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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, ge houden op  
maandag 27 mei 2013 in de Witte Börstel te Meers 

 
Aanwezig  
 
Omgeving 

o De heer T. Hendrix 
o De heer J. Janssen 
o De heer  W. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 

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

Natuurmonumenten 
o Mevrouw Y. van Moll 
o De heer H. Joosten 

DOP Meers 
o G. Devoi 
o L. Peters 

Gemeente Stein 
o De heer E. Claessen 
o Mevrouw Emilie Klinkers 
o Tom Sijstermans 

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

 
Afwezig/afgemeld 
 

o Mevrouw F. Besse-Van Kerkoerle 
o De heer N. Besse 
o De heer Th. Savelkoul 
o De heer H. Suilen (Natuurmonumenten) 
o De heer J. te Riele (omgeving)  
o De heer A. Halbersma (omgeving) 
o Mevrouw V. L’Ortye 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
 
Peet Adams vestigt de aandacht op het mooie boekje over de Grensmaasnatuur in 
Meers dat het IVN Stein heeft geproduceerd. Een exemplaar van het boekje zal met 
het verslag worden meegestuurd aan de leden van de Klankbordgroep. 
 
Leo Peters en Guido Devoi wonen als leden van het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) 
Meers de vergadering bij met het oog op de ontwikkelingen rond de recreatievisie. 
 
De toegankelijkheid van de Maas in Berg aan de Maas wordt als agendapunt aan de 
lijst toegevoegd op verzoek van Wim Janssen. 
 
Tom Sijstermans stelt zich kort voor als nieuwe gemeentelijk vertegenwoordiger in de 
Klankbordgroep. 
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Notulen vorige vergadering 
 
Inhoudelijk: Tjeu Hendrix wil in het verslag graag de woorden ‘van het appartementen-
complex’ doorgestreept zien bij het hoofdstuk ‘Toegankelijkheid Maasoevers Berg aan 
de Maas’. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
De vergunningen voor de nieuwe opzet en uitvoeringsvolgorde van het cluster Meers, 
Maasband en Urmond worden in juli, of augustus 2013 ingediend, zo maakt Francois 
Verhoeven bekend. 
 
 
Voortgang / Uitvoering  
 
François Verhoeven: ,,De rivierverruiming en de grindwinning in Borgharen zijn  
afgerond. Wat nog resteert is de aanvulling van het laatste deel van de dekgrond-
berging. In Geulle aan de Maas zijn de grindtransporten woensdag 20 maart 2013  
gestart. De werkzaamheden verlopen tot tevredenheid van de bewoners. 
 
De werkzaamheden op de locatie Meers spelen zich afwisselend af in het gebied van 
de stroomgeulverbreding en de dekgrondberging. Zoals eerder ook al gemeld is het 
tempo van de grindwinning naar beneden bijgesteld. De toegangsweg vanaf de dek- 
grondberging naar de brekerij wordt iets verlegd. Eind 2017 moet de rivierverbreding in 
Meers klaar zijn. 
 
De nieuwe plannen voor de uitvoering in Urmond bevinden zich in de afrondende fase 
en concentreren zich op een smalle strook oeververbreding en een optimale afdekking 
van de puntverontreiniging om het risico van erosie uit te sluiten. Zoals het er nu naar 
uitziet, is de uitvoering van Urmond in 2016/2017”. 
 
Volgens Tjeu Hendrix klagen ook inwoners van Stein over de afwerking van de Saint-
weg. Met name over de zachte berm, die volgens hem vooral voor fietsers levens-
gevaarlijk is. Verhoeven benadrukt dat die kwestie ook al in de Klankbordgroep Geulle 
aan de Maas aan de orde is geweest en dat het wachten is op de terugkoppeling van 
de gemeente Meerssen over mogelijke oplossingsrichtingen. 
 
Saskia Janssen beaamt dat een gedeelte van de Saintweg nog een keer verlegd zal 
moeten worden door de aanleg van het passeervak in het Julianakanaal. Op verzoek 
van Wim Janssen zorgt Rijkswaterstaat Maaswerken voor info over de planning van de 
verruiming van het Julianakanaal en de aanleg van de passeervakken. ,,Dat zijn  
trouwens twee projecten die los van elkaar staan”, aldus Janssen. De Klankbordgroep 
krijgt de link naar de website van Rijkswaterstaat toegestuurd, zodat de planning  
digitaal kan worden opgezocht. 
 
De leden van het DOP Meers maken zich zorgen over de beleving van de natuur in het 
toekomstige recreatiegebied in en rond Maasband. Door de aanleg van de nevengeul 
worden de wandelmogelijkheden beperkt. De enige ontsluiting van Maasband, via een 
brug, benauwt de DOP-delegatie ook. 
 
Wim Janssen benadrukt dat de omgeving bij de vaststelling van de plannen, inmiddels 
bijna tien jaar geleden, heeft ingestemd met de uitvoering en dat daar nu niet meer op 
teruggekomen kan worden. De uitvoering, zoals die nu beoogd is, is ook vergund. 
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Janssen roept Consortium Grensmaas op, de inwoners van Maasband op korte termijn 
nog eens te informeren over de meest actuele ontwikkelingen op de locatie Meers/ 
Maasband/Urmond. Adams zegt dat toe. 
 
Emile Claessen kondigt aan dat de bevolking ook nog nadrukkelijk wordt betrokken bij 
de recreatievisie voor het Rivierpark Maasvallei. Pascal Roomberg van Staatsbos-
beheer wordt voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd om een nadere toelichting te 
geven op de recreatieve plannen in het Grensmaasgebied.  
 
 
Toegankelijkheid Maasoevers Berg aan de Maas 
 
Wim Janssen en Tjeu Hendrix oordelen dat de gemeente Stein en Staatsbosbeheer zo 
snel mogelijk duidelijkheid moeten verschaffen over de toegankelijkheid van de 
Maasoevers in Berg aan de Maas. De spanningen lopen alsmaar verder op. Beiden 
waren eerder deze maand deelnemers aan een IVN-wandeling. De wandelgroep werd 
onheus bejegend door onder meer boze bewoners van appartementen langs de Maas, 
omdat ze gebruik maakten van de rivieroevers. Het IVN heeft over dat incident inmid-
dels een brief gestuurd naar de Vereniging van Eigenaren. 
Adams zegt dat hij over die kwestie nog overleg heeft gevoerd met Theo Savelkoul. 
Die is volop bezig met dit onderwerp en heeft overleg met de verantwoordelijk wet-
houder. De gemeente Stein is ook voorstander van een betere toegankelijkheid, zegt 
Janssen. Zodra er helderheid is, wordt de Klankbordgroep geïnformeerd. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
 
Tom Sijstermans toont de concepttekening van het nieuwe fietspad tussen Elsloo en 
Meers en geeft tekst en uitleg. 
Adams bedankt Emile Claessen voor zijn inbreng in de Klankbordgroep in de afgelo-
pen jaren. Claessen neemt volgende maand afscheid van de gemeente Stein. 
Wim Janssen organiseert maandag 9 september 2013 een Grensmaaswandeling voor 
de leden van de Klankbordgroep, de medewerkers van Consortium Grensmaas en 
eventuele overige belangstellenden Die wandeling begint rond 16.30 uur.  
   
 
 
De volgende vergadering is maandag 9 september 2013  om 15.30 uur in de Witte 
Börstel. Het aanvangstijdstip van de bijeenkomst is  vervroegd in verband met de 
aansluitende wandeling. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


