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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, ge houden op maandag 12 
oktober 2015 in Café De Witte Börstel te Meers 

 
Aanwezig  
 
Omgeving  

o De heer J. Janssen 
o De heer  W. Janssen 
o De heer M. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 
o De heer A. Deuss 
o De heer W. Kurvers 
o De heer T. Hendrix 
o De heer N. Besse 
o Mevrouw G. Besse 
o  

Maaswerken / Rijkswaterstaat  
o De heer Theo Savelkoul 

Natuurmonumenten 
o De heer H. Joosten 

Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 
o Mevrouw V. L’Ortye en de heer Th. Somers 

Consortium Grensmaas 
o De heer F. Verhoeven 

 
Afwezig/afgemeld 
 

o De heer R. van Schijndel 
o De heer J. Te Riele 
o De heer G. Devoi 
o De heer G. Arts 
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
o Mevrouw Sijstermans (gemeente Stein) 
o Peet Adams (Consortium Grensmaas) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda: 
Projectleider Thijs Somers van Exploitatiemaatschappij L’Ortye stelt zich kort voor.  
Hij neemt voortaan ook deel aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep. 
 
Huub Joosten maakt bekend dat op donderdag 5 november een infoavond wordt  
georganiseerd in de Fanfarezaal van de Witte Börstel in verband met de nieuwe  
Natuurvisie van Natuurmonumenten. Die wordt één keer in de 18 jaar opnieuw  
vastgesteld. Het beheer en de recreatie in het gebied langs de Grensmaas staan  
tijdens de infoavond centraal. 
     
Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige bijeenkomst op maandag  
8 juni 2015. 
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Naar aanleiding van de notulen kondigt François Verhoeven aan dat hij contact  
zal opnemen met mevrouw Sijstermans van de gemeente Stein over de mogelijkheid 
van de aanleg van een groene parkeerlocatie bij de entree van Maasband. Maurice 
Janssen reikt een tekening aan waarop die locatie staat aangegeven. 
 
Voortgang / Uitvoering 
Vivien L’Ortye: ,,In Meers wordt momenteel aan de stroomgeulverbreding en  
weerdverlaging gewerkt. Zodra het waterpeil stijgt, wordt de weg naar de Weerterhof 
ontgraven en wordt een tijdelijke route in gebruik genomen. In 2016 wordt de nieuwe 
weg aangelegd. 
Rond de beverburcht in de dekgrondberging is het een stuk rustiger geworden. Het 
gebied wordt onaantrekkelijker gemaakt voor de bever, zodat het dier een andere plek 
kan opzoeken. In 2016 wordt dat deel van de dekgrondberging weer aangevuld. In de 
loop van 2016 en in 2017 wordt de grondrug langs de Maas ontgraven.” 
 
François Verhoeven: ,,Het ontwerp van de uitvoering van de locatie Urmond is op een 
haar na klaar. Afhankelijk van de vergunningverlening kunnen de werkzaamheden in 
april / mei 2016 van start gaan. Het werk komt er globaal op neer dat ongeveer  
50.000 m³ dekgrond en toutvenant worden afgegraven in het noordelijk deel van de 
locatie. Ook wordt er bodem- en oeverbescherming aangebracht. De veertrap wordt in 
de uitvoering meegenomen.” 
Over die veertrap zal zowel met de Stichting Vrijheid Urmond als met de  
Monumentenstichting Urmond worden gecommuniceerd, zo antwoordt Verhoeven op 
opmerkingen van Tjeu Hendrix die verbaasd is dat de Monumentenstichting niet op de 
hoogte is gebracht van de ontwikkelingen rond de veertrap. 
De werkzaamheden aan de rivierverruiming en de grindwinning concentreren zich in 
Itteren. De uitvoering in Trierveld / Koeweide verloopt volgens schema. 
 
Vergunningentraject 
Geen ontwikkelingen.  
 
Communicatie 
Wim Janssen oppert of er niet opnieuw een infoavond in Maasband op touw kan  
worden gezet. Zaken als de kadeversteviging, rentmeesters die bij de inwoners  
aankloppen voor grondverkopen en een wegenproject van de gemeente lopen nu door 
elkaar heen. In 2017 worden de huidige kades verstevigd. In 2020 moeten de nieuwe 
kades langs Maasband en de hoogwaterbrug een feit zijn. Als het om het project 
Grensmaas gaat, geeft Verhoeven er voorlopig de voorkeur aan om de ontwikkelingen 
eerst nader te omlijnen en dan weer terug te koppelen naar de inwoners. In Urmond 
zal een van de eerste maanden van 2016 een infoavond worden georganiseerd over 
de uitvoering. 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
De gronden van landbouwbedrijf Penders zijn nog niet aangekocht door Consortium 
Grensmaas. Het Consortium heeft voor de locatie Urmond wel een struinpad in kaart 
gebracht. De vertegenwoordigers van de omgeving beschouwen dat als een zeer  
belangrijke voorziening. Het Consortium kan eventueel een luchtfoto ter beschikking 
stellen voor het intekenen van wandelroutes. 
 
De begrazing door koeien van lokale landbouwers past niet in de visie van  
Natuurmonumenten die uitgaat van inzet van grazers het hele jaar rond, zo luidt de 
conclusie van Joosten. 
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De bordjes van de wandelroutes van de eerste editie van het evenement Maastrek zijn 
van tijdelijke aard. 
 
Theo Savelkoul merkt op dat het dichten van het erosiegat tussen drempel 1 en 2 in de 
Maas bij Meers niet op de juiste wijze is uitgevoerd. Dat werk moet opnieuw gedaan 
worden. Wim Janssen benadrukt dat die actie totaal geen nut heeft en Rijkswaterstaat 
de rivier haar gang moet laten gaan. 
 
François Verhoeven doet navraag hoe het staat met de plannen voor de aanleg van 
een fietspad op de kades in Meers. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 18 januari 2016 om 16 uur in Café De Witte 
Börstel in Meers.  


