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In deze uitgave van ons Stortfront willen we kort stilstaan bij de coronaproble-
matiek en hoe die ieders leven beïnvloedt. 
Allereerst is er natuurlijk de zorg om uw persoonlijke gezondheid en die van 
ouderen en kwetsbaren, mogelijk in uw nabije omgeving. 
Maar ook is er de plots ontstane stilte door minder (lucht)verkeer, die samen 
met het mooie weer voor een wat bizarre sfeer zorgde: vogels die minder ge-
stoord werden in hun broedseizoen en beter te horen waren. Rust in holle we-
gen met minder crossfietsers, die soms de natuur ondergeschikt vinden. 
Het Heuvelland dat zelfs gesloten moest worden voor veel dagtoerisme.  
Langzaamaan wordt het weer drukker, de vraag is of iets van die stilte en rust 
bewaard blijft. Wij hopen het in ieder geval!        
Hoe zal de natuur gedijen bij het nieuwe normaal, de 1,5 meter samenleving? 
Wie weet is dit een van de interessante gespreksonderwerpen  
tijdens ons minisymposium.  
 

Zorg goed voor uzelf en de anderen en blijf gezond! 

Corona 

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek bestaat dit jaar 30 jaar en dat willen we 
vieren met een minisymposium. 
Vol enthousiasme waren we begin dit jaar gestart met de voorbereidingen. 
Tot het moment dat de gevolgen van corona ook van invloed bleken op het 
organiseren van een symposium. We zetten nu in op 19 maart 2021 en ho-
pen u dan te mogen ontvangen voor een boeiende middag. 
 

http://www.milieugroepschinnenspaubeek.nl
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De Milieugroep Schinnen-Spaubeek  
bestaat dit jaar 30 jaar en dat willen 
we vieren met een minisymposium.  
Vol enthousiasme waren we begin dit 
jaar gestart met de voorbereidingen. 
Tot het moment dat de gevolgen van 
corona  ook van invloed bleken op 
het organiseren van een symposium. 
 
Natuurlijk voelen wij ons als bestuur ver-
antwoordelijk voor de gezondheid van 
iedereen en hebben we de voorbereidin-
gen gestaakt. 
Op het moment dat de berichtgeving 
van de overheid voorzichtig wat ruimte 
bood, hebben wij vooralsnog besloten 
om de draad weer op te pakken. 
De datum, die gepland stond voor sep-
tember van dit jaar, is aangepast. De 
nieuwe datum is nu vrijdag 19 maart 
2021, aanvang 13.30 uur. 
Wij houden alle richtlijnen en “corona-
spelregels” goed in de gaten en hopen 
zo toch samen met u ons 30 jarig be-
staan te kunnen vieren. 
Als lid ontvangt u via dit Stortfront als 
eerste informatie, vanzelfsprekend ont-
vangt u tijdig een uitnodiging met meer 
details. 
Maar u kunt de datum alvast in uw 
agenda zetten! 
Het symposium wordt gehouden in het 
Cultureel Trefcentrum in Beekdaelen 
(Nuth). 
De toegang is gratis, een cadeautje voor 
onze leden ! 
 
Waarom willen wij aandacht voor het 
“groevenlandschap”? 

Het beschermen en ontwikkelen van de 
natuur, het landschap, het milieu en de 
kwaliteit van de leefomgeving op en 
rond het Centraal Plateau gelegen tus-
sen Schinnen, Beek en Nuth zijn be-
langrijke doelstellingen van onze vereni-
ging. Het is een belangrijk uitloopgebied 
in een verstedelijkte omgeving. Als ver-
eniging hebben we hier al veel bereikt 
maar we willen, in samenwerking met 
diverse stakeholders en de burgers, de 
natuur en het landschap nog verder 
versterken.  
Voor wie is het symposium: natuurlijk 
allereerst voor u als lid van onze vereni-
ging. Maar ook voor geïnteresseerde 
burgers uit de gemeenten Beekdaelen 
en Beek, gemeentelijk en provinciale 
bestuurders, natuur en milieuverenigin-
gen, vertegenwoordigers uit de politiek 
en verdere genodigden . 
  
