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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers,  
gehouden op maandag 25 juni 2012 in Café De Witte B örstel te Meers 
 
 
Aanwezig 
 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein BV:  

o Mevrouw V. L’Ortye 
 
Omgeving:  

o De heer N. Besse 
o De heer T. Hendrix 
o De heer W. Maassen (toehoorder/inspreker) 
o De heer C. Wolthuis 

  
Gemeente Stein 

o De heer E. Claessen 
 
RWS Maaswerken 

o Mevrouw S. Janssen 
 
Consortium Grensmaas 

o De heer P. Adams 
 
Afwezig/afgemeld 
 

o De heer H. Joosten 
o De heer H. Suilen 
o Mevrouw Y. van Moll 
o De heer Th. Savelkoul 
o De heer F. Verhoeven 
o Mevrouw F. Besse-Van Kerkoele 
o De heer W. Janssen 
o De heer J. Janssen 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
 
Er worden geen extra agendapunten ingebracht. 
 
Notulen vorige vergadering 
 
Naar aanleiding van de notulen:  
Saskia Janssen heeft via de meetpunten in België nog wat extra informatie verzameld 
over het waterpeil in de Maas als aanvulling op haar presentatie tijdens de vergadering 
van de Klankbordgroep van maandag 2 april 2012. Die info levert geen spectaculaire 
verschillen op met het beeld van de verlaging van het waterpeil als gevolg van de 
werkzaamheden aan het project Grensmaas, dat Janssen eerder schetste aan de hand 
van de Nederlandse meetpunten. 
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Niek Besse vraagt zich af wat de lage waterstanden voor gevolgen hebben voor de 
toename van algengroei in de Maas. Zeker op die plekken waar dwarsdammen bij 
laagwater een soort bassins gaan vormen. Besse benadrukt dat die algengroei in elk 
geval niet tot overlast mag leiden en verzoekt de ontwikkelingen scherp in de gaten te 
houden. 
 
Peet Adams stelt voor om dat punt in de volgende vergadering voor te leggen aan de 
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten.  
 
Voortgang / Uitvoering door Vivien L’Órtye 
 
Vivien L’Ortye verduidelijkt dat weer een nieuwe gedeelte van de dekgrondberging in 
Meers is aangevuld en dat de huidige afrastering verplaatst wordt naar het nieuw af te 
graven gedeelte van de dekgrondberging. 
 
Vivian benadrukt dat de aanhoudende crisis leidt tot serieus minder vraag naar zand 
en grind. Ze refereert aan de uitzonderlijke situatie vorig jaar toen de afzet nog positief 
beïnvloed werd door het extreem laag water in de Rijn en de stremming van het  
transport in Duitsland door een ongeluk met een vrachtschip. 
 
De verminderde afzet betekent ook dat er in Meers sprake is van een minimale  
bezetting van de verwerkingsinstallatie. 
 
Adams merkt op dat de crisis ook merkbaar blijft bij de afzet in Borgharen/Itteren.  
Het overleg over de uitvoering van de locatie Geulle aan de Maas / Voulwames  
verloopt constructief.  
 
Open dag Grensmaas 
 
De tweede open Grensmaasdag vindt plaats op zaterdag 15 september. De activiteiten 
spelen zich voor het grootste gedeelte af rond Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren.  
Bezoekers krijgen ook de mogelijkheid om de rivierverruiming in Borgharen te bekijken.  
 
Zwerfvuil Maas 
 
Namens de fanfare van Meers schetst Willem Maassen als inspreker een somber 
beeld over de opruimacties van het zwerfvuil langs de Maas. ,,De oppervlakte met 
zwerfvuil wordt steeds groter. We moeten alsmaar meer opruimen met minder  
mensen.” De fanfare heeft dit jaar volgens Maassen 85 uur gestoken in de opruimactie 
en heeft daarvoor een vergoeding van 1500 euro gekregen van Natuurmonumenten. 
,,Het grote probleem is dat de verenigingen door de vergrijzing steeds kleiner worden 
en niet over het juiste materieel beschikken. Het valt bijna niet meer te doen om de  
vuilniszakken met een kruiwagen af te voeren. We moeten beter gefaciliteerd worden 
anders houdt het een keer op”, aldus Maassen die een oproep doet om ook de scholen 
bij het opruimen te betrekken. 
De Klankbordgroepvergadering constateert dat het zwerfvuil internationaal moet  
worden aangepakt. Zolang dat niet het geval is, zal het een probleem blijven. 
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Voortgang Urmond 
 
Adams verduidelijkt dat de studies naar alternatieve uitvoeringen in de afrondende fase  
zijn. In de volgende vergadering van de Klankbordgroep kan daar waarschijnlijk meer 
helderheid over worden gegeven. 
 
Voortgang Berg aan de Maas 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken is bezig met de oeverbescherming in Berg aan de Maas. 
Tjeu Hendrix is enthousiast over de resultaten tot nu toe. Hij merkt wel op dat het  
uitgangspunt van het project Grensmaas was dat de Maasoevers toegankelijk moeten 
blijven voor de mensen. Volgens hem ontstaat er nu bij wandelaars en bewoners van 
huizen waarvan de percelen tot aan de Maas reiken, onduidelijkheid over wat nu privé- 
en wat openbaar domein is. 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
 
Niek Besse vraagt naar de optie om een fietspad op de Slapersdijk aan te leggen. Dat 
is een zaak van het Waterschap Roer en Overmaas. Volgens Emile Claessen maken 
de toekomstige fietsroutes in Meers dadelijk ook onderdeel uit van de Recreatievisie 
Maasvallei. 
 
Chris Wolthuis doet namens de vogelwerkgroep van het IVN in Elsloo een hernieuwde 
oproep om op enig moment een kijkwand in het opgeleverde natuurgebied te plaatsen. 
Dat verzoek wordt de volgende bijeenkomst nog eens aan de delegatie van Natuurmo-
numenten voorgelegd.     
 
 
De volgende vergadering is maandag 8 oktober 2012 o m 16.00 uur in Café De 
Witte Börstel.   


