepost ten zuiden van 
Maasband duurt langer dan verwacht. Om de bouwvergunning te kunnen aanvragen 
dienen constructieberekeningen te worden overlegd. De berekeningen zijn nagenoeg 
gereed. 
 
Rondvraag 
Er wordt gevraagd waarom door L’Ortye recent een aantal populieren zijn gekapt.  
Volgens Vivien L’Ortye was er sprake van een gevaarlijke situatie. De populieren  
waren kaprijp.  Het is nog niet duidelijk of er ter vervanging nieuwe bomen worden  
geplant. 
 
Paul Wijenberg maakt bekend dat het uitkijkplatform “Buiten Beeld” momenteel in  
Nattenhoven staat. Het platform wordt binnenkort naar Illikhoven verplaatst en zal deze 
zomer weer terugkomen naar de locatie Meers.  
 
Maurice Janssen heeft een aantal punten voor de rondvraag. De laatste tijd rijden veel 
chauffeurs, die bij L’Ortye moeten laden, verkeerd en komen terecht in Maasband.  
Vivien L’Ortye geeft aan maatregelen te nemen om dit voortaan te voorkomen.  
 
Voor wat betreft het transport van de damwandconstructies voor Urmond heeft Maurice 
contact gehad met de aannemer van het Waterschap Limburg. Ook deze chauffeurs 
reden regelmatig verkeerd. Dit probleem is ondertussen opgelost.  
 
In de bocht naar de laadsteiger van Consortium Grensmaas ligt overmatig veel grind. 
Vivien L’Ortye zal het grind laten verwijderen en de transporteurs informeren. 
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De kwaliteit van de Veldschuurdijk ter hoogte van de verwerkingsinstallatie van L’Ortye 
is slecht. Desiree Sijstermans benadrukt dat de gemeente Stein op korte termijn de 
weg zal laten repareren. 
 
In Maasband heeft men de laatste tijd veel last van hangjeugd. Maurice weet niet goed 
hoe hij met deze problematiek moet omgaan en vraagt wie hij hiervoor moet aan- 
spreken. Theo Savelkoul geeft aan dat de oevers van de Maas openbaar zijn en dat 
Rijkswaterstaat niemand weg kan sturen. Paul Wijenberg en Huub Joosten kondigen 
aan dat Natuurmonumenten dit gebied zal opnemen in het BOA rondje. De bewoners 
van Maasband kunnen de jongeren ook zelf aanspreken op hun gedrag. 
 
Chris Wolthuis vraagt of Consortium Grensmaas de nieuwe voorzitter van het Dorps-
platform Elsloo voortaan wil uitnodigen voor de Klankbordgroepvergaderingen. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 23 september 2019 om 16.00 uur bij Dorps-
dagvoorziening Bie Gerda. 
 
 