Met welke thema`s gaat u kennis ma-
ken? 

• toekomst groeven in Schinnen en 
Spaubeek 

• het landschap rond deze groeven 

• energietuinen 

• voedselbossen 

• natuurbossen 
 
Hoe gaan we dat doen? 
We hebben interessante sprekers 
uitgenodigd die op een interactieve 
manier hun kennis willen delen. 
 
Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen !!! 

30 jarig jubileum:  minisymposium  

“Samen DWARS door het groevenlandschap” 

Symposium: voedselbos, kansen in Schinnen-Spaubeek? Symposium: herinrichting groeven van Schinnen en Spaubeek 
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Eigenlijk is het nog niet zolang geleden 
dat wij ons 25 jarig jubileum hebben 
gevierd. Toch zijn we weer vijf jaar ver-
der. Wat is de laatste 5 jaar gebeurd en 
hebben we iets kunnen bereiken? 
In deze kroniek proberen wij dit weer te 
geven. Voor de historie van de eerste 25 
jaar van de Milieugroep verwijzen wij 
naar onze website  
www.milieugroepschinnenspaubeek.nl  
 
Allereerst de stortplaats in Schinnen. Deze 
was weliswaar in 2000 gesloten maar een 
deel ervan was nog niet afgewerkt. In 2015 
is men gestart met de bovenafdichting. 
Noodzakelijk was dat afval werd ver-
plaatst /verschoven. Vele vrachtauto’s 
voerden steunmateriaal voor de bovenaf-
dichting en afdekgrond aan. Gelukkig heeft 
dat niet tot overlast in de omgeving geleid.  
Zoals op het andere gedeelte van de stort-
plaats werd er een isolerende folie aange-
bracht. Een nieuw gasonttrekkingsysteem 
was nodig om zoveel mogelijk gas uit de 
stortplaats te halen. Daarna, het was in-
middels 2017, werd gras ingezaaid en 
werd een deel aangeplant. 
En nu in 2020 zien we de aanplant vorm 
krijgen.            
We weten dat dit misschien maar voor kor-
te tijd is omdat er plannen bestaan om de 
stortplaats in de toekomst te gebruiken 
voor de energietransitie. Zonnepanelen!  
 
Een belangrijk aandachtspunt in deze peri-
ode was de aanleg van de Buitenring Park-
stad. In de loop van een paar jaar zagen 
we deze weg het Geleenbeekdal 
“binnenkomen”. Tussen Nuth en Schinnen 
werd een grote turborotonde aangelegd 
met daaromheen heel veel wegen, asfalt, 
nog meer rotondes en ’s nachts een zee 

van licht. Helaas werden eerder on-
ze bezwaren tegen de Buitenring 
afgewezen en werd nu onze vrees 
bewaarheid. Ondanks alle compen-
saties in de natuur (elders) blijft er 
van de omgeving die ons zo ver-
trouwd was niet veel over. 
We hebben ons ingezet om in ieder 
geval een volwaardige ecotunnel 
(voor dier en mens) onder de A76 
gerealiseerd te krijgen, hebben heel 
wat gesprekken gevoerd, een groot 
spandoek op de voorziene plaats 
van de tunnel gezet en een bijeen-
komst georganiseerd voor o.a. pro-
vinciale en gemeentelijke politici.  
Helaas geen resultaat, het budget 
van de provincie voor de Buitenring 
liet dit niet toe vond men!  Men vond 
de verlenging van het bestaande 
tunneltje voldoende. De door de 
gemeente Beekdaelen gedroomde 
groene verbinding tussen Schim-
mert en Schinveld is hiermee vrijwel 
onmogelijk geworden.  
Een ecotunnel onder de A76 lijkt nu 
iets voor de verre toekomst en is, zo 
zegt men, afhankelijk van de aan-
pak van deze weg door Rijkswater-
staat. Wanneer? 
Overigens is al ons werk rondom de 
buitenring niet helemaal zonder re-
sultaat gebleven. Bij de provincie 
bestond het plan om een deel van 
de natuurcompensatie bij Reijmers-
beek te schrappen. Samen met een 
aantal partijen in Provinciale Staten 
hebben wij dit met succes kunnen 
tegenhouden. De natuurcompensa-
tie bleef behouden! 
 
