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1. Welkom, op 1,5 meter afstand 
1.1 Afmeldingen van Jan Alderhout (Animo) en Gertjan Sengers (VNC).  
1.2 Judith van Heesch en Eric Jansen (ANM) wensen geen deel uit te maken van de klankbordgroep 

maar worden wel op de hoogte gehouden middels toesturen verslagen e.d.. 
  

2. Verslag sessie 3 (16-12-2019) 
2.1 Ter introductie aan de vergadering geeft Dekker toelichting op het afgelopen half jaar. In januari 

2020 heeft Dekker met de gemeente gesproken over het voornemen tot herinrichten en ontkleien 
in de  uiterwaard Mook Middelaar. Tegen de achtergrond van de AUM (Adaptieve 
Uitvoeringsstrategie Maas) is het wenselijk om het voornemen van Dekker in het breder perspectief 
van de uiterwaard te bekijken. Daarbij is Dekker gevraagd om met Teunesen in contact te treden 
om de mogelijkheden voor een bredere gebiedsvisie te bekijken. Het overleg hierover wordt 
gevoerd. Daarnaast heeft Dekker via haar rivierkundig adviseur informeel overleg gehad met 
Rijkswaterstaat en heeft contact gehad met haar ecoloog betreffende het vleermuizenfoerageer 
gebied.  

2.2 Onder 4.1 van het verslag worden de herstelwerkzaamheden van de Maasheggen genoemd (plan 
gehecht aan heggen). Een deel van het plan is inmiddels in de uiterwaard gerealiseerd. Het lijkt 
niet geheel in overeenstemming met de vergunde / bij Rijkswaterstaat bekende situatie uitgevoerd.  

2.3 Onder 5.1 wordt de Gedragscode Zorgvuldig Winnen genoemd. Dekker zal het document op 
verzoek van de klankbordgroep op haar site plaatsen. Met dien verstande dat er wordt gewerkt aan 
een update van de gedragscode. Eind 2020 wordt de nieuwe versie verwacht welke Dekker 
uiteraard zal delen.  

2.4 Onder 6.1 wordt proces en planning genoemd. Een herziende proces en planning komt terug onder 
5. van dit verslag.  

 
3. Reactie klankbordgroep (22-01-2020) 

Naar aanleiding van de klankbordgroepbijeenkomst van 16-12-2019 heeft Dekker op  
22-01-2020 een officiële reactie van de klankbordgroep ontvangen. Deze reactie omschrijft de 
opmerkingen/kanttekeningen over de uitgevoerde onderzoeken en voorliggende plannen. De 
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reactie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. De opmerkingen en reactie van Dekker worden 
hieronder toegelicht: 

3.1 Er moet voordat de kleiwinning begint duidelijk zijn wat er precies aan herstel van de Maasheggen 
gaat gebeuren. Dekker is het hiermee eens en vult aan dat Dekker staat voor een zorgvuldig plan 
met voldoende en goed geborgde meerwaarde voor de omgeving.  

3.2 Er bestaat een kans dat het herstel van de Maasheggen onvoldoende te realiseren is, in verband 
met eisen vanuit Rijkswaterstaat. Dekker gaat samen met de klankbordgroep verkennen welke 
mogelijke alternatieve meerwaarde voor het landschap kunnen worden gerealiseerd binnen de 
marges van het project.  

3.3 Het is noodzakelijk de percelen in te richten met drainage ten behoeve van de ontwatering na lager 
opleveren en voortgezet agrarisch gebruik. Dekker geeft aan dat de ontwatering nog een uit te 
werken punt is en dat hier in een later stadium een specialist voor wordt ingeschakeld.  

3.4 In worst-case scenario wordt er 25% van aan- en afgevoerd materiaal per vrachtwagen vervoerd. 
De klankbordgroep maakt zich zorgen over de intensiteit van het vrachtverkeer en daarmee de 
verkeersveiligheid, vooral in de zomermaanden. Dekker geeft aan te streven naar een zo hoog 
mogelijk aandeel aan- en afvoer per schip. Daarbij staat Dekker voor een veilige en uitvoerbare 
manier van werken en zal dit aandachtspunt meenemen in de verdere uitwerking. De wijze van 
vastleggen van uitgangspunten en afspraken is hierbij belangrijk.  

3.5 De ontgronding gaat mogelijk tegelijk met andere ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden. 
Dekker geeft aan hier ook door andere instanties ook op gewezen te zijn. Het kan een 
kans/voordeel zijn (bijvoorbeeld kleilevering voor lokale dijkversterking) maar ook een nadeel 
(groot totaal volume aan transportbewegingen).  
 

