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Aan de leden van de gemeenteraad 
van Maasdriel.-2 MRT 2021
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Alem, 1 maart 2021

Onderwerp: ontzanding Marensche Waarden

Geachte raadsleden,

Met deze brief wil het bestuur van Stichting dorpsraad Alem haar zorgen uiten 
over de mogelijke ontzanding aan de Marensche Waarden. Zoals u weet vindt er 
op dit moment binnen het 'Pilot IRM eiland van Alem' onderzoek plaats naar de 
mogelijkheden van ontzanding, in combinatie met onderzoek naar een integrale 
gebiedsontwikkeling en recreatieve verbeteringen in het kader van 'Masterplan 
Maas'.
De gemeente Maasdriel en delfstofwinner Dekker Groep trekken hierbij samen 
op. Alleen al dat feit verontrust ons, want hoe objectief kan de gemeente nog 
oordelen over een eventuele vergunningaanvraag voor ontzanding als beide 
partijen hierin belangen hebben? Daarbij komt dat in de jaren '60-'70 het voorste 
gedeelte van de Marensche Waarden al is afgegraven, hiermee heeft ons dorp al 
ruim voldoende bijgedragen aan de behoefte van zand en klei.

Verder spelen voor onze dorpsgenoten o.a. de volgende zorgen:
-Er zal jarenlange overlast zijn (mogelijk wel 10 jaar of langer), de ontzanding 
vindt namelijk vrij dicht bij het dorp plaats.
-Hoe zit het met de veiligheid? Veel huizen van onze inwoners kampen nu al met 
scheuren in de muren als gevolg van te laag grondwaterpeil. Wat zijn de 
gevolgen voor onze huizen als er diep gegraven wordt in de uiterwaarden?
-Wat gebeurt er na de afgraving? Het risico van storting van vervuilde 
grondstoffen is evident. In de nabije omgeving (Aiphen/Dreumel) is na 
ontzanding vervuild granulaat gestort.
- Als een groot gedeelte van de Marensche Waarden wordt weggezogen, zal het 
huidige karakteristieke beeld van Alem qua aanblik o.i. negatief veranderen.
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Volgens de Dekker Groep levert ontzanding na oplevering ook voordelen op voor 
het dorp, denk o.a. aan: wandelpaden, visplekken, mogelijk fietspaden etc.
Deze zogenaamde voordelen wegen op geen enkele wijze op tegen de reeds 
genoemde nadelen. Wij snappen dat Dekker Groep hun plan wil 'verkopen' door 
op de voordelen te wijzen, zij zijn een commerciële onderneming die geld wil 
verdienen. Maar dat gaat wel ten koste van de rust en veiligheid in ons dorp!

Delfstofwinning is voor Alem ongewenst en de combinatie met de uitvoering van 
Masterplan Maas is wat ons betreft een ongelukkige keuze. Wij zijn zeker niet 
tegen een aantal gesuggereerde verbeteringen langs de Maas en de 
uiterwaarden. Maar deze verbeteringen c.q. aanpassingen moeten wat ons 
betreft sec worden bezien vanuit Masterplan Maas en niét in combinatie met 
ontzanding.

Wij verwoorden met deze brief de zorgen van de overgrote meerderheid van de 
Alemse inwoners. Ook de volgende organisaties, direct of indirect 
belanghebbenden, staan achter de inhoud van dit schrijven:

- Stichting B.O.O.M.;
- Voetbalvereniging Alem;
- Erfgoed Vereniging Alem;
- Stichting Dorpsraad Alem;
- Jachthaven de Maas;
- Jachtmakelaardij de Maas;
- Werkgroep ontzanding Alem.

Wij hopen dat de bezwaren vanuit ons dorp tegen de voorgenomen 
delfstofwinning voldoende zwaar wegen voor gemeenteraad om hiervoor géén 
vergunning te verlenen.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke grpet;

ook,
Voorzittér Stichting Doq
Gerard v.

Deze brief wordt ook verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Maasdriel.


