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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, ge houden op  
maandag 8 oktober 2012 in De Witte Börstel te Meers . 

 
Aanwezig 
 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 

o Mevrouw V. L’Ortye 
Omgeving 

o Mevrouw F. Besse-Van Kerkoerle  
o De heer N. Besse 
o De heer T. Hendrix 
o De heer J. Janssen 
o De heer  W. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 

Gemeente Stein 
o De heer E. Claessen 

Natuurmonumenten 
o De heer H. Joosten 
o De heer H. Suilen 

Maaswerken 
o Mevrouw S. Janssen (Maaswerken) 

Rijkswaterstaat 
o De heer Theo Savelkoul 

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

 
Afgemeld / Niet aanwezig 
 

o De heer J. te Riele (omgeving) 
o Saskia Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o Guy Vanvoorden (Rijkswaterstaat Maaswerken) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda: 
 
Er worden geen extra agendapunten ingebracht. 
 
Notulen vorige vergadering: 
 
Inhoudelijk leveren de notulen geen opmerkingen of correcties op. 
 
Naar aanleiding van afspraken en toezeggingen in notulen van 25 juni 2012: 
De monitoring van algengroei in de Maas gebeurt niet structureel. Die ontwikkeling 
heeft wel de aandacht om te voorkomen dat er overlast ontstaat voor het riviersysteem. 
Op grond van de Kader Richtlijn Water is Rijkswaterstaat als rivierbeheerder  
verantwoordelijk om die overlast van algen te voorkomen dan wel in te dammen. In 
Limburg is de Dienst Beheer bereikbaar via telefoonnummer 088-7986111. 
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François Verhoeven schetst aan de hand van een voorlopige locatiekaart de  
hoofdlijnen van de alternatieve uitvoering Urmond. Over de locatie Urmond wordt het 
rivierbed over een breedte van 40 tot 50 meter verruimd. De sanering van de  
puntverontreiniging blijft achterwege. Het gebied dat voorheen tot het plangebied  
behoorde, wordt omgezet naar “onvergraven” natuur.  
 
De Vlaamse overheid buigt zich inmiddels over het ontwerp. Wanneer overeen-
stemming is bereikt over deze alternatieve uitvoering, krijgen de leden van de  
Klankbordgroep de locatiekaart ter beschikking. Wim Janssen over de alternatieve  
uitvoering van Urmond: ,,Een prima ontwikkeling”. 
 
De toegankelijkheid van de rivier in Berg aan de Maas is momenteel onderwerp van 
overleg tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. Uitgangspunt is dat de Maas  
toegankelijk blijft en er tussen de gronden van het rijk en terreinen van derden geen 
afrastering wordt geplaatst. Emile Claessen neemt initiatieven om dat standpunt via de 
gemeente ook kenbaar te maken bij de bewoners van het appartementencomplex  
Casa Montana. Bij de oevers in Berg aan de Maas worden wel borden geplaatst met 
de vermelding: ‘Betreden op eigen risico’. 
 
Natuurmonumenten pleit in navolging van de omgeving ook voor de aanleg van een 
fietspad op de Slapersdijk. Hamvraag blijft wie de kosten daarvan betaalt. François 
Verhoeven benadrukt dat er voorlopig geen sprake kan zijn van een fietspad op de dijk 
omdat Waterschap Roer en Overmaas die dijken nog definitief gestalte moet geven. 
Over de aanleg van het fietspad vanaf de brug in Elsloo richting Meers moet nog  
afgestemd worden in verband met de uitvoering van de verbreding van het Juliana-
kanaal. 
 
Natuurmonumenten voelt niets voor de plaatsing van een kijkwand om vogels in het 
Grensmaasgebied bij Meers te spotten. Volgens Harrie Suilen is de natuur zo  
dynamisch dat de vogels elke keer een ander gebied kiezen. ,,Het heeft dus geen zin 
om ergens op een vaste plek een wand te plaatsen”. 
 
De planning van de verdieping en plaatselijke verbreding van het Julianakanaal ziet er 
volgens Rijkswaterstaat als volgt uit: 
De vijf inschrijvers moeten half oktober 2012 hun aanbiedingen inleveren. Een maand 
later is de voorlopige- en eind november 2012 de definitieve gunning. De uitvoering 
start in 2013 en duurt tot medio 2017. De passeervakken zitten in dat gunningtraject. 
 
Voortgang werkzaamheden   
   
Vivien L’Ortye: Nu de hoogwaterperiode weer aanbreekt, verschuiven de werkzaam-
heden van de weerdverlaging en stroomgeulverbreding tot voorjaar 2013 weer naar de 
dekgrondberging. 
 
Goela Besse vraagt of het pad langs het proefproject verhard kan worden met  
toutvenant. Het is volgens haar tijdens natte periodes nu eerder een kwestie van 
zwemmen dan van wandelen. 
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Wim Janssen merkt op dat er door het IVN in Stein drie beverburchten zijn getraceerd. 
,,Een geweldige ontwikkeling”, zo concludeert hij. Vanaf zondag 19 oktober is er zes 
weken lang een expositie over de bever in het Steinerbos. Janssen merkt ook op dat 
avondwandelingen van het IVN langs de Grensmaas telkens weer enthousiaste  
reacties opleveren over de natuurontwikkeling.  Janssen vraagt wanneer de nieuwe 
locatiekaarten klaar zijn met de actuele uitvoering en planning gebaseerd op de  
Nadere Overeenkomst. Peet Adams verwacht de kaarten in november. 
 
Harrie Suilen laat weten dat drie telgen van de Galloway-familie in Meers zijn  
verstoten. Ze grazen nu aan de kant van Maasband. 
 
Goela Besse deelt mede dat de dorpsraad Meers ophoudt te bestaan. De animo onder 
de bevolking voor de dorpsraad is minimaal. De dorpsraad heeft 12/ ½ jaar bestaan en 
vloeide voort uit de actie Stop Wateroverlast Meers. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 14 januari 2013 om 16 uur in de fanfarezaal 
naast Café De Witte Börstel. 
 
  
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 


