
mede-oprichter en eerste voorzitter van de 
Rotary Elsoo.  Ter ere van en nagedachte-
nis aan Gonnie heeft de Rotary Club deze 
award die haar naam draagt, ingesteld. Het 
doel van de prijs is om bijzondere activitei-
ten, projecten of werkzaamheden, die een 
positieve bijdrage leveren aan gezondheid, 
milieu en natuur, onder de aandacht van 
een breder publiek te brengen. De award 
wordt jaarlijks toegekend, dit jaar voor de 
negende keer.  
Gonnie Jongmans, een zeer beminnelijk en 
geliefd persoon, was werkzaam als arts/
medisch milieukundige, de eerste in Lim-
burg, van de eerste lichting in Nederland. 
Een pionier die samen met enkele collega’s 
uit andere provincies haar geheel nieuw 
vakgebied en medisch beroep grotendeels 
nog zelf moest ontwikkelen en praktische 
inhoud moest geven. Zij zette zich in om 
overheden en bedrijven bewust te maken 
van de effecten van (hun) handelen op men-
sen, natuur en milieu. Zij was zo betrokken 
in haar vakgebied, dat zij haar eigen kennis 
op hoog academisch niveau bracht en pro-
moveerde aan de Universiteit van Aken. Zij 
bracht deze kennis ook over aan studenten 
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De begin dit jaar geconstateerde chemische 
verontreiniging bij de groeve Spaubeek lijkt 
op dit moment loos alarm.  
Dit voorjaar werden wij, en velen met ons, 
opgeschrikt door berichten dat rond de groe-
ve Spaubeek een ernstige chemische ver-
ontreiniging werd aangetroffen,met name 
van lood en vooral zink. Omdat in de groeve 
poelen zullen worden aangelegd na de ont-
gronding deed de Provincie onderzoek naar 
de toestand van het grondwater. Hierbij 
werd de verontreiniging geconstateerd. Een 
verklaring van dit feit was niet te vinden. Zelf 
legden we de link met het gestorte chemisch 
afval  in fase 0 van die groeve in de jaren 
zeventig.  

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

e-mail: milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com  

Toch geen chemische tijdbom in Spaubeek ? 
We namen onmiddellijk contact op met de 
Provincie omdat die verantwoordelijk is voor 
het beheer van oude stortplaatsen. We vroe-
gen, om zicht te krijgen op de ontwikkelin-
gen, toezending van de milieujaarverslagen-
van de afgelopen jaren van de stortplaatsen 
in ons gebied. We deden hiervoor een be-
roep op de Wet Openbaarheid van Bestuur 
( WOB-verzoek ). Ons verzoek werd echter 
wat betreft de groeve Spaubeek afgewezen 
omdat die verslagen bij de Provincie niet 
aanwezig bleken. Er zijn al jaren geen mili-
euverslagen van de groeve Spaubeek ge-
maakt omdat deze al lang niet meer dient 

(lees verder op pagina 2) 
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s  t  o   r  t  f   r    o  n   t  het  
milieugroep Schinnen - Spaubeek 

Milieugroep ontvangt Gonnie Jongmans Award 2016  
De Rotary Club Elsloo-Maaskant heeft de 
dr. Gonnie Jongmans Award  dit jaar toege-
kend aan de Milieugroep voor al het werk en 
de inzet voor de natuur en gezondheid in 
onze regio de afgelopen jaren. We zijn hier-
over zeer verheugd en zien het als een sti-
mulans om, in de geest van Gonnie Jong-
mans-Liedekerken, door te gaan. 
Gonnie Jongmans-Liedekerken overleed in 
augustus 2006 op 54-jarige leeftijd.  Zij was 

