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Vrijdag, 13 december 2019

Geachte mevrouw, meneer,
De afgelopen dagen is in Nattenhoven bij een deel van de inwoners onrust
ontstaan over de kap van bomen en struiken in het noordelijk deel van het
werkgebied van het project Grensmaas. De irritatie richtte zich met name op
Natuurmonumenten, partner van uitvoerder Consortium Grensmaas. Voor het
goede begrip zetten we de redenen voor het verwijderen van het groen nog
eens op een rijtje.
In overleg met Rijkswaterstaat Maaswerken en op verzoek van
Natuurmonumenten is eerder dit jaar besloten dat ten noorden van
Nattenhoven zogenaamde hoge grindmilieus worden aangelegd. In feite komt
die term erop neer, dat de bovenlaag van de grond wordt weggehaald en het
grind aan de oppervlakte komt. Op dat grind ontstaat bijzondere natuur, die in
de rest van Nederland niet of nauwelijks voorkomt. De populieren en de
struiken die de afgelopen dagen verwijderd zijn, maken dus plaats voor een
andersoortige, hoogwaardige natuurontwikkeling met zeldzame flora en fauna.
Voor alle duidelijkheid: die ingreep betekent niet dat er meer grind wordt
gewonnen of dat Consortium Grensmaas extra voordeel heeft van het
verwijderen van de grond.
Het Consortium is al geruime tijd klaar met de hoogwaterbescherming en de
grindwinning in Nattenhoven. Dat de aanleg van de hoge grindmilieus niet
meteen is uitgevoerd, heeft te maken met de lange duur van de vergunningprocedure en de hoogwaterperiode.
Wij kunnen ons voorstellen dat inwoners van Nattenhoven in de mening
verkeerden dat de uitvoering van het project Grensmaas in hun dorp al was
afgerond. Ofschoon we tijdens infoavonden kenbaar hebben gemaakt dat het
werk in april 2020 nog enkele maanden wordt hervat, in verband met de aanleg
van die grindmilieus, hadden we daarover wellicht breder en duidelijker moeten
communiceren. Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan.
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We hopen dat we hiermee de ruis en de onvrede bij een deel van de inwoners
hebben kunnen wegnemen en zeggen u toe dat we voor de herstart van de
werkzaamheden in april nog eens tekst en uitleg geven tijdens een infoavond.
Bovendien staan de deuren van ons kantoor in Holtum altijd voor u open als u
vragen of suggesties hebt. Uiteraard kunt u ook bellen of mailen naar
info@consortiumgrensmaas.nl.
Wij wensen u alvast mooie feestdagen.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken,
Directeur

