
voorzitter werd gekozen en die functie nog 
steeds vervult.  

Er is veel bereikt de afgelopen jaren en er is 
– spijtig genoeg – nog steeds veel te doen 
om onze leefomgeving te beschermen tegen 
allerlei soorten overlast. Maar het feit dat wij 
het samen vijfentwintig jaar volgehouden 
hebben, ondanks tegenvallers en teleurstel-
lingen, is voor het bestuur reden genoeg om 
een feest(je) te organiseren voor alle leden.  

Details over programma, plaats en tijd-
stip krijgen de leden nog te horen. Noteer 
alvast de datum en houd uw brievenbus 
in de gaten !  

In dit nummer o.a.: 

jubileum 

nieuwe bestuursleden  

Gemeente Beek 

bovenafdichting stort 

groeve Schinnen 

groeve Spaubeek 

Tot grote vreugde van de zittende be-
stuursleden, meldden zich de afgelopen 
maand twee nieuwe kandidaten voor het 
bestuur van onze vereniging. Omdat al-
leen de algemene ledenvergadering be-
stuursleden kan benoemen, zullen zij 
voorlopig actief zijn als aspirant-lid van 
het bestuur. Het gaat om Marjan van der 
Ham uit Spaubeek en Menno Koopstra uit 
Schinnen. 
Hieronder stellen zij zich voor. 
 
MENNO 
Afgelopen oktober is ons gezin verhuisd van 
Drenthe (Assen) naar Limburg (Schinnen). 
Nu was de overgang ook weer niet zo groot 

Voorzitter / contactpersoon 
Nol Simons 
Nagelbeek 80 
6365 EL Schinnen 
tel. 046-4431387 
Eindredactie Stortfront 
Ine Crouzen 
Vinkenstraat 7 
6176 EX Spaubeek 
tel. 046-4432750 

e-mail: milieugroep.stort@gmail.com                  www.milieugroep.blogspot.com 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
als velen op het eerste gezicht zullen den-
ken. We zijn in het ouderlijk huis van mijn 
vrouw in Nagelbeek gaan wonen, een plek 
waar we al vele jaren regelmatig in de week-
enden kwamen. Onze twee kinderen van 5 
en 10 zijn inmiddels ook al aardig gewend 
aan een andere omgeving en school. 
We liepen al enige tijd met plannen om 
eventueel te verhuizen naar Schinnen en 
deze werden rond de zomervakantie defini-
tief. De locatie was een belangrijk pluspunt, 
een mooie ‘holle weg’ in het begin van het 
Limburgse heuvelland, met prachtige verge-
zichten. Na een half jaar hier voelt het nog 
steeds als een soort vakantie.  

(lees verder op pagina 3) 
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s  t  o   r  t  f   r    o  n   t  het  

Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek 

Zondag 13 september 2015 
Jubileumfeest 25 jaar Milieugroep 

Op zondag 13 september a.s. verwachten 
wij zo veel mogelijk leden om met elkaar 
het 25-jarig bestaan van onze Milieu-
groep te vieren.  

Vijfentwintig jaar geleden, op 19 juni 1990 
tekenden Nol Simons en Harrie Poelman, 
beide wonende in Nagelbeek bij notaris Be-
melmans in Nuth de oprichtingsakte van 
onze vereniging en was de Milieugroep Re-
gionaal Stort Westelijke Mijnstreek een feit.  
Een zilveren jubileum dus dit jaar, zowel 
voor onze vereniging als voor Nol Simons 
die tijdens de eerste ledenvergadering tot 

13 september:   

 jubileumfeest  

25 jaar Milieugroep 
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Eind april is dan eindelijk gestart met het 
aanbrengen van de bovenafdichting op fase 
3, het laatste nog niet afgedekte deel van de 
(oude)  stortplaats in Schinnen. 
De werkzaamheden zullen dit hele jaar duren. 
Dit brengt veel vrachtverkeer richting stort voor 
de aanvoer van materiaal met zich mee. Dat 
betekent  dus opletten bij de op- en afritten van 
de autoweg in Schinnen. Vooral fietsers en 
voetgangers moeten hier dan extra alert zijn! 
Een klein deel van het vrachtverkeer zal gebruik 
maken van de Vloedsgraaf. 
Omdat er in het verleden te hoog is gestort (de 
verwachte inklinking van de stortplaats was 
uiteindelijk minder) zal er gedurende een aantal 
weken afval worden verschoven naar lagere 
gedeelten op de stortplaats. Het is niet duidelijk 
in welke mate dit (stank)overlast zal opleveren 
voor de omgeving. In het voorjaar van 2016 zal 
dan de aanplant van dit deel van de stortplaats 
gebeuren. 
Doordat  Attero, beheerder van de afvalberging,  
verzuimd had toestemming te vragen aan de 
Advieskamer Bodembescherming voor het ge-
bruik van AVI-slakken als steunlaag in de af-
dichting moest later begonnen worden.  Beslo-
ten is om asfaltgranulaat als steunlaag aan te 
brengen. Hiervoor is kennelijk geen toestem-
ming nodig van de genoemde instantie.  

