
recycling, het opnieuw gebruiken van afval-
stoffen.  
Na het stoppen met de stortactiviteiten heeft 
het toch nog 15 jaar geduurd alvorens de 
uiteindelijke bovenafdichting op de stort-
plaats in Schinnen werd gerealiseerd.(Lees 
hierover elders in dit Stortfront) 
Naast aandacht voor milieuaspecten heeft 
onze vereniging in de afgelopen 15 jaar het 
vizier met name gericht op het landschap en 
de natuur en het behoud van het Centraal 
Plateau als een gebied van rust en stilte. 
Deze veranderde doelstelling is opgenomen 
in onze statuten. 
Indien tijdens de ledenvergadering van 19 
april niet het vereiste aantal leden aanwezig 
is, dan kan er in een volgende algemene 
vergadering met een meerderheid van stem-
men van de dan aanwezige leden toch be-
sloten worden tot deze naamswijziging. 
Wij hopen dat een tweede vergadering 
niet nodig zal zijn en rekenen op een gro-
te opkomst bij onze jaarvergadering, 
dinsdag 19 april ! 

In dit nummer o.a.: 

Nieuwe naam 

Ecotunnel hier ! 

Mountainbiken,  

Bovenafdichting stort 

Nieuwe Website 

 

Het bestuur heeft de actie om een 
ecotunnel onder de A76 bij Reijmers-
beek gerealiseerd te krijgen voortge-
zet met een informatieve bijeenkomst 
op 16 januari j.l.   
De noodzaak van een ecopassage op 
deze locatie is al jaren geleden aange-
toond. Omdat er steeds maar geen ac-
tie werd ondernomen heeft de Milieu-
groep het afgelopen najaar een groot 
spandoek geplaatst langs de A76, in de 
buurt van de plek waar volgens deskun-
digen die tunnel moet komen. 

Voorzitter / contactpersoon 
Nol Simons 
Nagelbeek 80 
6365 EL Schinnen 
tel. 046-4431387 
 

e-mail: milieugroep.stort@gmail.com    www.Milieugroep Schinnen—Spaubeek.nl 

Ecotunnel, Hier ! 
De bijeenkomst in januari was vooral 
bestemd voor gemeentelijke en provin-
ciale politici. Tijdens die bijeenkomst is 
afgesproken dat de aanwezigen en ook 
andere belangstellenden regelmatig via 
een nieuwsbrief op de hoogte zullen 
worden gehouden van de verdere ont-
wikkelingen. Snel gaan die ontwikkelin-
gen niet, maar toch is er wel een en 
ander gebeurd. 
 

(lees verder op pagina 2) 
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s  t  o   r  t  f   r    o  n   t  het  

milieugroep Schinnen - Spaubeek 

Voorstel aan ledenvergadering 
Nieuwe naam: milieugroep Schinnen - Spaubeek 
Belangrijk agendapunt op de komende 
ledenvergadering is de verandering van 
de naam van onze vereniging.   
Omdat de naam al lang niet meer passend 
is bij de doelstelling van onze vereniging 
stelt het bestuur de leden voor de naam van 
onze vereniging te veranderen in: milieu-
groep Schinnen - Spaubeek. Volgens de 
statuten moet een besluit tot naamsverande-
ring  genomen worden door de algemene 
ledenvergadering. Op die vergadering moet  
minimaal 2/3 deel van de leden aanwezig 
moet zijn. Van de aanwezigen moet dan 
weer 2/3 deel voor die naamswijziging stem-
men. 
Onze vereniging is in 1990 opgericht vanwe-
ge alle perikelen op dat moment rond het 
storten van afval in Schinnen. De naam van 
onze vereniging is dan ook gebaseerd op 
het storten van afval in onze omgeving. 
Vanaf het jaar 2000 wordt er in Schinnen 
geen afval meer gestort. De ontwikkeling in 
de afvalverwerking is in de jaren ‘90 van de 
vorige eeuw zeer snel gegaan. De focus ligt 
niet meer op het storten van afval maar op 

