Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
6 maart 2017 in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda“ te Meers.
Aanwezig
Omgeving
o De heer G. Hendrickx
o De heer T. Hendrix
o De heer J. Janssen
o De heer G. Devoi
o De heer C. Wolthuis
o De heer W. Janssen
o De heer G. Arts
o De heer A. Halbersma
o De heer J. te Riele
Gemeente Stein
o Mevrouw D. Sijstermans
Natuurmonumenten
o De heer H. Joosten
o De heer P. Wijenburg
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
o Mevrouw V. L’Ortye
o De heer T. Somers
Consortium Grensmaas
o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
o De heer A. Deuss (Omgeving)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Peet Adams heeft afgestemd met de exploitant van de Witte Börstel en hem uitgelegd
dat het Consortium voortaan kiest voor de Dorpsdagvoorziening als nieuwe vergaderlocatie.
Op verzoek van Theo Savelkoul brengt Adams een schoonmaakactie van de
Maasoevers aan Vlaamse zijde onder de aandacht, inclusief schriftelijk infomateriaal.
Notulen vorige vergadering
Naar aanleiding van het verslag:
Vanuit de omgeving wordt gepleit voor de aanwijzing van uitlaatgebieden voor honden
op de locatie Meers. Het aanbod verkeersdeelnemers per fiets, te voet en te paard is
zo groot dat het uitlaten van de hond in de knel komt.
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Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “Het grootste deel van de rivierverruiming is klaar. Voor het einde
van 2017 moet de rivierverruiming op de locatie Meers afgerond zijn. Afhankelijk van
de hydraulische effecten wordt nog bekeken of het eiland in de Julianaplas al dan niet
moet verdwijnen.
Voor de extra hoogte van het tijdelijke grinddepot achter de verwerkingsinstallatie is
toestemming verleend.
Als de rivierverruiming in Meers gestalte heeft gekregen, concentreren de
werkzaamheden zich op de grindwinning in de dekgrondberging.
Consortium Grensmaas richt de blik ook op de uitvoering in Maasband.
Medio 2020 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe dijk en de hoogwaterbrug. Een
jaar later begint het grondverzet. In samenwerking met de gemeente Stein wordt een
beeldkwaliteitsplan opgesteld dat voorziet in het terugbrengen van beeldbepalend en
karakteristiek groen. Tijdens ontwerpateliers, waarvoor ook de omgeving wordt
uitgenodigd, moet de eindinrichting van het gebied helder worden, waarbij ook de
behoefte aan wandel- en fietspaden in beeld is gebracht.
De uitvoering van de locatie Urmond-Noord is klaar. De verplaatsing van de veertrap
moet nog afgerond worden. Het vergunningentraject loopt. De aanleg van het fietspad
vanuit de brug in Elsloo wordt uitgewerkt. De bomenkap, nodig in verband met de
dijkwerkzaamheden, is vandaag begonnen.”
Huub Joosten vraagt of de situatie bij de zogenaamde materiaaldijk, op het zuidelijk
deel van de locatie, een klein beetje aangepast kan worden, zodat ook op die plek met
de begrazing kan worden gestart. L’Ortye zegt toe dat nader te bekijken.
Opruimen vuil Meers
Guido Devoi heeft schriftelijk het verzoek ingediend om naar oplossingen te zoeken
voor het gesleep met zware vuilniszakken tijdens het ruimen van afval langs de Maas
in Meers. Hij oppert de inzet van een quad met kar of een kleine tractor.
Joosten benadrukt dat Natuurmonumenten de verenigingen een mooie vergoeding
betaalt voor de opruimacties. Daarbij hoort ook de verzameling van de afvalzakken op
een centrale plek. Joosten is bereid om bijvoorbeeld de Gebroeders Brouns te vragen
om de zakken op een aantal plaatsen in te zamelen.
Stand van zaken kadeversterking
Aan de hand van een aantal kaartjes licht Verhoeven de dijkversterkingen op de
afzonderlijke kades toe. Die kaartjes zijn bij dit verslag gevoegd.
Aanvullende opmerkingen bij dit agendapunt:
In april wordt er extra oeverbestorting in Maasband aangebracht. Consortium
Grensmaas versterkt ook de oevers aan de Vlaamse zijde. Daartoe wordt de Maas
overgestoken bij de drempel in Meers. Die ingrepen staan los van de dijkwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden door CG zelf uitgevoerd. Het werk aan de dijken
is openbaar aanbesteed. De dijkversterkingen in Maasband, Meers en Urmond worden
in opdracht van het Consortium uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord uit
Noord-Brabant. De stortstenen worden vanuit de haven in Stein vervoerd naar Meers
en in depot opgeslagen bij L’Ortye.
Voor de start van de werkzaamheden worden er 0-metingen uitgevoerd waarbij de
bouwkundige staat van de woningen in de omgeving van het werk in beeld wordt
gebracht. De schaderegeling voor het project Grensmaas is ook van toepassing bij de
uitvoering van de dijkversterking.
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In de aanloop naar de uitvoering organiseert Consortium Grensmaas afzonderlijke
infoavonden in Meers, Maasband en Urmond. Die infoavonden worden aangekondigd
in bewonersbrieven en de media.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Joosten merkt op dat Natuurmonumenten werkt aan de komst van twee vogelobservatiepunten.
Er zijn lovende woorden over de aanleg van de dassentunnel aan de brug over het
Julianakanaal in Elsloo.
Volgende vergadering:
De volgende vergadering is maandag 8 mei 2017 om 16 uur in de
Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” in Meers.
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