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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag  
12 september 2016 in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda“ te Meers.  

 
Aanwezig 
Omgeving  

o De heer G. Hendrickx 
o De heer T. Hendrix 
o De heer M. Janssen  
o De heer G. Devoi 
o De heer C. Wolthuis 

 
Gemeente Stein 

o Mevrouw D. Sijstermans  
 

Natuurmonumenten 
o De heer H. Joosten 

 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 

o Mevrouw V. L’Ortye  
o De heer T. Somers 

 
Consortium Grensmaas 

o De heer F. Verhoeven (voorzitter) 
 
Afwezig / afgemeld 
 

o De heer P. Adams (Consortium Grensmaas 
o De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten)  
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
o De heer J. Te Riele (omgeving) 
o De heer G. Arts (omgeving) 
o De heer W. Janssen (omgeving) 
o De heer A. Deuss (omgeving) 
o De heer W. Kurvers (omgeving) 
o De heer G. Halbersma (omgeving) 
o De heer J. Janssen (omgeving) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
In tegenstelling tot hetgeen in het verslag van de vorige vergadering vermeld wordt,  
wordt de Klankbordgroepvergadering verplaatst naar Dorpsdagvoorziening “Bie 
Gerda”. Peet Adams zal dit afstemmen met de eigenaar van de Witte Börstel.  
 
Notulen vorige vergadering 
Aanpassing:  

 Voortgang / Uitvoering: “Het is de bedoeling dat er tijdelijk een gronddepot  
achter de verwerkingsinstallatie wordt aangelegd”, wordt gewijzigd in: “Het is de 
bedoeling dat er tijdelijk achter de verwerkingsinstallatie een grinddepot wordt 
aangelegd”. 
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Voortgang / Uitvoering 
Vivien L’Ortye: “Er wordt volop gewerkt langs de Maas om de rivierverruiming gestalte 
te geven. De graafwerkzaamheden zijn gevorderd tot halverwege de locatie Meers.  
De rivierverruiming moet 31 december 2017 klaar zijn. In de komende periode wordt 
ook in de dekgrondberging gegraven. Het grind uit de dekgrondberging wordt deels  
opgeslagen in het grinddepot achter de wasserij, zodat in 2017 voldoende ruimte  
beschikbaar is om de resterende grond, die vrijkomt bij de rivierverruiming, te kunnen 
bergen”.  
 
Recent is een flora en fauna inventarisatie uitgevoerd. Door de deskundige is  
vastgesteld dat er geen zwaluwen meer aanwezig zijn. Het steile talud is direct daarna 
ontgraven.  
 
François Verhoeven: ,,De sanering van het mijnslik is uitgevoerd. Het vrijgekomen  
verontreinigde materiaal is afgevoerd naar een erkend verwerker. De schone dekgrond 
is afgevoerd naar de locatie Meers. Die grond is gebruikt om de dekgrondberging aan 
te vullen. De komende weken worden de laatste vrachten grond vanuit Urmond naar 
Meers aangevoerd.’’ 
 
Het ontwerp voor de nieuwe locatie van de veertrap is akkoord bevonden door  
Stichting Vrijheid Urmond en de Urmondse monumentenstichting. Het Consortium zal,  
indien nodig, de vergunningen aanvragen. Naar verwachting zal de veertrap eind  
oktober 2016 worden geplaatst in het talud nabij het voetbalveldje. 
 
De heer Hendrix vraagt of er tijdens het ontwerp van de rivierverruiming rekening is ge-
houden met de kwelstromen die vanaf het hoger gelegen gebied ondergronds  
afstromen naar de Maas. Hendrix is bezorgd over het feit dat veel woningen later  
liggen dan de rivierverruiming in Urmond. In het verleden zijn er namelijk al vaker  
problemen geweest in verband met opstuwing van het grondwater. Verhoeven geeft 
aan dat het toegepaste filterdoek voldoende waterdoorlatend is. 
 
De uitvoering van het resterende deel van Urmond en Maasband is gepland in de  
periode van 2020 tot 2024.  
 
Recreatieve inrichting 
Mevrouw Sijstermans geeft een korte toelichting op de plannen voor de aanleg van de 
recreatieve verbindingen langs/tussen de Grensmaaslocaties. Het betreft de aanleg 
van fietspaden met bijbehorende inrichtingselementen. De fietspaden liggen  
grotendeels buiten het begrazingsgebied, echter op enkele locaties komt het fietspad 
binnen het natuurgebied te liggen. Op verzoek van de omgeving blijft de map met  
documentatie beschikbaar in de Dorpsdagvoorziening. De heer Henrix geeft aan dat 
de grote groepen wielrenners in de dorpen zorgen voor problemen. Hij hoopt dat de 
fietspaden zodanig worden aangelegd, dat het voor wielrenners niet aantrekkelijk is.  
 
Mevrouw Sijstermans belooft de tekeningen, met daarop de locaties van de fietspaden 
ingetekend, per mail toe te sturen aan de leden van de Klankbordgroep. 
 
Op vragen van de omgeving antwoordt de heer Joosten, dat het niet is toegestaan om 
honden los te laten lopen in de begrazingsgebieden. Loslopende honden in een  
begrazingsgebied is volgens Joosten namelijk vragen om problemen. Wanneer er  
behoefte is aan een hondenlosloopgebied, dan is de gemeente de aangewezen  
instantie om samen met de omgeving te zoeken naar een passende oplossing.  
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Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
Op vragen van de omgeving over de functionaliteit van de rioolbuis ter hoogte van de 
wasserij van L’Ortye, antwoordt de heer Verhoeven dat in overleg met de gemeente is 
bekeken of herstel van de overstort nodig is. Verhoeven zal navragen wat de laatste 
stand van zaken is en indien nodig een nieuw overleg inplannen.  
 
Verhoeven meldt dat de parkeervoorziening in Maasband niet door Consortium  
Grensmaas zal worden opgepakt. Het is aan de gemeente Stein om dit in overleg met 
de omgeving verder uit te werken. 
 
 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 6 maart 2017 om 16.00 uur in de 
Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” in Meers. 