 

Kroniek 2015-2020 

30 jaar Milieugroep Schinnen - Spaubeek.  

Aanleg Turbo-rotonde Nuth: A76 — Buitenring Stortplaats in de toekomst te gebruiken voor de energietransitie. 

Zonnepanelen op zonneweiden !  
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Over compensatie gesproken: de Buitenring 
is er onder strikte voorwaarden gekomen. 
Compensatiegebieden werden gecreëerd. 
Een ligt bij het Natura2000 gebied in de 
buurt van de Naanhof. Het voornemen om 
de groothandel van de Naanhof te verplaat-
sen naar het compensatiegebied was voor 
ons aanleiding om samen met het IVN Nuth 
een zienswijze in te dienen. Dat was in 
2018. We hebben, waarschijnlijk vanwege 
de stikstofproblematiek in Nederland, nog 
geen reactie ontvangen van de provincie. 
 
Ook de, door de gemeente Beekdaelen, 
voorgenomen openstelling van de Naan-
hofsweg is in strijd met de voorwaarden 
rond de Buitenring. Ook op dit punt heeft de 
Milieugroep recent een zienswijze inge-
diend. 
Het kan niet zo zijn dat eerder gemaakte 
afspraken voor de aanleg van de Buitenring 
zomaar teniet gedaan worden. 
 
In de afgelopen vijf jaar is er nog ontgrond 
in de groeve Spaubeek. Het liep niet altijd 
even soepel. Zeker in het begin niet. Er was 
veel overlast in Spaubeek: modder, stof, 
geluid en te hard rijdende vrachtauto’s. Er 
werd nog geprobeerd om het ontgrondin-
genverkeer over het plateau richting Schin-
nen te laten lopen maar daar hebben wij 
ons tegen verzet. De Raad van State heeft 
niet voor niets in de jaren negentig de aan-
leg van een dergelijke verbindingsweg te-
gengehouden. 
Verrassend was de zinkvervuiling die in 
2016 in een aantal peilputten van de groeve 
Spaubeek werd geconstateerd. De provin-
cie heeft daarop besloten dat toen, vanwe-
ge de aanleg van twee vijvers, niet onder 
het grondwaterpeil mocht worden ontgrond. 
Gedurende een aantal jaren heeft men ver-
volgens deze peilputten bemonsterd en 
werd de zware zinkvervuiling niet meer aan-
getoond. Pas onlangs is daarom het afwerk-
plan van de groeve door de provincie goed-
gekeurd en kan dus ook de aanleg van de 
vijvers starten. 
Gedurende al deze jaren hebben we geza-
menlijk overlegd met de gemeente Beek, de 
firma Bruls en het IVN Spaubeek over de 

Vervolg Kroniek 2015-2020 

voortgang van deze ontgronding.  
Dat Attero, eigenaar van een groot deel 
van de groeve Spaubeek, deze te koop 
stelde was niet voorzien. Jaren hadden wij 
het idee dat de groeve zou worden over-
gedragen aan een natuurorganisatie. De 
prijs die wordt gevraagd kunnen en willen 
deze organisaties niet betalen. Het is nog 
steeds de vraag hoe deze mogelijke ver-
koop gaat aflopen. 
 
