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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, ge houden op  
maandag 20 januari 2014 in de Witte Börstel te Meer s 

 
Aanwezig  
 
Omgeving 

o Mevrouw Goela Besse 
o De heer Niek Besse 
o De heer T. Hendrix 
o De heer J. Janssen 
o De heer  G. Devoi 
o De heer G. Arts 
o De heer M. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 

Maaswerken / Rijkswaterstaat  
o Mevrouw S. Janssen 
o De heer Th. Savelkoul 

Natuurmonumenten 
o De heer P. Wijenberg 
o De heer H. Suilen 

Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 
o Mevrouw V. L’Orteye 

Consortium Grensmaas 
o De heer P. Adams (voorzitter) 
o De heer Francois Verhoeven 

 
Afwezig/afgemeld 
 

o De heer T. Sijstermans (gemeente Stein) 
o De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 

  
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda: 
 
Peet Adams blikt kort terug op de infoavond van Consortium Grensmaas op dinsdag 
12 november 2013 in Maasband. Die avond leverde een grote opkomst van  
Maasbanders op. De vroegtijdige en informele informatie-uitwisseling over de  
uitvoering is erg op prijs gesteld door de bevolking, zo beaamt de afvaardiging uit 
Maasband.  
 
De oproep van Consortium Grensmaas om ook Klankbordgroepleden vanuit Maasband 
af te vaardigen, heeft meteen effect. Maurice Janssen en Ger Arts zijn de  
nieuwkomers. Guido Devoi woonde als lid van het Dorps Ontwikkelings Plan Meers al 
enkele bijeenkomsten bij. 
 
Harrie Suilen introduceert Paul Wijenberg van Natuurmonumenten als opvolger van 
Yvonne van Moll. Paul gaat aan de slag als communicatieboswachter. 
 
     
Notulen vorige vergadering 
 
Inhoudelijk leiden de notulen van de vergadering van maandag 9 september 2013 niet 
tot opmerkingen of correcties. 
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Naar aanleiding van de notulen: 
De presentatie van Tom Sijstermans over de recreatievisie van de Grensmaas-
gemeenten verschuift naar de volgende bijeenkomst. 
Ook de bewoners van Berg aan de Maas en Obbicht krijgen een van de komende  
weken een bewonersbrief met een korte stand van zaken over de uitvoering van het 
project Grensmaas. 
 
 
Voortgang / Uitvoering  
 
François Verhoeven: ,,De aanvulling van het laatste deel van de dekgrondberging in 
Borgharen is naar verwachting medio 2014 klaar. In maart 2015 kan de locatie  
Borgharen opgeleverd worden. 
In Geulle aan de Maas zijn de werkzaamheden weer hervat na een korte periode van 
hoogwater. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de grindwinning en het grondverzet 
eind 2014 worden afgerond. Dan wacht nog de afwerking van de locatie. 
 
In Urmond gaat het noordelijk deel van de locatie mogelijk al in 2015 in uitvoering. Dat 
gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat Maaswerken. Die vervroegde start is  
afhankelijk van de uitkomst van overleg met de grondeigenaar. 
 
Tijdens de infoavond in Maasband is ook al opgemerkt dat Waterschap Roer en  
Overmaas de versteviging van de kades in 2016 heeft gepland, terwijl de uitvoering 
door het Consortium pas voor 2020 op het programma staat. 
 
Vivien L’Ortye: ,,Dankzij enkele nieuwe Belgische klanten hebben we in 2013 in Meers 
wat meer grind kunnen afzetten dan in 2012. Om te kunnen voldoen aan de  
hoogwaterdoelstelling eind 2017, gaan we in het voorjaar van 2014 weer aan de slag 
met de rivierverruiming. De werkzaamheden concentreren zich nu rond Weerterhof. 
Het is de bedoeling dat de huidige plas weer wordt aangevuld en de oorspronkelijke 
weg opnieuw wordt aangelegd. Daarover gaan we nog het gesprek aan met de  
bewoners van de Weerterhof”. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
 
Goela Besse heeft vernomen dat de vogelwerkgroep in Elsloo nog steeds hunkert naar 
een vogelkijkscherm op de locatie Meers. Harrie Suilen benadrukt dat zo’n scherm 
weinig zin heeft en volgens de huidige vergunningen ook niet is toegestaan.  
Suilen: ,,Dit onderwerp is al eerder aan de orde gesteld door het IVN. Meers is een 
dynamisch natuurgebied. Dat betekent dat vogels zich telkens weer verplaatsen.  
Bovendien horen wij van vogelspotters dat je met een verrekijker alleen ook prachtige 
resultaten kunt boeken in het gebied.” 
Chris Wolthuis zegt dat bij het IVN toch de wens blijft leven om op termijn een scherm 
te kunnen plaatsen. 
 
Niek Besse vraagt zich af of het aantal grazers ook wordt uitgebreid als de huidige plas 
rond Weerterhof weer is aangevuld. ,,Het natuurgebied wordt dan immers groter.”  
Harrie Suilen wijst erop dat Natuurmonumenten de begrazing in februari/maart  
evalueert. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt de omvang van de kudde  
Galloways vastgesteld. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

3/3 
 

Recent hebben de gemeente Stein, Rijkswaterstaat en NV de Scheepvaart overleg 
gevoerd over de aanleg van een aparte fietsbrug bij Maasband. Een enquête onder de 
inwoners van Maasband heeft uitgewezen dat de helft van de bevolking voor zo’n 
fietsbrug is en de andere helft er weinig tot niets voor voelt, zo maakt Guido Devoi  
bekend. 
 
Devoi doet een oproep om de kades in Meers minder steil te laten aflopen, zodat  
wandelaars veilig de voet van de dijken kunnen bereiken. Hij zal daarover contact  
opnemen met Tom Sijstermans van de gemeente Stein. 
 
Paul Wijenberg vraagt de vertegenwoordigers van de omgeving hoe de banden met de 
achterban zijn. Volgens Maurice Janssen is de band met de 130 inwoners van  
Maasband innig en zijn de lijnen erg kort. Jo Janssen merkt op dat de inwoners van 
Meers weten waar ze moeten zijn als ze met vragen of opmerkingen over de uitvoering 
van het project Grensmaas zitten. 
 
Het calamiteitennummer van Natuurmonumenten bij de signalering van bijvoorbeeld 
uitgebroken grazers is 06-20817385. 
 
In Maasband is onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van een brief van  
Rijkswaterstaat met regels en voorschriften over het bomenbestand in particuliere  
tuinen in de zogenaamde stroomlijn van de Maas. In antwoord op vragen van Maurice 
Janssen zegt Theo Savelkoul toe opheldering te vragen over die brief. 
 
François Verhoeven maakt Maurice Janssen duidelijk dat de aanleg van een tweede 
verbinding van het toekomstige eiland Maasband met het vasteland op geen enkele 
manier in de uitvoeringsplannen is meegenomen. In Maasband is die tweede  
verbinding geopperd als vluchtroute bij calamiteiten op de toekomstige brug. 
 
Consortium Grensmaas en ook het Rivierpark Maasvallei hebben geen invloed op de 
vergunde plaatsing van windmolens in de Belgische grensstreek. Dat is een  
aangelegenheid van de Belgische overheid. Zowel Jo Janssen, als Tjeu Hendrix en 
Chris Wolthuis komen met opmerkingen over die nieuwe windmolenparken die ook 
nabij Meers verrijzen. Gevreesd wordt dat de molens gevolgen hebben voor onder 
meer de vogeltrek. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 7 juli om 16 uur  in Café De Witte Börstel in 
Meers.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