19 april , 19.30 uur 

jaarvergadering in 

het IVN-lokaal 

Schinnen 
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De deelnemers van de 
informatie-bijeenkomst 
poseren voor een groeps-
foto voor het spandoek. 

informatie-bijeenkomst Eco-tunnel 
Ter afsluiting en informatie wandelden we naar de 
plek aan de A76 waar het informatiebord staat , 
daar waar naar onze mening een volwaardige verbin-
ding te realiseren is. 
Om vaart te krijgen in het traject vroegen we een 
gesprek met gedeputeerde van de Broeck, maar hij 
gaf aan eerst het standpunt van de gemeente Schin-
nen in deze te willen kennen.                                                                    
We vernamen dat de gemeente Schinnen inmiddels 
de draad weer heeft opgepakt met de fa. Heus-
schen-Copier die een eerder concept verder gaat 
uitwerken. We hopen hierover vervolgens in ge-
sprek te gaan met de gemeente Schinnen.                                                                                         
Intussen lijkt de VVV enthousiast voor zo’n verbin-
ding, met name vanwege de stimulans voor nieuwe 
recreatieve routes, waar ook de Provincie een voor-
stander van is. 
De SP Fractie in Provinciale Staten heeft naar aanlei-
ding van onze informatie inmiddels schriftelijke vra-
gen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat Gede-
puteerde Staten vooralsnog opteren voor de aanleg 
en opwaardering van faunaverbindingen in het kader 
van de aan te leggen Parkstad Buitenring. Volgens 
G.S. mag een aan te leggen ecologische verbinding 
niet ten koste gaan van geld en tijd bestemd voor de 
aanleg van de Buitenring. Rijkswaterstaat zou ook de 
eerst verantwoordelijke zijn. 
 
We zijn van mening dat de faunapassages zoals de 
Provincie bedoelt, in het kader van de Buitenring, 
absoluut niet voldoende zijn en zeker niet voldoen 
aan de norm voor een robuuste ecologische verbin-
ding zoals die ter plekke noodzakelijk is geacht. 
We waarderen het dat de Provincie wel met ons 
het gesprek wil aangaan zodra de visie van de ge-
meente Schinnen duidelijk is. 
Wordt vervolgd ! 

Noodzaak: ecotunnel ...hier ! 
 
We zijn doorgegaan met onze actie voor een 
volwaardige ecologische verbinding tussen 
Schinnen en Nuth onder de A76. De nood-
zaak is immers aangetoond en in 2004 is, in 
het Meerjarenplan Ontsnippering van het 
Rijk, die noodzaak nog eens bevestigd.             
                                                                                                                                       
Omdat steun vanuit de politiek erg belangrijk is 
organiseerden we in januari een informatiebijeen-
komst voor politici van de omliggende gemeenten, 
de provincie en andere betrokkenen. We gaven 
informatie over de versnippering van de natuur, de 
gevolgen voor mens en dier en de stand van zaken 
wat betreft de plannen om tot verbetering te ko-
men. 
Er ontstond een levendige discussie over nut en 
noodzaak en de aanwezigen onderschreven het 
grote belang van een volwaardige verbinding daar. 
Men vond bovendien dat zo’n verbinding voor mens 
en dier geschikt zou moeten zijn, er zijn immers 
ook recreatief-economische belangen. Want de A76 
is ook voor wandel-, fiets- en ruiterroutes, van het 
Geleenbeekdal naar het Centraal Plateau, een grote 
barrière. 
 
Belangrijk zijn natuurlijk de financiën. Rijkswater-
staat heeft hiervoor middelen, maar daarnaast zou-
den ook Europese subsidies en provinciale middelen 
kunnen worden aangeboord. Dat gelden bestemd 
voor de Buitenring hiervoor moeten worden aange-
wend is zeker niet de bedoeling. Wel zou de reali-
sering van de verbinding gelijktijdig met de Buiten-
ring kostenbesparend kunnen werken. 
                                                                                                                                                                                             
Afgesproken werd dat de aanwezigen elkaar zouden 
steunen en elkaar over en weer zouden blijven 
informeren op weg naar die belangrijke ecologische 
verbinding .                                                                                                                

Plaatsen van ons  
spandoek www.ecotunnelhier.nl 
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De problemen met het mountainbiken in ons 
gebied zijn ondanks enkele gesprekken met 
gemeenten, mountainbikers en belangheb-
ben, niet opgelost. 
Integendeel, de afgelopen maanden vonden  
grote evenementen plaats, met als gevolg 
overlast en de aanleg van illegale paden. 
 