En dan is er natuurlijk nog de groeve in 
Schinnen die niet werd gebruikt als stort-
plaats. In 2018 werd het laatste grondde-
pot uit deze groeve gehaald. De grond 
was nodig voor de aanleg van de Buiten-
ring. Hoe wrang kan het zijn!  
Wat gaat met deze lege groeve gebeu-
ren?  
Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat we 
samen met o.a. Wageningen Universiteit 
en de Hogeschool van Hall Larenstein het 
rapport ‘Groeven en Graven’ presenteer-
den. Door studenten werden diverse op-
lossingen voorgedragen voor de groeve.  
Jaren was er vervolgens “radiostilte”. Er 
gebeurde niks. De gemeente verwees 
naar de ontgronder en de ontgronder naar 
de gemeente. 
Gelukkig is daar nu verandering in geko-
men! 
Er ligt een plan van het bureau Heus-
schen Copier (landschapsarchitecten). 
Een plan dat niet alleen kijkt naar een 
oplossing voor deze groeve in Schinnen, 
maar een integraal plan is voor het 
“groevengebied” tussen Spaubeek en 
Nuth. Een plan dat kennelijk ondersteund 
wordt door de ontgronder en de gemeente 
maar vooral ook door de provincie.  
We hopen dit plan op ons symposium te 
kunnen presenteren. 
 
Het zojuist genoemde groevengebied 
wordt o.a. gekenmerkt door de vele droog-
dalen. Een ervan is het Diependaal, een 
smalle en steile grubbe, die vooral wordt 
gebruikt door wandelaars. Diverse wan-
delroutes, zoals het Pieterpad, lopen er 
doorheen. De laatste 10 jaar zien wij hier 
steeds meer mountainbikers die de zoge-
naamde “Windraakroute” volgen. 
De combinatie van wandelaars en mtb’ers 
in deze smalle grubbe is verre van ideaal. 
Daar komt nog bij dat men  van de route 
afwijkt en door het bos fietst, zelf paden 
aanlegt en niet schuwt struiken en bomen 
te kappen.  
 
Sinds jaren zijn wij daarom in overleg met  
Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg 
en Single track Limburg. Dat verliep moei-
zaam, maar toch zijn er eindelijk afspra-
ken gemaakt. De bedoeling is dat de zo-
genaamde Windraakroute wordt aange-
past en dat niet alleen het Diependaal 
maar ook het Spaubeekerbos uit deze 
route verdwijnen. Wanneer dit gebeurt is 
nog altijd niet duidelijk, men zegt nog an-
dere prioriteiten te hebben. 

Groeve Spaubeek: plan voor herinrichting. 

Groeve Spaubeek: ontgravingen. 

Groeve Schinnen:  plannen maken in 

de voormalige zandgroeve: toekomst-

muziek voor extensieve recreatie . 
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ven !!!  Wel is nu de afspraak dat uiterlijk 16 
november 2020 het granulaat verwijderd dient 
te zijn van die hectares waarvoor dan nog 
geen functionele doelstelling vastligt ( bouw-
plannen). We houden het in de gaten en zullen 
de gemeente Beek aan deze afspraak houden! 
 
Landschap Zuid-Limburg en windmolens zijn 
moeilijk te verenigen. De provincie vindt (POL 
2014) dat windmolens daar niet kunnen . Toch 
bestaan er in 2016 bij de gemeente Nuth plan-
nen om langs bedrijventerrein de Horsel een 
drietal grote windmolens te plaatsen. Via een 
persbericht liet de Milieugroep weten dat zij 
daar grote bezwaren tegen heeft. De windmo-
lens zouden in de aanvliegroute komen van 
MAA en de veiligheidseisen opgenomen in het 
ontwerp luchthavenbesluit verbieden windmo-
lens op die locatie. Wij hebben daarom een 
zienswijze ingediend bij het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu en wachten nog op ant-
woord. 
Overigens geloven wij niet dat er op deze 
plaats in de nieuwe gemeente Beekdaelen in 
de toekomst windmolens zullen worden ge-
plaatst.  
 
