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Voorzitter / contactpersoon 

Nol Simons 

Nagelbeek 80 

6365 EL Schinnen 

tel. 046-4431387 

 

 

Ledenvergadering september 2021 

 Mei 2021 

s  t  o   r  t  f   r    o  n   t  het  

Milieugroep Schinnen - Spaubeek 

e-mail: milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com 

www.milieugroepschinnenspaubeek.nl  

Vorig jaar was het niet mogelijk om onze jaarlijkse ledenver-
gadering te organiseren. Dit jaar doen we een nieuwe poging, 
maar wat later in het jaar, namelijk in september. Dit in de ver-
wachting dat het dan qua Corona-maatregelen mogelijk zal 
zijn. 
We zijn er in geslaagd een kandidaat te vinden voor onze va-
cature van voorzitter. Elders in dit Stortfront zal hij zich alvast 
aan u voorstellen. We willen deze kandidaatstelling graag, 
volgens de regels van onze statuten, aan u voorleggen. 
 
Ook willen we in de ledenvergadering met onze leden van ge-
dachten wisselen over de plannen voor een Groevenpark (zie 
pag. 4 in deze nieuwsbrief). Wat vindt u van het plan? Wat 
zou de positie van de Milieugroep moeten zijn? We nodigen u 
van harte uit om met ons te discussiëren.  
Vanzelfsprekend ontvangt u tijdig een uitnodiging met datum, 
agenda en locatie. 

  
 

De leden die dit Stortfront op papier ontvangen, vinden bijge-
sloten ook de brief met het verzoek de contributie voor 2021 
aan ons over te maken. 
Uitgezonderd zijn degenen die dit via een automatische  
betaling doen. 

Contributie 2021 

http://www.milieugroepschinnenspaubeek.nl
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De nieuwe voorzitter 
 
De Milieugroep Schinnen-Spaubeek is al 
enige tijd op zoek naar een nieuwe voor-
zitter omdat Nol Simons het na 30 jaar tijd 
vindt om het stokje over te dragen en het 
wat “rustiger aan” wil gaan doen. In dit 
kader ben ik benaderd om dit stokje over 
te nemen. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Eduard Habets en woon aan de 
Heisterbrug in Schinnen. Ik heb een ‘’groene’’ 
achtergrond, laatstelijk als gebiedsmanager 
Zuid-Limburg voor Natuurmonumenten. In het 
verleden ben ik voorzitter geweest van het 
IVN Schinnen en van het CNME De Rollen. 
Dit impliceert dat ik grote affiniteit heb met 
natuur en landschap en ik een goede leefom-
geving belangrijk vind. Recent ben ik met 
pensioen gegaan maar ik vind het nog te 
vroeg om achter de geraniums te gaan zitten.  
 
Na de vraag of ik beschikbaar ben als voorzit-
ter van de Milieugroep heb ik enkele be-
stuursvergaderingen bijgewoond. Het doel 
van de Milieugroep en het grote enthousias-
me van de bestuursleden hebben mij doen 
besluiten om volmondig “ja” te zeggen op 
deze vraag. Gezien mijn leeftijd zal dat zeker 
niet voor 30 jaar zijn ... 
De Milieugroep is al jaren een belangrijke en 
kritische voorvechter voor een goede leefom-
geving binnen de gemeenten Beekdaelen en 
Beek. Het werkgebied met grote natuur- en 
landschapswaarden verdient het om beter 
beschermd te worden. Diverse ruimtelijke 
plannen en ingrepen dreigen het gebied nog 
verder te versnipperen en te verarmen. Voor-
beelden zijn onder meer de toekomst van de 
groeven, de plannen met het voormalige ter-
rein van USAG Armybase (Afcent) in Schin-
nen, de toenemende negatieve effecten van 
recreatie in het Geleenbeekdal, de noodzake-
lijke landbouwtransitie, sluipverkeer in het 
buitengebied en een toekomstige verbreding 
van de A76. 
 