De Milieugroep heeft daarom op 25 januari j.l. 
opnieuw gesproken met vertegenwoordigers 
van de gemeenten Beek en Schinnen en Na-
tuurmonumenten. We hoopten een antwoord te 
krijgen op onze vele vragen, zoals: hoe verloopt 
de vergunningverlening? Hoe wordt gehand-
haafd? Zijn de routes aan te passen?  
Men was het met ons eens dat mountainbiken 
en wandelen nauwelijks te combineren zijn in 
zo’n kleinschalig natuurgebied, zeker niet als er 
al zoveel wandelroutes lopen, zoals in het Die-
pendal. Maar de oplossing lijkt niet gemakkelijk 
te vinden. Illegaliteit is moeilijk te voorkomen en 
illegale paden zijn moeilijk af te sluiten, vindt 
men.                                                                                                                           
Openbare wegen, ook in het buitengebied, zijn 
bovendien voor iedereen toegankelijk, ook voor 
bikers. Voor dit laatste hebben we natuurlijk 
begrip. 
 
Problematisch wordt het echter als evenemen-
ten worden georganiseerd, zeker wanneer deze 
honderden deelnemers trekken. Bovendien 
wordt dan vaak niet de officiële route bereden 
en worden er illegale paden aangelegd, met 
forse natuurschade tot gevolg. Grootschalige 
evenementen geven bovendien grote bekend-
heid aan onze mooie kleine natuurgebieden, 
met als gevolg dat ook na die dagen de stroom 
van mountainbikers in dit gebied aanhoudt.  
                                                                                                          
En handhaving ontbreekt totaal. Er is geen toe-
zicht bij het uitzetten van de routes, noch tijdens 
de evenementen zelf.  
Natuurmonumenten deed tijdens het gesprek 
het voorstel te willen bekijken of de huidige 
MTB-route naast en parallel  aan het Diependal 
zou kunnen worden verlegd. De confrontatie 
tussen bikers en wandelaars zou hiermee wor-
den voorkomen.                                                                                                                
Wij hebben hier vraagtekens bij. Is dit praktisch 
wel te realiseren ? Wordt hiermee geen nieuwe 
schade aangericht ? Wordt het Diependal zelf 
dan niet meer bereden ? Is handhaving dan wel 
te realiseren ? Voorkomt dit de illegaliteit ? 
 
Afgesproken werd dat de gemeenten in februari 
het gesprek zouden aangaan met de MTB-
groeperingen in de regio. Daarna zou het ge-
sprek met alle betrokkenen weer worden opge-
pakt. In een recent gesprek met de gemeente 
Beek is ons gebleken dat er nog niets is ge-
beurd. We zouden nu op korte termijn wel iets 
horen van de betreffende ambtenaar. We wach-
ten nog af. 
 
We kunnen echter niet meer lang wachten. On-
langs zagen we de Wielerkalender 2016. Er 
staan in dit gebied minstens weer 2 heel groot-

nen in deze te willen kennen.                                                                    

sprek te gaan met de gemeente Schinnen.                                                                                                                                    

Mountainbiken nog steeds probleem 
schalige evenementen in het najaar gepland. 
We hopen deze grote evenementen te voorko-
men en vragen de gemeenten ons vroegtijdig 
bij de vergunningverlening of toestemmings-
verlening te betrekken, ook van kleinere eve-
nementen. Onze ervaring is immers dat ver-
zoeken om iets te organiseren gemakkelijk 
van achter het bureau worden genomen, zon-
der voldoende kennis van het gebied en zon-
der dat men zich de gevolgen realiseert. Het 
aspect handhaving heeft ook geen aandacht 
bij de vergunningverlening. 
 