4. Stand van zaken uiterwaard Mook Middelaar  
4.1 Op 28-04-2020 heeft Dekker de klankbordgroep per mail een update gestuurd. Deze mail is 

bijgevoegd in de bijlage van dit verslag en wordt tijdens de vergadering besproken.  
 

5. Proces en planning 
5.1 2020 wordt gebruikt om te verkennen hoe het initiatief van Dekker past binnen een bredere visie op 

de uiterwaard. Een gesprek met de wethouder wordt in dit verband na de zomervakantie ingepland. 
Daaropvolgend wordt de planning bijgesteld.  

5.2 Een volgende klankbordgroepbijeenkomst wordt gepland wanneer er voldoende te bespreken 
onderwerpen zijn en zal binnen een half jaar plaatsvinden.  

 
6. Rondvraag / afsluiting 
6.1 Op verzoek van de klankbordgroep zal Dekker de oppervlakte landbouwareaal dat door de 

ontwikkeling (heggen, bloemrijke zones) afneemt inzichtelijk maken. 
6.2 Dekker zal de mogelijkheden voor een eventuele verschuiving van kleiwinning op het meest 

zuidelijk gelegen perceel naar een aansluitend aan de noordelijk gelegen percelen in beeld 
brengen.  

6.3 De klankbordgroep biedt aan dat eventuele berichtgeving via de dorpskrant en de site van 
Maasburen kan plaatsvinden. 

6.4 De bijeenkomst sluit om 21:15 
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Bijlage 1 – Reactie klankbordgroep nav bijeenkomst 16-12-2019 
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Bijlage 2 – Update stand van zaken uiterwaard Mook Middelaar 28-04-2020 
 
 
Beste leden van de klankbordgroep voor de kleiwinning en landschapsversterking 
uiterwaard Mook-Middelaar, 
 
Het is even stil geweest van onze kant en een fysiek overleg is in deze tijden niet 
verstandig. Daarom even een update via de mail.  
In een overleg met de wethouder Wienhoven zijn we opgeroepen om na te denken over 
een bredere visie op de hele uiterwaard. Hier bestaan verschillende achtergronden voor. 
De ontwikkelingen van de Lob van Gennep leiden tot discussie (hier verschijnen 
regelmatig berichten over in de krant). Finale duidelijkheid bestaat hier nog niet over. 
Daarnaast de, ook in de verschenen Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas opgenomen, 
ideeën voor een hoogwatergeul geul bij Mook (zie: 
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/documenten/publicaties/2019/10
/24/adaptieve-uitvoeringsstrategie-maas). Deze onderwerpen kwamen ook terug in de 
laatste reactie van jullie als klankbordgroep.  
 
We zijn daarom in de afgelopen periode in overleg getreden met het bedrijf Teunesen 
die in het verleden ook heeft nagedacht over een inrichting van de uiterwaard en 
daarnaast veel gronden i eigendom heeft in het gebied. Dit overleg is er op gericht om 
afspraken te maken om samen tot een breder beeld op de uiterwaard te komen. In 
verband met de Corona-perikelen lag de focus de afgelopen weken even elders, maar we 
verwachten op korte termijn tot afspraken te komen.  
 
Onze wens om tot kleiwinning gecombineerd met de versterking van de 
Maasheggenstructuur te komen is onveranderd. We zien dit als een positieve bijdrage 
aan het gebied, die mogelijke andere ontwikkelingen niet in de weg staat. Maar 
uiteraard hebben we ook begrip voor de wens van partijen om een bredere visie op het 
gebied te ontwikkelen, en werken we daar aan mee. Ons streven blijft wel om tot 
concrete stappen te komen, en niet alleen tot een lange termijn visie (met bijbehorende 
onzekerheden). Met de gemeente en Teunesen zullen we nagaan hoe het voorliggende 
proces er uit kan zien. Zodra daar wat meer duidelijkheid over is meld ik me weer. In de 
tussentijd blijf ik uiteraard graag beschikbaar voor eventuele vragen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Paul Hospers | Projectleider landschapsontwikkeling | 06 4238 1997 |   
Hoofdkantoor | Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn | Postbus 6073 4000 HB Tiel | +31(0)344 579 999 | www.dekkergroep.nl | 

  

Disclaimer 

 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit 
bericht per abuis heeft ontvangen dan wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij 
twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met de afzender.  

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!  
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