Het Geleenbeekdal en hoge silo’s vinden wij 
ook geen geslaagde combinatie. Katoennatie, 
gevestigd op het bedrijventerrein de Horsel in 
Nuth, beschikte al over vele silo’s. Het voorne-
men om 60 silo’s van meer dan 30 meter hoog 
erbij te plaatsen kon ons niet bekoren. Bij de 
toenmalige gemeente Nuth had men daar 
geen bezwaar tegen. Wij maakten ons onge-
noegen kenbaar bij B&W en de gemeenteraad. 
Er verscheen een artikel in De Limburger. Het 
bleek dat meer mensen vonden dat deze silo’s 
niet in het landschap van het Geleenbeekdal 
passen. 
 
 
 

Vervolg Kroniek 2015-2020 
Ook met de “Single Trackers” zijn afspraken 
gemaakt over hun jaarlijkse evenement. Zij 
zorgen er nu voor dat de route door het Die-
pendaal na het evenement wordt afgesloten. 
Ook het aantal deelnemers wordt beperkt. 
Recreatie in de natuur moet kunnen, maar 
het moet niet ten koste van die natuur gaan! 
 
Landschap speelt voor ons een belangrijke 
rol. Helaas zien wij te vaak hoe dit verloe-
dert. 
Denk bijvoorbeeld aan de reclamemast 
langs de A76 die midden in het Geleenbeek-
dal werd geplaats en aan reclame-uitingen 
aan het hekwerk van een bedrijf langs die 
weg. Veel moeite hebben wij gedaan om die 
reclamedoeken daar weg te krijgen. Helaas 
is dat niet gelukt. De gemeente Beek had 
het in dit verband over “vrijheid van me-
ningsuiting”! Ook de dorpsbouwmeester 
sprak over verloedering door de alsmaar 
toenemende reclames langs de wegen, 
maar steunde ons niet in onze bezwaren! De 
APV van de gemeente biedt weinig mogelijk-
heden en aanpassen van die verordening op 
ons verzoek deed de gemeente niet. 
Een bezwaarschrift werd door de gemeente 
niet-ontvankelijk verklaard! Gebaseerd werd 
dit op de doelstelling van onze vereniging. 
Wij hebben daarom de doelstelling van onze 
vereniging aangepast (2018). Dit zal ons in 
de toekomst niet meer overkomen! 
 
Wij lieten de gemeente Beek weten dat wij 
bedenkingen hebben tegen het plan 
“Looiwinkel”. Aan de rand van Spaubeek 
moet ruimte komen voor een aantal grote 
villa’s. Wij vinden dat dit plan voor de natuur 
en het landschap geen meerwaarde biedt, in 
tegendeel. Bovendien vinden wij dit plan 
onnodig, omdat gronden aan de  
Putbroekerweg in Beek ( het plan De  
Droenen ) al meer dan 10 jaar op kopers 
voor het bouwen van grote landgoederen 
liggen te wachten. Wij wachten nog steeds 
op een antwoord van de gemeente Beek. 
 
Nabij het Vliegveld MAA werden in 2019 
onaangekondigd enkele hectares grond door 
de eigenaar volgestort met granulaat. Dit 
mocht echter alleen gebeuren als dit een 
functioneel doel had, ter plaatse met name 
bouwen van bedrijfspanden. Uit onze con-
tacten met de gemeente Beek bleek dat men 
parkeren voor Corendon beschouwde als 
een functionele doelstelling.  
 
We maakten bezwaar omdat dit besluit niet 
paste binnen het geldende bestemmings-
plan. Bovendien waren de milieueffecten van 
parkeren (verkeersbewegingen, geluid, licht, 
milieueffecten voor het nabijgelegen natu-
ra2000gebied) niet onderzocht. De gemeen-
te bleek van oordeel dat er geen schadelijke 
gevolgen waren. We hebben toen gevraagd 
het granulaat te doen verwijderen van de 
hectares waarop niet geparkeerd wordt, dus 
waar het geen functionele doelstelling heeft. 
Toen bleek de gemeente toch voor alle 5 
hectares een vergunning te hebben gege-

Storende reclame langs de A76 te Spaubeek: landschapsvervuiling. 