Bomenaanplant op de oude 
stortplaats Schinnen 
medio 2016 

Contact met de gemeenten 
Schinnen ter sprake brengen, een gedeelte van 
de weg ligt immers op Schinnens grondgebied.  
 
5. Ontgronding Spaubeek 
Uiteraard hebben we met de wethouder ook 
gesproken over de problemen die ontstaan op 
het Centraal Plateau, doordat het ontgrondin-
gentransport, in strijd met de afspraken in de 
Vaststellingsovereenkomst, toch voor een deel 
over de landbouwwegen van het Centraal Pla-
teau gaat.  
 
De afgelopen maand hebben we ook nog 
overleg gehad met wethouder Hermans van 
de gemeente Schinnen. Daar ging het vooral 
over de afwerking van de stortplaats en de 
perikelen rond de groeve Schinnen. Over 
beide onderwerpen kunt u elders in dit Stort-
front lezen. 

Bovenafdichting oude 
stortplaats Schinnen  

Goed contact met de gemeenten in onze 
regio vinden wij van groot belang om onze 
doelstelling te realiseren. Het gaat dan om 
de gemeenten Schinnen en Beek en wat 
minder vaak de gemeente Nuth. 
Onlangs hadden we een gesprek met wet-
houder Hovens van de gemeente Beek over 
een vijftal zaken.   

 
1. Reclamebeleid 
Een van die onderwerpen betrof het gemeente-
lijke reclamebeleid We zien op dit moment 
overal in het buitengebied grote reclameborden 
en spandoeken verschijnen die leiden tot ver-
loedering van onze leefomgeving. Wat nu wel 
en niet mag volgens het gemeentelijk reclame-
beleid was niet erg duidelijk. De wethouder 
heeft toegezegd dat dit beleid nader zal worden 
bekeken en indien nodig aangepast.  
 
2. Ecopassage A76 
De ecopassage A76 blijft een belangrijk discus-
siepunt in de regio. Inmiddels zijn er plannen 
voor de realisering van een passage op Schin-
nens grondgebied nabij kasteel Reijmersbeek. 
Toch blijven we een passage op Beeks grond-
gebied ook onder de aandacht brengen, bij-
voorbeeld nabij station Spaubeek en Ten Dijc-
ke. Onlangs werd er weer een aangereden ree 
op de vluchtstrook van de A76 aangetroffen.   
 
3. Struinpad Oudekerk 
Ook vroegen we aandacht voor de aanleg van 
een nieuw pad, in het kader van het project 
Corioglana, van Oude Kerk richting Terborgh. 
Met o.a. het IVN zijn we van mening dat de rust 
in dat gebied niet verstoord mag worden, vooral 
vanwege het leefgebied voor de reeën daar. 
We hebben begrepen dat die plannen op Beeks 
grondgebied inmiddels gewijzigd zijn.   
 
4. Mountainbikeroute in Diependaal 
In de prachtige holle weg Diependaal op de 
grens van Spaubeek en Schinnen is recent een 
mountainbikeroute aangelegd. De gevolgen 
bleven niet uit. Het wordt er nu wel erg druk, 
met consequenties voor wandelaars, flora en 
fauna. De wethouder bleek hiervan niet op de 
hoogte; volgens hem was de gemeente Beek 
hier niet bij betrokken. We zullen dit verder uit-
zoeken en het onderwerp ook bij de gemeente 

Overleg met wethouder 
Hovens gemeente Beek 
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Onze nieuwe  
bestuurleden:  
 
Marjan van der Ham  
     en 
Menno Koopstra 

Het is nog altijd niet duidelijk wat er met de open 
zandgroeve Schinnen-Nagelbeek gaat gebeu-
ren. Voordat deze zogenaamde fase 4 en 5 
afgewerkt kan worden wil de ontgronder eerst 
ruim 2 miljoen m3 grond in de groeve storten. De 
firma Bruls probeert al jaren hiervoor een ver-
gunning te krijgen van de gemeente. 
De gemeente Schinnen weigert tot nu toe die 
vergunning te verlenen. Uit het 
“bestemmingsplan buitengebied“ blijkt dat de 
gemeente kiest voor een natuurlijke ontwikke-
ling van de groeve waarbij slechts het aanvoe-
ren van een beperkte hoeveelheid grond nodig 
zal zijn voor afwerking en veiligheid. De milieu-
groep stelt zich achter de visie van de gemeen-
te! 
De ontgronder heeft bezwaar gemaakt tegen 
het niet verlenen van de vergunning en heeft 
van de bestuursrechter gelijk gekregen. De ge-

