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1. Nadere kennismaking 
1.1 De leden van de klankbordgroep stellen zich voor.  

 
2. Lopende onderzoeken 
2.1 Ecologie. De partij die het ecologisch onderzoek uitvoert heeft een ecologische Quick Scan uitgevoerd. De 

eerste conclusie uit het onderzoek is dat er geen beschermede dier- en plantensoorten in het 
onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het versterken van de natuur kan naast door de aanplant van 
maasheggen  worden versterkt door een zone van bloemrijkgrasland naast de maasheggen in te planten. 
Er zijn nog geen resultaten van het stikstofonderzoek.  

2.2 Archeologie. Het eerste verkennende gesprek met een archeoloog heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk 
zijn er romeinse grafvelden aanwezig ter plaatsen van de projectlocatie. De inzet is om het Archeologisch 
onderzoek in combinatie met het NGE (Niet Gesprongen Explosieven) onderzoek uit te voeren. 

2.3 Rivierkundig. Het rivierkundig onderzoek zit in de opstartfase. Voordat de effecten van een 
maaiveldverlaging en aanplant van maasheggen op de doorstroming in de uiterwaard kan worden 
berekend moet eerst met Rijkswaterstaat een 0-situatie worden vastgelegd. Dit proces loopt nu.  

2.4 Aanvulling op de lopende onderzoeken vanuit de klankbordgroep is een bodemvruchtbaarheidsonderzoek. 
Dit is een onderzoek waarin het verschil in bodemvruchtbaarheid tussen de huidige situatie en de situatie 
na oplevering van het project wordt onderzocht. Dekker is niet bekend met dit soort onderzoeken en gaat 
verkennen wat de mogelijkheden zijn.  

 
3.  Verdere uitwerking plan   
3.1 Dekker heeft een afspraak met VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) over de inpassing van de 

Maasheggen. 
3.2 Vanuit de klankbordgroep wordt de Stichting Ark genoemd. Stichting Ark heeft enkele rapporten 

geschreven over o.a. de meerwaarde van kleiwinning in relatie tot natuurontwikkeling en agrarisch 
gebruik. Hierbij gaat het om een relatie met (de historie van) het landschap. Sluit een perceelsgerichte 
ontwikkeling hierop aan? Of moet er aansluiting worden gevonden met (andere) landschappelijke lijnen? 
Breder wordt de vraag gesteld hoe de verschillende mogelijke ontwikkelingen zich met elkaar verhouden: 
Lob van Gennep, hoogwatergeul, kleiwinning. Samenhang is van belang. Mogelijk kan dit in de 
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projectontwikkeling worden meegenomen. Dekker neemt dit mee in verdere uitwerking met de 
landschapsarchitect en het gesprek met VNC.  

3.3 Vanuit de klankbordgroep wordt de vraag gesteld of er een toekomstvisie voor het agrarisch gebruik is in 
de uiterwaard van Mook Middelaar. Voor zover bekend is deze niet aanwezig. 

3.4 Vanuit de klankbordgroep wordt gevraagd of Animo, een lokale natuur- en milieuvereniging, is 
meegenomen in de projectontwikkeling. Dekker is nog niet bekend met Animo en zal gaan verkennen hoe 
de vereniging bij de planvorming kan worden betrokken. 

3.5 Dekker vraagt zich af hoe/of er vanuit de agrarisch oogpunt subsidies voor bijvoorbeeld het aanplanten en 
beheer van maasheggen worden afgegeven. De klankbordgroep meldt dat Natuurrijk Limburg hiervoor 
verantwoordelijk is.  

 
4. Proces en uitwerking 
4.1 Afhankelijk van de voortgang van de onderzoeken zal een volgende klankbordgroep-bijeenkomst worden 

georganiseerd. Dit zal naar verwachting eind september zijn.  
4.2 Tot aan de volgende bijeenkomst zullen de leden van de klankbordgroep het project gaan ‘klankborden’ in 

de omgeving.  
4.3 Dekker geeft aan dat de klankbordgroep-bijeenkomst een openbare aangelegenheid is en dat andere 

geïnteresseerde vrij zijn om aan te schuiven.      
4.4 Iedereen is akkoord met het online brengen van dit bespreekverslag en daarmee met het delen van de 

persoonsgegevens (namen).   
 

5. Wat verder nog ten tafel komt 
5.1 - 

 
6. Afsluiting  
6.1 - 

 
 