De plaatsing van de silo’s van Katoen-

natie te Nuth: met de groene stippen 

(bedrijfslogo) vallen ze minder op in 

het landschap. 

Nog steeds plannen voor plaatsing 

van windturbines nabij het  

bedrijventerrein de Horsel in Nuth in 

het  Geleenbeekdal. 
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Herdenkingsbank van de milieu-

groep bovenaan in Nagelbeek.  

Vervolgens werd door Katoennatie met ons 
contact opgenomen. Men stelde een over-
leg voor om te kijken of er een mogelijk-
heid was voor de plaatsing van de silo’s 
die minder storend zou zijn voor het land-
schap. Hiermee wilde men een eventuele 
bezwarenprocedure voorkomen. 
Wij hebben niet alleen overleg gevoerd, 
maar zijn ook samen met Katoennatie 
gaan kijken vanaf een plek op het plateau 
van waaruit de te plaatsen silo’s zichtbaar 
zouden worden en het landschapsbeeld 
zouden beïnvloeden.  
Katoennatie kwam toen met het voorstel 
om de silo’s te bekleden met 
“camouflageprints”. Via een 3D-presentatie 
werd een en ander in beeld gebracht. Het 
bestuur van de Milieugroep besloot hier-
mee akkoord te gaan en niet te kiezen te 
kiezen voor de weg van de bezwarenpro-
cedure waarvan wij inschatten dat die wei-
nig resultaat zou opleveren. Nu hebben we 
in ieder geval bereikt dat de silo’s beter in 
het landschapsbeeld passen. 
Via overleg en de bereidheid van partijen 
om water bij de wijn te doen kunnen we 
stellen dat de Milieugroep hiermee een 
prima resultaat heeft bereikt. De silo’s vor-
men een zichtbaar bewijs van het bestaan 
van onze Milieugroep! 
Eind 2019 werden de silo’s geplaatst.  
 
Natuurlijk vergeten wij niet dat wij in 2016 
de “Gonnie Jongmans Award” van de Ro-
taryclub Elsloo-Maaskant ontvingen van-
wege buitengewone verdiensten op het 
gebied van o.a. natuur en milieu. Daarover 
waren wij natuurlijk zeer verheugd en het 
was een extra stimulans om ons werk voort 
te zetten. Het bijbehorend geldbedrag heb-
ben wij voor een deel gebruikt voor de 
plaatsing van een herdenkingsbank op het 
plateau. 
 
Tot slot kunnen we stellen dat wij op dit 
moment na heel wat gesprekken een 
redelijk positief beeld hebben wat be-
treft de toekomst van het groevenge-
bied. Er ligt een mooi plan voor. Ook de 
bereidheid van de belangrijkste actoren 
( gemeente, provincie en eigenaren ) om 
samen te werken in deze is positief.  
En er zijn nog meer mensen die zich 
willen inzetten met nieuwe ideeën, zoals 
een natuurbos in een groeve of een 
voedselbos. Er zijn zelfs mensen die 
geld ter beschikking willen stellen om 
bijvoorbeeld een deel van de groeve 
Spaubeek van Attero over te nemen om 
daarna de groeve een natuurlijke ont-
wikkeling te geven. 
 
Wij zijn heel benieuwd welke resultaten 
wij kunnen melden bij een volgend jubi-
leum van de Milieugroep Schinnen-
Spaubeek!  

Vervolg Kroniek 2015-2020 Leden aan het woord 
 
We zijn al lid van de vereniging sinds 
de oprichting ! Bovendien ben ik de  
nestor van onze vereniging en ben 
geboren en getogen in Nagelbeek. Ik 
heb even in Spaubeek gewoond 
maar ben al weer lang geleden terug 
in “mijn” Nagelbeek.  
 