(lees verder op pagina 4) Voorzitter milieugroep Nol Simons samen met 
voorzitter Rotary Marlies Goldmits-Brouns 
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Verontreiniging grondwater Spaubeek ?                          (vervolg van pagina 1) 
Een ander bedrijf deed vervolgens onderzoek, 
nadat de peilputten waren schoon gemaakt en 
afgedekt. Op 12 juli werd bekend dat bij dit ver-
volgonderzoek geen noemenswaardige vervui-
ling meer werd aangetroffen. Een verrassend 
maar onverklaarbaar resultaat.  Afgesproken is 
dat, om zeker te zijn, de putten nog een aantal 
keren zullen worden onderzocht. Zijn ze drie 
maal schoon dan stopt men verder onderzoek.  
Waarschijnlijk krijgt ontgronder Bruls dan weer 
toestemming dieper te ontgronden en kunnen 
ook de poelen worden aangelegd, zoals is vast-
gelegd in het afwerkplan van de groeve Spau-
beek. 
Afgesproken is dat de Provincie ons van de 
ontwikkelingen op de hoogte zal houden. 

als afvalberging. Een rapport uit 1983 dat in ons 
bezit is, en waarin waakzaamheid werd ge-
vraagd vanwege het gestorte chemisch afval in 
de jaren zeventig en tachtig in fase 0, was bij 
de Provincie niet (meer) bekend. Toen de Pro-
vincie bereid was met ons in gesprek te gaan 
trokken wij het WOB-verzoek in en vond een 
informatief gesprek plaats op 19 juli. 
De betrokken ambtenaren vertelden dat kort na 
de verontrustende berichten de peilputten op-
nieuw bemonsterd waren en dat weer, zowel 
bovenstrooms als benedenstrooms van de 
groeve, de ernstige verontreiniging was aange-
troffen. Diverse oorzaken werden overwogen 
maar alle opties werden in het onderzoek vrij-
wel uitgesloten. Wel bleken de putten technisch 
niet helemaal in orde. Besloten werd dat de 
firma Bruls mocht blijven ontgronden, mits men 
1 meter boven het grondwaterpeil zou blijven. 

Mountainbiken, antwoorden blijven uit ! 
Ondanks onze herhaalde vragen aan de ge-
meenten Beek en Schinnen over de mountain-
bikeproblematiek  blijven de antwoorden uit. We 
hebben de gemeenten herhaaldelijk verzocht 
betrokken te worden bij de oplossing van de 
problemen die zich voordoen als gevolg van het 
biken in onze mooie kleinschalige natuurgebie-
den. Met name vernielingen, het maken van 
illegale paden en de grootschaligheid van be-
paalde evenementen, zijn ons en vele anderen 
een doorn in het oog. We vroegen om handha-
ving en aandacht voor de vergunningverlening 
bij bike-evenementen om problemen te voorko-
men. Maar tot nu toe is er weinig veranderd. 
Met name de gemeente Beek geeft geen ge-
hoor. Er zijn de afgelopen tijd toezeggingen 
gedaan voor verder overleg met de diverse 
partijen, maar hiervan is niets terecht gekomen. 
In augustus hebben we daarom opnieuw aan 
de bel getrokken bij de gemeente Beek.  De 
gemeente liet daarop weten dat we in oktober 
een antwoord zullen ontvangen!   Maar dan is 
het leed alweer geschied en lopen we opnieuw 
achter de feiten aan ! Want er staan in septem-

ber en oktober a.s. weer enkele grote MTB-
evenementen gepland. Hoe verloopt hiervoor 
de vergunningverlening ? Welke wegen gaat 
met gebruiken ? Hoe is toezicht en handhaving 
geregeld ?  De reactie van de gemeente stelt 
ons enorm  teleur, zeker omdat de gemeente 
zegt de betrokkenheid van haar burgers hoog in 
het vaandel te hebben staan.    
De informatie die we over het mountainbiken 
wel kregen van de gemeente Schinnen belooft 
niet veel goeds. De routes die de bikers wen-
sen te rijden voeren zo te zien opnieuw over 
niet bestaande paden in kwetsbare gebieden.  
De gemeente Schinnen is hier niet gelukkig 
mee en we zijn met de gemeente  in gesprek. 
Schinnen is echter ook  in afwachting van een 
reactie van de gemeente Beek, om zo de pro-
blematiek in de regio gezamenlijk aan te pak-
ken, liefst ook samen met Natuurmonumenten, 
de MTB-ers en onze Milieugroep.  
We blijven hopen dat aan deze Neverending 
Story ooit een goed einde komt. U zult dat dan 
zeker van ons te horen krijgen !!! 