Daarom is op de eerste plaats een kritische 
groep bewoners nodig met een grote achter-
ban. Samenwerking met partners die deze 
doelen delen, zoals Natuurmonumenten, Het 
Limburgs Landschap en de IVN-afdelingen 
en ondersteuning van de Milieufederatie Lim-
burg, zijn hierbij belangrijk. 
 
In mijn rol als voorzitter hoop ik jullie spreek-
buis te zijn en de belangen van de Milieu-
groep te behartigen. Uiteraard wordt mijn 
voordracht eerst nog besproken tijdens de 
ledenvergadering in september. Vertrouwend 
op een positief besluit, zie ik uit naar een 
nadere kennismaking. 
 
Groetend, 
Eduard Habets 
 

Eduard Habets 

Inrichting  
faunapassage A76 
 
Bij de aanleg van de turborotonde op de 
A76 tussen Nuth en Schinnen heeft de 
Milieugroep sterk gepleit voor een goede 
faunaverbinding tussen het Geleenbeek-
dal en de hellingen naar het plateau van 
Schimmert. Een volwaardig ecoduct of 
een brede faunatunnel bleken niet haal-
baar, maar de Provincie Limburg heeft wel 
het bestaande tunneltje nabij kasteel Reij-
mersbeek bestempeld als faunapassage.  
 
Uit kostenoverwegingen hebben de provincie 
en Rijkswaterstaat er voor gekozen om alleen 
een dassentunnel onder de A76 aan te leg-
gen en de oude tunnel niet te verbreden voor 
grote zoogdieren. 
De oude en de nieuwe tunnel vanaf de Oude 
Nutherweg naar Reijmersbeek zijn tevens 
noodzakelijk voor de ontsluiting van Reij-
mersbeek. Volgens de heer Gerrickens, eige-
naar van Reijmersbeek, zou er sprake zijn 
van erfdienstbaarheid. De gemeente Beek-
daelen heeft de wens geuit om de oude en de 
nieuwe tunnel ook voor recreatie te gebruiken 
en hiervoor de weg te willen asfalteren. Hier-
door komt de faunaverbinding echter in de 
knel. 
Na eerder overleg met de Provincie Limburg, 
hebben wij recent een gesprek gehad met 
Rijkswaterstaat over dit knelpunt. Men erkent 
dat de tunnels niet functioneren voor grote 
zoogdieren: de tunnels zijn te lang en hebben 
een betonnen vloer. 
 
Op dit moment is de verbinding nog afgeslo-
ten vanwege langslepende juridische proce-
dures en onderhandelingen tussen Provincie, 
gemeente en de heer Gerrickens. Nu is het 
onduidelijk welke afspraken en verplichtingen 
er zijn tussen de partijen. Wel is duidelijk dat 
de weg, inclusief de tunnelvloeren, eigendom 
is van de gemeente en de tunnels van Rijks-
waterstaat. Rijkswaterstaat zal nu uitzoeken 
welke afspraken er tussen de partijen zijn 
gemaakt over aanleg, beheer en onderhoud 
van de faunapassage. Hierna zal er een over-
leg plaatsvinden tussen Rijkswaterstaat, de 
Provincie Limburg, de gemeente Beekdaelen 
en de Milieugroep over de inrichting van de 
tunnels om ze geschikt te maken als fauna-
verbinding.  
 
Wordt vervolgd ! 
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De Milieugroep diende in december 2018 een 
bezwaarschrift in tegen het Ontwerpbestem-
mingsplan van de gemeente Beek om aan de 
westkant van Spaubeek een landgoed in te 
richten. 
Ons grootste bezwaar was (en is nog steeds) 
dat ten behoeve van de bouw van vijf grote vil-
la’s een prachtig landschap en natuurgebied 
van 2,5 ha verloren gaat. 
Er is ook geen behoefte aan deze woningen. 
Het bewijs hiervoor is geleverd omdat van het 
landgoed De Broenen aan de Putbroekerweg 
na jaren nog niet één kavel is verkocht. De ge-
meente zou eerder moeten inzetten op de bouw 
voor starters of op sociale woningbouw. 
Omdat intussen 2 jaar verstreken waren na de 
terinzagelegging, besloot de gemeente de pro-
jectontwikkelaar tot 1 april jl. de tijd te geven het 