Toen ik hoorde van de oprichting van 
de vereniging 30 jaar geleden dacht ik 
meteen, dáár moet ik lid van worden:  
want ik heb de héle geschiedenis mee-
gemaakt, van kinds af aan.  Maar be-
sefte ook dat er wat moest gebeuren ! 
Als kind zag ik het vrachtverkeer van de 
zandafgraving door de straat rijden. Je 
leerde er rekening mee houden, en 
soms gingen we achterop (stiekem) 
mee. Maar het was ook een mooie tijd 
met weinig verkeer, geen bestrating en 
water in de put halverwege de straat !  
Ná de oorlog werd het verkeer steeds 
drukker. Er was veel zand nodig, en 
dus veel verkeer. En zeker toen de 
groeve in een afvalstort veranderde, 
werd het steeds gevaarlijker. Ook voor 
mijn eigen kinderen.  
Gelukkig is het nu veel rustiger én veili-
ger in de straat. Dat hebben we met z’n 
allen toch mooi bereikt ! Ik hoop dat ik 
daar nog lang van kan genieten op dat 
bankje bij onze mooie mariakapel, want 
die brengt toch de mensen bij elkaar ! 
 
Hub Otermans 

Wandelen over het voormalige afvalstort met dhr. Eric 

Geurts, de nieuwe burgemeester van Beekdaelen. 

Enkele leden van het bestuur 

tijdens een inspirerende excur-

sie in de ENCI groeve. 

De ENCI groeve, een prachtig 

voorbeeld voor een her-

inrichting van een groeve. 
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Leden aan het woord 
 
We zijn een tijdje geleden lid gewor-
den van de Milieugroep Schinnen-
Spaubeek omdat de natuur ons na 
aan het hart ligt en we blij zijn met 
een organisatie die deze belangen 
behartigt.     
                                                             
Voor zover ik het heb kunnen volgen 
wordt er veel werk verzet door de Milieu-
groep om gemeentes en belanghebben-
den te wijzen op plannen die schadelijk 
zijn voor de natuur. Hulde ! 
Het is en blijft belangrijk om zorgvuldig 
en behoedzaam met onze natuur om te 
gaan. De mensen die erin leven moeten 
erin kunnen werken, genieten en ont-
spannen.                                                                                                    
Dit levert vaak tegengestelde belangen 
op. Samen moeten we ervoor zorgen 
dat er een balans blijft.  
De natuur moet ook onderhouden wor-
den, maar de manier waarop en hoeveel 
daar denken mensen soms heel ver-
schillend over. Belangrijk is dat we met 
elkaar hierover blijven communiceren.     
De toekomst en nieuwe ontwikkelingen 
brengen ook veel mogelijkheden mee. 
Vaak wordt negatief gedacht over toe-
komstige of huidige plannen. Toch ge-
loof ik ook dat veel mogelijk is als men 
probeert samen tot een oplossing te 
komen. De wereld kan er zo maar in-
eens heel anders uitzien.     
En we gaan de weg van de duurzaam-
heid in, of we willen of niet. Laten we 
kijken hoe we elementen slim kunnen 
combineren. 
We wensen de Milieugroep nog heel 
veel kracht en doorzettingsvermogen 
om jullie werk voort te zetten. 
 
Emily van Gool.                                                

Leden aan het woord 

 
Dat je lid wordt van een milieuvereni-
ging is wat mij betreft vanzelfspre-
kend. Want het milieu raakt ons alle-
maal. Milieugroep Schinnen-
Spaubeek is steeds in de weer om 
voor de belangen van de bewoners 
van de Westelijke Mijnstreek op te 
komen door heel alert op voorne-
mens en besluiten, die door Gemeen-
ten en Provincie genomen worden, te 
reageren of zelfs actie te ondernemen 
tot aan de Hoge Raad toe. 
 