Wilt u contact met een van de bestuursleden dan kan dat het makkelijkst via ons nieuwe mail-
adres:     milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com 

O.K. 

A neverending Story : 
mountainbikeproblematiek  
In Beek en Schinnen 
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Verrommeling buitengebied Windmolens in Nuth? 
In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten 
d.d. 12 juli 2016 lazen wij het volgende: 
“De gemeente Nuth heeft GS steun gevraagd 
voor de plaatsing van windturbines op het be-
drijventerrein de Horsel. Daarvoor is een wijzi-
ging van de Omgevingsverordening Limburg 
2014 noodzakelijk. GS vragen de gemeente 
Nuth dit plan te bespreken met de regio”. 
Volgens het provinciaal beleid, vastgelegd in het 
POL 2014,  zijn windmolens helemaal niet toe-
gestaan op die locatie, omdat Nuth in het Natio-
naal Landschap Zuid Limburg ligt. Toch zegt 
de Provincie niet tegen de gemeente Nuth: 
“Nee, dat kan niet”, maar draagt de gemeente 
op dit plan te gaan bespreken met de regio. 
Hoe is het toch mogelijk dat het provinciebe-
stuur het POL 2014, waarvan de inkt nauwelijks 
droog is, op dit punt al wil veranderen?! De ge-
meente Nuth ligt in het Nationaal Landschap 
Zuid Limburg. De provincie stelt in het POL 
2014 dat dit Nationaal Landschap een 
“uitsluitingsgebied is voor de plaatsing van 
windturbines”. 
Men vindt in het algemeen dat plaatsing van 
windturbines zorgvuldig moet worden overwo-
gen om wildgroei en daarmee o.a. aantasting 
van de landschappelijke kwaliteit te voorkomen. 
Verder kan men zich afvragen waarom, nu re-
cent in Parkstad/Kerkrade twee niet rendabele 
windmolens zijn afgebroken, in Parkstad/Nuth 
misschien weer windturbines worden geplaatst. 
De Milieugroep is zeker niet tegen windenergie ! 
Het is naar onze mening wel van groot belang 
dat er een goede afweging wordt gemaakt wat 
betreft de plaatsen waar die windmolens komen 
te staan. De provincie heeft in het POL 2014 
een aantal gebieden hiervoor aangewezen.  
Voorkomen moet worden dat windturbines, af-
hankelijk van het initiatief van een willekeurige 
gemeente, te pas en te onpas overal worden 
geplaatst. Wanneer aan een dergelijke ontwik-
keling geen halt wordt toegeroepen,  zullen wij 
in de toekomst door heel Limburg worden ge-
confronteerd met windmolens. Dit zal leiden tot 
fors landschapsbederf, wat zeer onwenselijk is. 
De milieugroep gaat in ieder geval “ten strijde” 
tegen de plaatsing van windturbines op de Hor-
sel in Nuth, gelegen in het Nationaal Landschap 
Zuid Limburg  Dat landschap verdient bescher-
ming. De Provincie dient zich aan haar eigen 
beleid te houden. 

