Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
7 juli 2014 in Café De Witte Börstel in Meers.
Aanwezig:
Omgeving
• Mevrouw G. Besse
• De heer N. Besse
• De heer T. Hendrix
• De heer J. Janssen
• De heer W. Janssen
• De heer M. Janssen
• De heer G. Devoi
• De heer G. Arts
• De heer C. Wolthuis
Natuurmonumenten
• De heer H. Joosten
Rijkswaterstaat/ Maaswerken
• Mevrouw S. Janssen
• De heer Th. Savelkoul
Gemeente Stein
• De heer T. Sijstermans
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
• Mevrouw V. L’Ortye
Consortium Grensmaas B.V.
• De heer F. Verhoeven
• De heer P. Adams (voorzitter)
Afgemeld / niet aanwezig
Natuurmonumenten:
• Mevrouw S. Prinsen
• De heer R. van Schijndel
Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Er worden geen extra agendapunten ingebracht.
Notulen vorige vergadering:
Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van de notulen van de bijeenkomst van 20 januari
2014 zijn er geen opmerkingen.
Voortgang werkzaamheden
Francois Verhoeven: ,, De aanvulling van de dekgrondberging in Borgharen is klaar.
Consortium Grensmaas is bezig met de afrondende werkzaamheden.
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In Geulle aan de Maas is de dekgrondberging ook afgerond. In oktober 2014 zijn daar
alle graafwerkzaamheden achter de rug en kan met de afronding van die locatie
worden begonnen.
In Urmond is Consortium Grensmaas volop in overleg met een landbouwer over de
grondverwerving om mogelijk in de loop van volgend jaar vervroegd te kunnen starten
met de uitvoering van het noordelijk deel van die locatie.
Als het gaat om de locatie Maasband overlegt Consortium Grensmaas met het
Waterschap Roer en Overmaas om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen en te besluiten wie wat uitvoert.”
Vivien L’Ortye over de voortgang op de locatie Meers: De werkzaamheden focussen
zich op de rivierverruiming. Ook wordt de plas rond Weerterhof weer aangevuld.”
L’Ortye antwoordt op vragen van Wim Janssen dat de oeverzwaluw voldoende ruimte
houdt om zich te nestelen.
Stand van zaken Recreatievisie / Rivierpark Maasvallei
Tom Sijstermans van de gemeente Stein geeft tekst en uitleg over de actuele stand
van zaken rond de aanleg van de nieuwe fietspadenstructuur als onderdeel van het
Rivierpark Maasvallei.
Hoofdlijnen: de gemeente Stein heeft in principe anderhalf miljoen euro ter
beschikking. Het plan voor de verknoping en uitbreiding van het fietspadennet is op
hoofdlijnen klaar. Samen met een afvaardiging van de bewoners wordt overlegd over
de nadere detaillering. Centraal uitgangspunt: de fietspaden worden zoveel als
mogelijk aangelegd op de hoogwaterkades. Het bestaande jaagpad van Rijkswaterstaat op de dijk langs het Julianakanaal wordt daartoe ook op enkele trajecten
verbreed. Stein studeert ook nog op de aanleg van een fietsbrug. Meers en Maasband
zijn de locaties die daarvoor in aanmerking komen.
Volgens Sijstermans is er geen concreet tijdsplan, maar wordt de uitvoering in goed
overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap Roer en Overmaas stukje bij beetje
‘afgepeld’.
De ontwikkeling van de fietspadenstructuur wordt vanaf nu een permanent agendapunt
in de Klankbordgroep.
Rondvraag
Op verzoek van de vertegenwoordigers van de omgeving wordt Waterschap Roer en
Overmaas voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd om de plannen voor de
kadeversterking toe te lichten.
Theo Savelkoul maakt bekend dat een erosiegat in de grindrug tussen drempel een en
twee in Meers nog voor de hoogwaterperiode worden aangevuld. Door dat gat hebben
de drempels, die moeten voorkomen dat het grondwaterpeil in Vlaamse natuurgebieden zodanig zakt dat er verdroging ontstaat, geen effect meer, zo benadrukt
Savelkoul.
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Zowel Huub Joosten als Wim Janssen plaatsen vraagtekens bij die maatregel. Beiden
benadrukken dat de natuurontwikkeling juist door dat erosiegat mooie impulsen heeft
gekregen.
Goela Besse concludeert dat Rijkswaterstaat in Meers permanent met die grindrug in
de weer moet blijven, omdat het eerstvolgende hoogwater ook weer voor erosie van de
grindrug zorgt.
Wim Janssen deelt mee dat de avondwandeling van IVN in het Grensmaasgebied ruim
70 deelnemers heeft getrokken. De animo voor die wandeling zorgt inmiddels voor
parkeerproblemen in Maasband, waar de deelnemers hun auto moeten achterlaten.
Janssen overweegt inmiddels een tweede avondwandeling op touw te zetten.
Tjeu Hendrix verzoekt om de klankbordgroep uit te breiden met een vertegenwoordiger
uit Berg aan de Maas. Afspraak: Hendrix reikt de namen van eventuele gegadigden
aan bij Peet Adams.
De volgende vergadering is maandag 13 oktober 2014 om 16 uur in Café De Witte
Börstel in Meers.
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