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

 
Aanwezig 
Omgeving  
o De heer M. Janssen 
o De heer W. Janssen 
o De heer A. Deuss 
o De heer T. Hendrix 
o De heer R. Diris 
 
Gemeente Stein  
o Mevrouw D. Sijstermans 

 
Rijkswaterstaat / Maaswerken 
o  De heer G. Claassens 

 
Natuurmonumenten 
o  De heer H. Joosten 

 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 
o Mevrouw V. L’Ortye 
 
Consortium Grensmaas 
o De heer F. Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 
 
RivierPark Maasvallei 
o De heer M. Budé 
 
Afwezig/afgemeld 
o De heer J. Janssen 
o De heer P. Wijenberg 
o De heer T. Somers 
o De heer G. Arts 
o De heer G. Devoi  
o Mevrouw K. Schaerlaekens 
o De heer T. Savelkoul 
o De heer C. Wolthuis 
 
Notulen vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering levert geen opmerkingen op. 
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Voortgang / Uitvoering 
François Verhoeven: “De werkzaamheden in Meers concentreren zich op de grind- 
winning in de dekgrondberging aan de noordzijde van de locatie. De werkvoorbereiding 
voor de aanleg van de hoogwaterbrug in Maasband gaat in september 2019 van start. 
Eind 2021 moet de brug klaar zijn.” 
 
Wim Janssen vraagt naar de beschikbaarheid van de meest actuele tekening van de 
nevengeul met het oog op archeologisch onderzoek in Maasband. Verhoeven zegt toe 
dat die tekening beschikbaar komt. 
 
Huub Joosten maakt bekend dat het gebied rond de Weerterhof is toegevoegd aan de 
begrazingsoppervlakte in Meers. 
 
Het ontwerp van de nevengeul wordt niet meer gewijzigd, zo antwoordt Verhoeven op 
vragen van Maurice Janssen. 
 
Tjeu Hendrix vraagt om actie bij de veertrap in Urmond die zo overwoekerd is door  
onkruid dat de eerste treden niet meer begaanbaar zijn. 
 
Stand van zaken aanpak erosie Meers 
Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas een plan ingediend voor 
de aanpak van de erosieproblemen ter hoogte van Meers. In de meest verstrekkende 
variant komt dat plan erop neer dat de gehele oever langs het Proefproject vanaf de 
Witte Börstel wordt verstevigd. Over de definitieve aanpak moet nog nader afgestemd 
worden, zo benadrukt Verhoeven. 
 
Wim Janssen vraagt nadrukkelijk de Klankbordgroep te betrekken bij de keuze van de 
oplossingsrichtingen en niet op te zadelen met een definitief besluit. Hij wijst er  
nogmaals op dat één van de uitgangspunten van het project Grensmaas is dat de rivier 
z’n gang kan gaan. Dat principe wordt volgens hem ingeperkt door elke vorm van  
erosie te voorkomen. 
 
Gaston Claassens wijst op het dilemma dat Rijkswaterstaat ook rekening dient te  
houden met afspraken over drempels en grondwaterstanden met de Vlaamse  
overheid. 
 
Wim Janssen krijgt de toezegging dat er met de Klankbordgroep gecommuniceerd 
wordt, zodra er concrete ontwikkelingen zijn rond de aanpak van de erosie in Meers. 
 
Recreatieve voorzieningen 
Binnen enkele dagen wordt gestart met de aanleg van de vogelobservatiepost in 
Maasband, zo maakt Huub Joosten bekend. 
 
De struinpaden in het gebied tussen Meers en Maasband zijn vooral het decor voor  
geoefende wandelaars, zo is de ervaring. Tussen Casa Montana en het veer in Berg 
aan de Maas zit een bult in het landschap die een extra barricade oplevert. 
 
Maurice Janssen signaleert dat de verharding van het jaagpad nabij de kade in  
Maasband te wensen overlaat. Verhoeven zegt toe de situatie te bekijken, maar  
benadrukt wel dat de kade al officieel is overdragen aan het Waterschap en aan- 
passingen niet zomaar mogelijk zijn. 
Tijdens het onderhoud van de kades zijn door de aannemer van Waterschap Limburg 
ook de hagen gemaaid. Het Waterschap heeft beloofd de nieuwe hagen in het beheer-
systeem op te nemen. 
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Rondvraag 
Maurice vraagt of de grasmat met zaden van bijzondere kruiden/planten van een van 
de in de toekomst te amoveren kades alvast kan worden overgeplaatst naar een van 
de te handhaven kades? Verhoeven adviseert Maurice, om hierover contact op te  
nemen met de eigenaar van de kade, het Waterschap.  
 
De volgende vergadering is maandag 17 februari 2020 om 16.00 uur bij Dorps-
dagvoorziening Bie Gerda. 
 
 