De leefkwaliteit van onze omgeving wordt gro-
tendeels bepaald door de kwaliteit van de in-
richting hiervan. Horizonvervuiling, verromme-
ling en verloedering staan dat in de weg. Langs 
de autoweg A76 groeit sluipenderwijs de hori-
zonvervuiling in de vorm van versnipperde be-
drijventerreinen, verlichte reclamemasten, re-
clameborden, reclamevrachtwagens en ver-
keersknooppunten:  
Enkele voorbeelden. Bij station Spaubeek langs 
de A76 staan illegale reclameborden, veelkleu-
rige lichtmasten en grote reclame-vrachtauto's. 
In Schinnen staat langs de A76 al jaren een 
gigantische verlichte reclamemast,. Op de hoek 
Nutherweg-Nagelbeek bij de A76 staat: een 
overdreven verlicht reclamebord, dat vooral in 
het donker enorm "knalt". En op bedrijventer-
rein De Breinder  staan, op een parkeerplaats, 
bedoeld voor kort-parkeren voor vrachtwagens, 
"vaste" grote reclame-vrachtauto's!  
En dan komen daar in Nuth straks nog  de nieu-
we aansluitingen van de Buitenring op de A76, 
met een overdaad aan op-en-afritten, plus een 
Turborotonde boven op de A76. Ook maakt de 
gemeente Nuth plannen voor het plaatsen van 
3 grote windmolens op het bedrijventerrein de 
Horsel (zie ook artikel hiernaast).  
Het is verboden reclameborden bij rijkswegen 
plaatsen. Op andere plekken beslissen provin-
cies en gemeenten; zij kunnen als vergunning-
verlener op basis van de landschapsverorde-
ning reclame-uitingen tegenhouden.  Toch zien 
we steeds meer horizonvervuiling in de vorm 
van reclameborden, reclamemasten enz. ons 
groene buitengebied ontsieren. Deze reclame-
uitingen dienen geen enkel publiek belang.  Het 
lijkt wel alsof de economische belangen van 
enkelen tot norm zijn verheven. De gemeenten 
laten dit gebeuren en hebben op dit punt weinig 
of geen visie en beleid. Daarom moet de pro-
vincie stevig de regie gaan nemen. 
De Milieugroep is van mening dat wildgroei van 
nutteloze en illegale reclame in de openbare 
ruimte moet worden gestopt. Gemeenten moe-
ten wettelijke regels opstelllen zodat zij aanvra-
gen kunnen toetsen en  zonodig handhavend 
kunnen optreden. Ook moeten gemeenten zich 
houden aan het provinciaal beleid omtrent 
plaatsing van grote windturbines. Dus nooit in 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
Het is de hoogste tijd voor de politiek om goede 
keuzes te maken, om zo de verrommeling en 
verloedering van ons groene buitengebied te-
gen te gaan.  

Storende reclame in het buitengebied kunt u melden bij de Natuur en Milieu Federatie Limburg via een 
formulier op de website: www.nmflimburg.nl/ruimte. De NMF zal dit dan opnemen met de betreffende 
gemeente. 

verrommeling van de omgeving : 
verlichte reclamemast langs de 
A76—Schinnen.  



Tijdens de laatste algemene ledenvergadering 
hebben wij afscheid genomen van Ine Crouzen 
als bestuurslid. Ine heeft bijna vanaf de oprich-
ting deel uitgemaakt van het bestuur van onze 
vereniging. Van 2000 tot 2015 heeft zij boven-
dien het secretariaat van de milieugroep ver-
zorgd. De laatste jaren had zij steeds minder 
tijd om voor onze vereniging werkzaam te zijn. 
Met name het reizen naar haar kinderen en 
kleinkinderen (deels in het buitenland) nam 
steeds meer tijd in beslag, met als gevolg dat 
het voor haar steeds moeilijker werd de actuali-
teit rond de milieugroep bij te houden. 
Niet alleen het secretariaatswerk kostte veel 
tijd. Dat gold ook voor het lezen van bijvoor-
beeld rapporten en vergunningen, alle werk-
zaamheden rond de  bestuursvergaderingen en 
het veelvuldige overleg met o.a. provincie en 
gemeenten.  
Het was indertijd haar idee om de weten-
schapswinkel van de Universiteit van Wagenin-
gen in te schakelen. Het rapport “Groeven en 
Graven”, waar we in al onze contacten veel 
gebruik van hebben kunnen maken, is hieruit 
voortgekomen. 
Ine was ook verantwoordelijk voor de eindre-
dactie van het Stortfront  en de diverse jubile-
umuitgaven. Als ze in de gelegenheid is zal Ine 
de eindredactie van onze nieuwsbrief blijven 
verzorgen. Het bestuur waardeert dat zeer. 
Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar voor het 
vele werk en de jarenlange inzet voor onze 
vereniging. Haar kennis en inzet heeft er mede 
aan bijgedragen dat onze vereniging in de regio 
een gewaardeerde gesprekspartner is gewor-
den. 
De algemene ledenvergadering heeft haar van-
wege al haar verdiensten benoemd tot erelid 
van onze milieugroep. 
 

