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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag  
28 september 2020 in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda. 

 
Aanwezig 
Omgeving  

 De heer M. Janssen 

 De heer W. Janssen 

 De heer T. Hendrix 

 De heer R. Diris 
 
Gemeente Stein  

 Mevrouw D. Sijstermans 
 

Rijkswaterstaat / Maaswerken 

  De heer G. Claassens 
 

Natuurmonumenten 

  De heer H. Joosten 
 

Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 

 Mevrouw V. L’Ortye 
 
RivierPark Maasvallei 

 Mevrouw Katrien Scharlaekens 
 
Consortium Grensmaas 

 De heer F. Verhoeven 

 De heer P. Adams (voorzitter) 
 
Afwezig/afgemeld 

 De heer A. Deuss 

 De heer G. Devoi 

 De heer G. Arts 

 De heer M. Budé 

 Mevrouw K. Jans 

 De heer J. Janssen 
 
Film Grensmaas 
De nieuwe film over het project Grensmaas, die gebruikt wordt tijdens de ongeveer 
honderd jaarlijkse excursies en rondleidingen bij Consortium Grensmaas, wordt positief 
ontvangen. Katrien Scharlaekens vraagt of met name de fraaie luchtopnamen  
eventueel ook gebruikt mogen worden voor vertoning in het bezoekerscentrum De 
Wisse aan de Vlaamse Maasoever. Daarover wordt afgestemd met het Consortium. 
 
 
 
 
 
 



   

2/3  

 

Verslag vorige vergadering 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: De weide achter het schutterslokaal in Urmond wordt momenteel 
door niemand gebruikt, zo antwoordt François Verhoeven op vragen van Tjeu Hendrix. 
 
De plaatsing van het infobord door de gemeente bij de hoogwaterbrug is vertraagd, zo 
krijgt Wim Janssen te horen. Peet Adams vraagt na hoe de planning er nu bij de  
gemeente uitziet. 
 
Voortgang 
Vivien L’Ortye: “Het werk in de dekgrondberging duurt voort. Aan de rivierkant is de 
grens al bereikt. Delen van het terrein worden geprofileerd en weer overgedragen aan 
Natuurmonumenten”. 
 
François Verhoeven: “In overleg met de gemeente en bewoners wordt de Weg naar 
Weerterhof weer aangelegd. Het grondwerk is klaar. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 
de weg in oktober geasfalteerd. Waarschijnlijk komt de weg iets lager te liggen dan 
voorheen, maar alleen bij extreem hoge waterstanden komt de weg blank te staan. 
Twee duikers zorgen voor de afwatering. 
 
De pijlers van de hoogwaterbrug in Maasband zijn klaar en zijn ingepakt met folie om 
te voorkomen dat ze beschadigd worden door de aanvulling van het bouwterrein met 
zand en grind dat inmiddels is gerealiseerd. Momenteel wordt de constructie gebouwd 
om het brugdek gestalte te geven. Zo rond februari is het brugdek klaar. In de loop van 
mei 2021 is de brug gereed. De verwachting is dat ergens in 2022 de wegaansluiting 
op de brug een feit is”. 
 
Peet Adams vult aan dat het Consortium naar een geschikt moment kijkt voor een  
inloopuurtje voor de bewoners. Half november zou een optie kunnen zijn omdat dan 
het eerste gedeelte van het brugdek gereed is. 
 
Via de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas wordt ook een prijsvraag 
georganiseerd voor de naamgeving van de brug. 
 
Gaston Claassens maakt bekend dat zowel in Geulle aan de Maas, als in Borgharen 
herstel van erosieschade aan de oevers nodig is. Beide oevers worden versterkt met 
stortsteen. 
De steilrand met oeverzwaluwen in Geulle aan de Maas moet in het kader van die 
werkzaamheden ook opgeruimd worden. De praktijk bewijst dat de oeverzwaluwen 
komend jaar weer ergens anders nestelen. Verhoeven merkt op dat in Nattenhoven 
nieuwe steilranden zijn gerealiseerd en dat ook in Maasband en Meers oeverzwaluwen 
de ruimte hebben om te nestelen. 
 
Remi Diris heeft gesignaleerd dat bij het vogelplatform van Rijkswaterstaat ten zuiden 
van Maasband de grond ook afkalft. Herstel van erosie is pas echt nodig als 
bijvoorbeeld de dijken van Waterschap Limburg in het gedrang komen. 
 
Grensmaasopera 
Adams nodigt de leden van de Klankbordgroep uit voor de uitvoering van de  
Grensmaasopera de Kleine Zeemeermin aan de Maas op zaterdag 26 juni 2021 bij de 
werklocatie Trierveld nabij Schipperskerk. Consortium Grensmaas faciliteert in totaal 
zes uitvoeringen van die opera in samenwerking met het gezelschap Opera Compact. 
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Vragen omgeving 
Guido Devoi en Jo Janssen zijn afwezig maar hebben schriftelijke vragen ingediend. 
Devoi vraagt zich af hoe het takenpakket van de Klankbordgroep er de resterende 
looptijd van de uitvoering moet uitzien: blijven hoogwaterveiligheid en grindwinning ook 
bespreekpunten, of is alleen het gevolg van het recreatieve gebruik van het gebied nog 
van belang? 
De Klankbordgroep besluit dat niet alleen de uitvoering van het project Grensmaas, 
maar ook de gevolgen, zoals recreatie en eventuele overlast daarvan, in de toekomst 
moeten worden besproken 
 
Huub Joosten merkt op, dat de Klankbordgroep van belang blijft als Consortium 
Grensmaas klaar is met de werkzaamheden. Natuurmonumenten wil dat toekomstige 
overleg dan eventueel structureren en regisseren. 
 
Jo Janssen bespeurt een zwavelgeur in het grondwater en heeft zelf al diverse  
instanties benaderd met de vraag of zijn bronwater wellicht vervuild is. Janssen heeft 
tot nu toe geen antwoord gekregen. François Verhoeven zegt toe voor helderheid te 
zorgen. 
 
Janssen heeft kritiek op de wijze waarop Waterschap Limburg de kades maait. “Met 
grote machines die met veel geweld tekeergaan en insecten en allerlei kleine beesten 
vernietigen.” Janssen doet een beroep op het Waterschap een meer doordacht en  
selectief maaibeleid toe te passen. Consortium Grensmaas zal die opmerkingen 
doorgeven tijdens overleg met het Waterschap, zo beloven Adams en Verhoeven. 
 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering is maandag 18 januari 2021 om 16.00 uur in  
Dorpsdagvoorziening Bie Gerda. 
 
 
 
 