Het is duidelijk dat de problemen zich , behal-
ve in het Diependal, ook op andere plaatsen 
voordoen in onze regio. Onlangs werd bijvoor-
beeld illegaal een pad gebaand in de Nagel-
bekergrubbe. Hiervoor werden zelfs bomen 
gekapt! De dader had de brutaliteit voor te 
wenden dat deze kap gebeurde onder de vlag 
van Natuurmonumenten.  
Natuurlijk is Natuurmonumenten hierover ge-
informeerd. Ook zijn de politie en de groene 
brigade van de provincie op de hoogte ge-
steld. We hopen dat deze feiten eindelijk tot 
daden leiden en dat verbaliserend zal worden 
opgetreden. Ook willen we iedereen vragen 
melding te doen van zaken die het gebied 
bedreigen. De aanhouder wint ! 
 
Duidelijk is dat de problemen nog lang niet 
opgelost zijn. We hebben wel bereikt dat de 
problematiek bij alle betrokken instanties 
een aandachtspunt is geworden. Dit zal de 
waakzaamheid vergroten. Nieuwe routes 
zullen hopelijk minder snel worden aange-
legd, handhaving krijgt eerder aandacht en 
evenementen zullen met meer zorg worden 
bekeken. 
 
Wordt vervolgd, we blijven alert. 
 

                                                             



De werkzaamheden aan de bovenafdichting 
van fase 3 van de oude stortplaats zijn op 
dit moment gestaakt, aldus dhr. Beaumont 
van de firma Attero in een gesprek begin 
maart.  
Het slechte weer is hier debet aan. Over een 
maand wil men weer starten en als alles dan 
voorspoedig verloopt moeten de werkzaamhe-
den binnen twee maanden zijn afgerond. 

Men overweegt om in eerste instantie een gro-
ve grassoort in te zaaien. Dit najaar of volgend 
jaar wordt dan de beplanting aangebracht. In de 
nabije toekomst moet het dan mogelijk zijn om 
over deze oude stortplaats te wandelen.  Door 
de hoogte van de stortplaats zal er zeker geno-
ten kunnen worden van een prachtig uitzicht ! 

Wel moeten dan maatregelen worden genomen 
tegen eventueel vandalisme ! Er is o.a. nog een 
gasonttrekkingssysteem op fase 3 in gebruik. 
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Schinnen: afwerking stortplaats  

langrijke rol bij nieuwsgaring en –voorziening. 
Daarom zijn we van plan om naast de website 
ook van Facebook gebruik te gaan maken. Op 
de jaarvergadering zult u er allicht meer van 
horen! 

 

Aan weerszijde van  
Nagelbeek : 

De groeve, en fase 1-2-3 

Nu onze vereniging een nieuwe naam krijgt lijkt 
het ook het juiste moment om verder te gaan 
met de “vernieuwing” van de Milieugroep. 

Het bestuur wil  ook graag een website voor de 
vereniging maken. Door deze site kunnen wij u 
ook op een meer “moderne”  manier op de 
hoogte houden van actuele ontwikkelingen. 
Sociale media spelen tegenwoordig een be-

Ontwikkelen website milieugroep 

www.milieugroep Schinnen - Spaubeek.nl 

Fa
se

 1
-2

-3
 

Groeve Schinnen (fase 4 en 5) 
Over fase 4 en 5  (de groeve) valt op dit mo-
ment niet veel te vertellen. 

Er blijven verschillen van mening bestaan 
tussen de gemeente en de ontgronder-
eigenaar over de afwerking van deze fasen. 
Nog steeds zijn wij in afwachting van een 
uitspraak van de Raad van State in een ge-
schil tussen gemeente en ontgronder Bruls. 

De gemeente Schinnen heeft eerder een 
omgevingsvergunning voor het storten van 2 
miljoen m3  grond geweigerd. Weliswaar heeft 
de bestuursrechter de gemeente vervolgens 
in het ongelijk gesteld, maar de gemeente 
heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de 
Raad van state. En zo’n procedure duurt nu 
eenmaal erg lang ! 

Wij zijn zeer benieuwd naar deze uitspraak 

Fase 4-5 
Groeve 