Wat wel opvalt, vergeleken met het “noorden”, 
is dat er meer “druk” op de omgeving is; de aan-
wezigheid van bedrijvigheid/industrie, verkeer 
en recreatie zijn duidelijk merkbaar en maken 
het gebied kwetsbaar. Toen mij werd gevraagd 
om actief te worden in het bestuur van de Mili-
eugroep, leek mij dat een mooie gelegenheid 
om te kunnen bijdragen aan een goede inrich-
ting van onze directe leefomgeving.  
In het dagelijks leven ben ik als verpleegkundi-
ge in de psychiatrie werkzaam. In het verleden 
heb ik de studie geschiedenis gedaan en heb 
daardoor nog veel interesse in (cultuur)historie. 
Naast ecologische waarden, gaat mijn speciale 
aandacht dan ook uit naar cultuurhistorische 
waarden.    

 

MARJAN 

Zo’n 23 jaar geleden verhuisde ik met mijn man 
en drie kinderen naar Spaubeek. Daar hebben 
we nog geen moment spijt van gehad. Voor de 
verhuizing vanuit Brabant, hadden wij ons, 
( dachten wij…) goed geïnformeerd over diverse 
“risico’s “, een vliegveld, chemisch industrie , 
een militaire basis.  Er waren geen redenen om 
niet in het mooie Spaubeek te gaan wonen. 
Maar kort nadat we alle dozen hadden uitgepakt  
belden vertegenwoordigers van een milieugroep 
aan met de vraag of we lid wilden worden van 
die vereniging. Een hot item bleek toen te zijn 
dat in de groeve misschien een puinbreker ge-

Geen duidelijkheid afwerking groeve Schinnen 

Nieuwe bestuursleden (vervolg van pag. 1) 

plaatst zou worden. Dat was schrikken; natuur-
lijk zijn we lid geworden. De volgende ontmoe-
ting was een jaarvergadering , waar o.a. verteld 
werd dat die puinbreker er niet  kwam mede 
door inspanning van de Milieugroep!! Ik heb 
mijn oprechte dank uitgesproken. Heel veel 
jaren verder  wonen we dus nog steeds met 
veel plezier vlak bij die groeve en bezocht ik 
weer een jaarvergadering ( 2015). Daar kreeg ik 
de vraag:  “zou je geen lid van het bestuur wil-
len worden?”  Mijn antwoord:  “Dat wil ik zeker 
doen.” 
Dat is dus de reden dat ik dit stukje schrijf en mij 
als “aspirant” lid graag aan u voorstel. 
Nog een paar weetjes:  
Mijn  dagelijkse werkzaamheden zijn adviseur 
op het gebied van duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers in organisaties, of als interim lei-
dinggevende waar nodig. 
De drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, 
sterker nog er zijn al 5 kleinkinderen. Maar een 
hond, een kat en kippen zijn nu de levende ha-
ve. Mijn man is druk met onze heerlijke tuin, 
inderdaad ja, net achter die groeve. Hij doet het 
met veel plezier. 
Ik zal mijn best doen een echte bijdrage te leve-
ren  via  de Milieugroep aan dit stuk leefgebied 
voor mens en natuur.  
Misschien ontmoeten wij elkaar bij de viering 
van het 25 jarige bestaan van de milieugroep dit 
jaar!  

meente op haar beurt is na deze uitspraak in 
beroep gegaan bij de Raad van State. Een uit-
spraak van deze Raad laat vrijwel altijd lang op 
zich wachten. Misschien dat we eind dit jaar 
meer weten. 
De Milieugroep ziet, net als de gemeente,  niets 
in een groeve die weer grotendeels wordt opge-
vuld. In de groeve Spaubeek, waar op dit mo-
ment de firma Bruls bezig is met ontgrondings-
werkzaamheden, zal slechts een zeer beperkte 
hoeveelheid grond worden ingebracht voor de 
afwerking. (zie ook het artikel over de afwerking 
van de groeve Spaubeek) De natuur zal zich in 
Spaubeek spontaan kunnen ontwikkelen. Een 
aantal grazers zal er voor moeten zorgen dat de 
groeve “open” blijft. 
Waarom kan dit principe niet ook in de groeve 
in Nagelbeek worden toegepast? 