plan te actualiseren. Dit gebeurde niet, 
echter zeer onlangs werden wel nadere 
stukken aangeleverd. Het college van 
B&W van de gemeente Beek is hiermee 
akkoord gegaan en na verwerking van 
alle stukken moet de gemeenteraad hier 
een besluit over nemen. De verwachting 
is dat dit een agendapunt wordt tijdens 
een raadsvergadering in het najaar, 
waarschijnlijk in oktober. Het plan wordt 
voordien natuurlijk opnieuw ter inzage 
gelegd. We zullen als Milieugroep hier 
zeker weer op reageren. We hopen 
natuurlijk dat veel omwonenden dat ook 
zullen doen. Let daarom op de datum 
van de terinzagelegging in de loop van 
dit jaar.  

Stand van zaken Landgoed Looiwinkel Spaubeek 

Affiche Minisymposium 

Het minisymposium  
op vrijdag 8 oktober  

Voor het organiseren van het 
minisymposium zoeken wij vrij-
willigers die graag willen mee-
helpen bij de organisatie, maar 
ook bij de uitvoering op en rond-
om de dag zelf. Wij proberen de 
organisatie zoveel mogelijk in 
eigen hand te houden, wat wel 
de nodige (tijds)investering met 
zich meebrengt. Alle hulp is dan 
ook welkom! 
 
We waarderen het zeer als u 
contact met ons opneemt.  
Dit kan via milieugroepschinnen-
spaubeek@gmail.com.  
 
U krijgt dan als vrijwilliger vooraf  
natuurlijk alle nodige informatie. 

mailto:milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com
mailto:milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com


In het laatste Stortfront hebben wij ge-
schreven dat de firma Bruls aan ont-
werpbureau Heusschen Copier opdracht 
heeft gegeven een plan te ontwikkelen 
voor de groeven in Schinnen en Spau-
beek. Onlangs is dit plan onder de naam 
“Silt” gepresenteerd aan de politiek 
(Provincie, colleges van B&W en ge-
meenteraden van Beekdaelen en Beek). 
Ook de bewoners in de omgeving zijn via 
een flyer geïnformeerd (zie ook: 
www.beleefsilt.nl). Het betreft een eerste 
opzet, waarbij het voor de ondernemer 
van belang is te weten te komen of er 
voldoende draagvlak voor de plannen 
bestaat. 
 

• Kritisch realistische blik 
Ongetwijfeld zullen er vragen zijn, zullen er 
voorstanders zijn, maar ook mensen die 
deze plannen niet zullen onderschrijven. 
Ook het bestuur van de Milieugroep kijkt 
met een kritische blik naar de ontwikkelin-
gen. Maar ook vanuit een realistisch stand-
punt. 
Jarenlang hebben wij geijverd voor enkel 
natuurontwikkeling in de groeven maar dat 
lijkt toch geen haalbare kaart. We kunnen 
als Milieugroep wel veel willen, maar uitein-
delijk is de groeve niet van “ons” en zal dus 
altijd via overleg naar een oplossing moeten 
worden gezocht. 
Voor de groeve in Schinnen is destijds door 
de Provincie een ontgrondingsvergunning 
verleend zonder een afwerkplicht. De be-
doeling was namelijk om de groeve vol te 
storten met afval. In de jaren negentig is 
echter de kijk op ons afval veranderd. In 
plaats van storten is nu hergebruik en ver-
branding het motto. De groeve is niet meer 
nodig als voorziene stortplaats en ligt nu al 
vele jaren te wachten op een definitieve 
bestemming. De vraag is nog steeds wat de 
beste bestemming wordt. 
 

• Verschillende opties  
Een optie is de groeve te laten liggen, zoals 
hij er nu bij ligt. Eigenaar fa. Bruls laat het 
terrein dan langzaam dichtgroeien met bos 
en zorgt dat het hek bezoekers blijft tegen-
houden. Het terrein is immers te gevaarlijk 
om zomaar open te stellen en er zouden 
allerlei illegale activiteiten kunnen komen 
(denk aan motorcross). 
 
