Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Meers, gehouden op
maandag 8 mei 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 C. Wolthuis
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
Consortium Grensmaas
o De heer F. Verhoeven
Afwezig/afgemeld
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
o De heer A. Deuss (Omgeving)
o De heer G. Devoi (Omgeving)
o De heer W. Janssen (Omgeving)
o De heer T. Somers (L’Ortye Stein)
o De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)
Opening en mededelingen, vaststelling agenda
In verband met de vakantie van Peet Adams zil François Verhoeven de vergadering
voor.
Notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering. Het verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “In Meers zijn de werkzaamheden in de rivierverruiming opnieuw
opgestart. Voor het einde van 2017 moet de rivierverruiming op de locatie Meers
grotendeels afgerond zijn. De uitstroomopening van de overstort wordt de komende
periode verplaatst, zodat ook de rivierverruiming ten zuiden van Maasband kan
worden uitgevoerd. Langs het gedeelte van de nog te ontgraven rivierverruiming (direct
ten zuiden van Maasband) zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een
grindrug van 10 meter langs de Maas blijven staan. Deze strook wordt als laatste
verwijderd.
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Op verzoek van Natuurmonumenten is de situatie in het zuidelijk deel van de locatie
Meers aangepast. Tevens is een tijdelijke afrastering geplaatst, zodat in het al
afgegraven deel met de begrazing kan worden gestart. Afhankelijk van de hydraulische
effecten wordt nog bekeken of het eiland in de Julianaplas al dan niet moet
verdwijnen.”
Huub Joosten vraagt of het mogelijk is om ten noorden van Maasband, ter
compensatie van het afgraven van de steilrand nabij het eiland in de Maas, de oever af
te graven voor de oeverzwaluw. In overleg met RWS en het Consortium zal Huub
bekijken waar de steilrand kan worden aangelegd. Het Consortium zal de steilrand
aanleggen.
In opdracht van Consortium Grensmaas is Bureau Stroming gestart met het uitwerken
van het eindplan voor het cluster Meers-Maasband-Urmond. Tijdens de ontwerpateliers, waarvoor ook de omgeving is uitgenodigd, moet de eindinrichting van het
gebied helder worden, waarbij het terugbrengen van beeldbepalend groen en de
behoefte aan wandel- en fietspaden in beeld wordt gebracht.
Voor de verplaatsing van de veertrap heeft recent een overleg plaatsgevonden. De
vergunningsaanvraag voor de aanleg van de veertrap op de voorkeurslocatie is
afgewezen. De constructie zorgt bij hoge Maasafvoeren voor te veel opstuwing.
Consortium Grensmaas zal in overleg met betrokkenen een nieuw plan uitwerken.
Stand van zaken kadeversterking
De kadewerkzaamheden rondom Maasband en het versterken van de Maasoever aan
Belgische zijde zijn gestart. Met het aanbrengen van de oeverbescherming aan
Nederlandse zijde wordt midden augustus 2017 gestart. De bewoners van Maasband
geven aan dat het druk is in het Maasdorp, zonder dat er sprake is van overlast. Op 15
mei a.s. start het Consortium met het opbreken van de bestrating ten behoeve van het
aanbrengen van de kademuur in Maasband. De werkstrook zal met bouwhekken
worden afgesloten. Eind juli 2017 is de kademuur gereed.
Op de vraag of de oeverbescherming in Meers wordt aangelegd zoals de
oeverbescherming in Urmond, antwoordt Verhoeven dat dit inderdaad het geval is.
In opdracht van het Consortium is bureau Hanselman gestart met de uitvoering van de
bouwkundige opnamen van de woningen. De woningen direct langs de kade in
Maasband zijn als eerste opgenomen. De overige woningen in Meers en Maasband
volgen later. De voorbereidende werkzaamheden in Meers-zuid starten eind juni.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om na afronding van de werkzaamheden over de
kades te struinen. Verhoeven geeft aan de kades worden voorzien van een
onderhoudspad / halfverharding. Struinen is straks mogelijk.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Maurice Janssen maakt bekend dat de grenspaal langs de Maasoever in Maasband
beschadigd is. François Verhoeven geeft aan dat dit reeds eerder bij het Consortium is
gemeld. De provincie Limburg is hierover geïnformeerd. De knop van de paal ligt bij
het Consortium. De grenspaal zal voor aanleg van de kademuur geheel worden
verwijderd en na afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst.
Paul Wijenberg vraagt of er behoefte is aan georganiseerde wandeltochten door het
natuurgebied. De Maasverkenners hebben namelijk een opfriscursus gehad en gaan
binnenkort weer het veld in.
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Volgende vergadering:
Maandag 10 juli 2017 om 16 uur in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” in Meers.
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