Ontgronder Bruls moet op korte termijn een 
tweetal openbare bijeenkomsten organise-
ren waar gesproken zal worden over de defi-
nitieve plannen voor de afwerking van de 
groeve Spaubeek na beëindiging van de 
ontgrondingswerkzaamheden.  
Dit is namelijk door Gedeputeerde Staten voor-
geschreven in de verleende ontgrondingsver-
gunning. Tijdens de eerste van deze bijeen-
komsten zal het afwerkplan gepresenteerd wor-
den. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de aan-
wezigen nog commentaar leveren op het gepre-
senteerde plan. Deze opmerkingen kunnen dan 
nog worden verwerkt in het definitieve plan dat 
tijdens de tweede bijeenkomst zal worden ge-
presenteerd aan alle belangstellenden.  
 
Om op deze bijeenkomsten een gedegen plan 
te kunnen presenteren heeft de ontgronder 
besloten tot vooroverleg met alle naast-
betrokkenen om tot een door alle partijen ge-
dragen plan te komen. Voor dit vooroverleg zijn 
uitgenodigd: Provincie, gemeente Beek, IVN, 
Grontmij (dat het concept-plan maakte dat bij 
de vergunningaanvraag was gevoegd), afge-
vaardigden van de omwonenden, ontgronder 
(de firma Bruls ), de Milieugroep en tevens, op 
ons verzoek, Natuurmonumenten omdat zij 
waarschijnlijk later de beheerder van de afge-
werkte groeve worden. In april kwamen deze 
partijen de eerste keer samen en kreeg ieder-
een de kans vragen, problemen en mogelijke 
oplossingen naar voren te brengen.  
 
Er was aandacht voor de paden, de aan te leg-
gen liefst ondiepe poelen, het behoud van een 
steile wand voor geologische educatie en het 
mogelijk nestelen van de oehoe. Het inbrengen 
van grond van elders zal zo veel als mogelijk 
beperkt worden. Er zal geen aanplant plaats 
hebben, maar de natuur zal haar gang kunnen 
gaan. Het beheer zal naar verwachting gebeu-
ren door (kleine) grazers, bijvoorbeeld geiten. 
Buiten het gebied waarvoor de ontgrondings-
vergunning is verleend - in de wanden die zich 
reeds gevormd hebben - zal niet gegraven wor-
den. Er zal een uitkijkpunt worden ingericht 
voor een mooi zicht op de groeve, waarschijnlijk 
aan de Hoornbergseweg.  
De groeve kan dan betreden worden middels 
draaihekjes, zodanig dat alleen wandelaars zich 
in de groeve kunnen begeven. Gepleit werd ook 
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voor een duurzame omheining om motoren te 
weren. 
 
Al met al was het een eerste constructieve bij-
eenkomst. We vonden het fijn te horen dat de 
gemeente voorbereidingen treft om te komen 
tot een wijziging van het bestemmingsplan, 
zodat de groeve na de ontgronding de bestem-
ming Natuur zal krijgen. Verder heeft de ge-
meente ons idee overgenomen het punt Op ’t 
Broek / Dorpstraat te beveiligen met een elektri-
sche signaleringsinstallatie. In mei wordt met 
alle betrokkenen verder gepraat. Wanneer de 
openbare informatiebijeenkomsten plaats zullen 
vinden is nog niet bekend. 

Inspraak afwerkplan groeve Spaubeek 

Stand van zaken ontgronding 
Grote stukken zijn inmiddels al ontgrond zoals 
iedereen kan zien. Tot nu toe bleken over het 
verloop van de werkzaamheden nauwelijks 
klachten. Wij als Milieugroep hadden die echter 
wel. In tegenstelling tot hetgeen werd afgespro-
ken in de zogenaamde Vaststellingsovereen-
komst (juridisch aanhangsel aan de vergunning) 
blijkt de ontgronder het vervoer toch voor een 
groot deel te laten verlopen via het Centraal 
Plateau en verstoort hiermee de rust voor mens 
en dier. Bovendien heeft dit geleid tot vernieling 
van bermen en beschadiging van wegen. De 
ontgronder voerde aan dat een  brand in de 
groeve hiervoor een rechtvaardiging was en hij 
accepteerde geen alternatieve oplossingen. Alle 
betrokkenen, ook wij, toonden begrip voor de 
ontgronder die verdere schade aan zijn bezittin-
gen wil voorkomen.  
 
Toch zijn wij van mening dat als, om welke re-
den dan ook, afspraken gewijzigd moeten wor-
den, dit in goed en tijdig overleg moet gebeuren 
met de partijen die deze Vaststellingsovereen-
komst tekenden. We hebben daarom de ge-
meente gevraagd om met de betrokkenen bij 
elkaar te komen om tot een aanpassing van de 
overeenkomst te komen. We willen dat iedereen 
weet waar, wanneer en met welk materieel ge-
reden wordt en hiermee akkoord gaat. We willen 
erger voorkomen in het belang van mens en 
natuur. 
   

Landschapskunst bij  
groeve Spaubeek ? 

of een hele andere kijk  
over Spaubeek ? 