Pagina 4  het  s tor t f ront ,  september 2016 

Afscheid Ine Crouzen 

Onze oude naam voldeed al lang niet meer 
aan onze doelstelling en de inhoud van onze 
huidige werkzaamheden, zoals we u in het 
Stortfront van april al  lieten weten. 
Via Nuth-Heuvelland-Notaris-Kantoor zal de 
nieuwe naam binnenkort in onze statuten wor-
den opgenomen. Notaris Helga Goossens 
heeft toegezegd dit geheel belangeloos voor 
onze vereniging te willen doen, waarvoor wij 
haar en haar kantoor zeer erkentelijk zijn. 

De nieuwe naam van onze vereniging is een 
feit ! 
In de extra algemene ledenvergadering dit voor-
jaar gingen de aanwezigen akkoord met ons 
voorstel onze naam Milieugroep Regionaal Stort 
Westelijke Mijnstreek te wijzigen inMilieugroep 
Schinnen-Spaubeek.  Een extra vergadering 
was nodig om tot dit besluit te komen, want in 
onze reguliere jaarlijkse algemene ledenverga-
dering was het hiervoor vereiste 2/3 deel van 
onze leden niet aanwezig. 

Onze nieuwe naam: Milieugroep Schinnen-Spaubeek  

Gonnie Jongmans Award  (vervolg  pag. 1) 
van diverse opleidingsinstituten, niet alleen in 
Nederland maar ook daarbuiten. Naast deze 
wetenschappelijke prestaties was haar grote 
kracht dat zij op een betrokken en rustige, maar 
bovenal deskundige manier wist te communice-
ren met de vele burgers die plotseling gecon-
fronteerd worden met dreigende gezondheidsef-
fecten in hun leef- en werkomgeving en die zich 
zorgen maken over de eigen gezondheid en die 
van hun kinderen en over de natuur. Informe-
ren, adviseren, voorlichting geven aan gemeen-
tebesturen, bewoners, groepen burgers, bij 
nacht en ontij ter plekke aanwezig zijn bij milieu-
calamiteiten, samenwerken met andere hulpver-
leners en met het openbaar bestuur, communi-
ceren met de media, daarin was zij sterk en 
onvermoeibaar.  
In de jaren negentig heeft de Milieugroep ver-
schillende malen contact met Gonnie Jongmans 
gehad. Zij heeft toen als begeleider meegewerkt 
aan het rapport “Risico-analyse afvalberging 
Schinnen “. In dit rapport werden de milieu- en 
gezondheidsrisico’s voor de omwonenden van 
de afvalberging Schinnen, Nuth en Spaubeek in 
kaart gebracht. 
Aan de award is een kunstwerk verbonden met 
als thema “natuur en gezondheid”. Voorzitter 
Nol Simons van onze Milieugroep nam het 
kunstwerk, gemaakt door Maria Bemelmans uit 
Doenrade vorige maand in ontvangst. Tevens is 
er een geldbedrag van € 1500 aan de prijs  ver-
bonden. Voor dit geld zullen we zeker een pas-
sende bestemming vinden.  
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn 
twee nieuwe bestuursleden gekozen. Het zijn 
Marjan van der Ham uit Spaubeek en Menno 
Koopstra uit Nagelbeek/Schinnen. Zij hadden 
al een jaar lang als kandidaat-bestuursleden in 
het bestuur “meegedraaid”en hebben zo al de 
nodige ervaring op gedaan. We hopen lang 
van hun steun en inzet gebruik te kunnen ma-
ken en wensen hen veel succes. 

afscheid Ine Crouzen als 
bestuurslid 

nieuwe bestuursleden: Mar-
jan van der Ham uit Spau-
beek en Menno Koopstra uit 
Schinnen. 