Door lid te zijn van deze milieugroep blijf 
ik op de hoogte van wat er zich in de 
leefomgeving afspeelt en ben ik wat ge-
ruster omdat er een oplettend bestuur zit 
die alle stukken van Gemeenten en Pro-
vincie nauwlettend in de gaten houdt en 
er op gepaste manier mee omgaat en 
reageert. 
We willen onze omgeving graag zo 
schoon mogelijk aan onze kinderen en 
kleinkinderen nalaten. Het mag niet zo 
zijn dat het voor de volgende generatie 
moeilijk wordt om in dit stukje Limburg 
fijn te kunnen wonen, werken en recre-
ëren. Immers, we wonen in een dichtbe-
volkt stukje van deze Provincie waar 
vervuilende industrie plaatsvindt, een 
vliegveld ligt en hele drukke autowegen 
doorheen kruisen. (A76 , A79 en A2). In 
dat kader is het belangrijk dat de Over-
heid in welke gedaante dan ook de be-
langen van haar burgers op velerlei ge-
bied, maar zeker op milieugebied, be-
hartigt en zeker niet verkwanselt. 
Wat de vereniging zich ten doel stelt, 
wordt door de leden onderschreven. 
Ieder lid heeft de kans om aandachts-
punten in te brengen die van belang zijn. 
De vereniging is transparant en het be-
stuur houdt, bij het maken van haar be-
leid, altijd rekening met de doelstellingen 
van de vereniging en de aan- en opmer-
kingen van haar leden. 
De website bekijk ik af en toe. De 
nieuwsbrief met de naam het “Stortfront” 
daarentegen lees ik met veel aandacht 
en op deze manier blijf ik op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen en het wel 
en wee van onze leefomgeving. 
Bij heel belangrijke vergaderingen was 
ik aanwezig. Ik heb alle vertrouwen in 
het bestuur. Zij hebben het vertrouwen 
nooit beschaamd. 
 
Trees Smeijsters-Schutgens 
 
 

Groeve Schinnen: plannen maken voor de voormalige 

zandgroeve: toekomstmuziek voor extensieve recreatie.  



Dat wij dit jaar geen jaarvergadering 
houden zal niet als een verrassing 
komen. Ook hier heeft het coronavi-
rus een streep doorgezet. 
 
Informatie over het afgelopen jaar, die 
we normaal als jaaroverzicht inbrengen 
tijdens onze jaarvergadering, is te lezen 
in de kroniek 2015 -2020, in het vorige 
artikel in dit stortfront.  
Alles staat nu zo’n beetje stil. Dit bete-
kent ook dat de samenstelling van ons 
bestuur dit jaar niet verandert. Ook het 
financieel verslag en de kascontrole 
houdt u van ons tegoed .  
Wij zijn overigens altijd op zoek naar 
nieuwe bestuursleden.   
 
Meldt u aan! Of misschien kent u wel 
mensen die geïnteresseerd zijn en 
geen lid van de Milieugroep zijn. Wij 
zijn dankbaar voor alle hulp. 
 

Pagina 8  het  Stor t f ront ,  jun i  2020  

Juist deze coronatijd zet mensen aan 
het denken over hun toekomst. Het zou 
fijn zijn wanneer u samen met ons dit 
denken in de praktijk zou willen bren-
gen. 
 
Het groevenlandschap, de toekomstige 
A76, de groene verbinding tussen 
Schinnen en Schimmert, de ecotunnel, 
Maastricht Aachen Airport zijn thema’s 
die ons ook in de toekomst bezig zullen 
houden.  
 
 

 
Wij zoeken mensen die tijd  
willen steken in behoud en 

verbetering van hun  
woon- en leefomgeving. 

 

Jaarvergadering 2020 

Onthulling van “onze” herdenkingsbank bovenaan in Nagelbeek  in het kader van het ontvangen van de “Gonnie Jongmans Award” van de Rotary-

club Elsloo-Maaskant, vanwege buitengewone verdiensten op het gebied van o.a. natuur en milieu.  

Gedenkboom planten in Nagelbeek 

Plaatsen spandoek  A76: 

“Ecotunnel… hier !!!” 

Luchtfoto groeve Schinnen 

Wij blijven ons inzetten voor 

de Ecotunnel nabij de A76 

Groeve Spaubeek 