Een tweede optie is de groeve inrichten 
voor enkel natuurontwikkeling met zeer ex-
tensieve recreatie. Deze optie heeft onze 
voorkeur, maar dat vraagt wel om een in-
vestering waar geen inkomsten tegenover 
staan. Dat zou kunnen als de groeve wordt 
aangekocht. De vraag is wie honderddui-
zenden euro’s wil en kan betalen voor een 
groeve waar enkel natuurontwikkeling mag 
plaatsvinden en die blijvend geld kost voor 
het beheer ervan. 
Provincie en gemeenten hebben hier geen 
geld voor begroot en ook bij natuurorganisa-
ties als Natuurmonumenten en Limburgs 
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landschap zijn er onvoldoende financiële 
mogelijkheden. 
Een goed voorbeeld hiervan is de groeve 
Spaubeek, waarvan Attero voor een groot 
deel eigenaar is. Attero probeert tevergeefs 
al een aantal jaren hun deel voor € 200.000 
te verkopen (als natuurterrein). 
 

• Verdienmodel en natuur 
Een optie die wel zou kunnen slagen, is het 
voorgestelde groevenplan “Silt”. Dit bevat 
namelijk een verdienmodel. Er zal (mee)
verdiend worden aan de zonnepanelen op 
de stortplaats in Schinnen, aan de verhuur 
van deze stortplaats aan Attero, aan een 
brasserie en aan een veertigtal vakantie-
huisjes in de groeve Schinnen. Er komt dan 
enige bebouwing, het terrein wordt openge-
steld en het zal niet meer zo stil zijn als nu. 
Maar aan de andere kant komt er in een 
groot deel van de groeve Schinnen water en 
is er heel veel ruimte voor natuurontwikke-
ling. En voor de groeve in Spaubeek geldt 
dat deze in 2022 wordt opgeleverd conform 
het afgesproken afwerkplan (met vijvers, 
natuurontwikkeling en wandelpaden). 
 

• Geen stilstand 
Om te beoordelen of dit groevenplan met 
verdienmodel op deze plek gewenst is, 
moet men ook kijken naar de alternatieven. 
Zolang de groeve Schinnen leeg ligt, be-
staat het risico dat er andere voorstellen 
komen. Zo zou de groeve gebruikt kunnen 
worden om vervuilde grond of slib te storten. 
Of het terrein gaat gebruikt worden voor de 
overslag van grondstoffen. Ook motorcross-
clubs zijn geïnteresseerd. Er zijn in het ver-
leden al ideeën geweest om er een overdekt 
motorcrosscircuit te bouwen. 
Als bestuur van de Milieugroep vinden wij 
dat er na zoveel jaren stilstand een oplos-
sing moet komen, niet alleen voor de lege 
groeve in Schinnen, maar voor het hele 
groevengebied. Een oplossing die garanties 
biedt voor mooie natuur, die vrij toegankelijk 
is voor bezoekers, die de overlast voor om-
wonenden beperkt houdt en die het gebied 
als geheel een boost geeft voor zowel na-
tuur als extensieve recreatie. In onze ge-
sprekken met de initiatiefnemers zijn dit dan 
ook de zaken waarvoor wij ons hard maken. 
Daar mogen de leden ons aan houden.  
 

• Meepraten 
Het bestuur hoort graag uw ideeën over 
het groevenplan. Dat kan via de bekende 
adressen of door een van ons aan te 
spreken. Ook zal onze ledenvergadering 
in september (als Corona het toestaat) 
voor een belangrijk deel in het teken 
staan van het groevenplan. Daar kunnen 
we samen het gesprek aangaan op basis 
van de laatste informatie.  
 
Wij nodigen u van harte uit om met ons 
mee te denken.  U kunt ons altijd mailen  
 
milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com 
 

Het Groevenplan  “Silt” 

Huidige groeve Spaubeek 

Huidige groeve Schinnen 

Huidige afwerking Stort 

Schinnen 

http://www.beleefsilt.nl

