Nieuwsbrief Lus van Linne – december 2014

Beste belanghebbende,

Maaseik, 9 december 2014,

In de zomer van 2013 werd op feestelijke en muzikale wijze de
aftrap gevierd van de werkzaamheden rond het project “Nieuw
Leven in de Lus van Linne”. Het was het moment van overdracht van
150 hectare grond door bouwbedrijf Ballast Nedam aan de Stichting
het Limburgs Landschap met gelijktijdig het moment van
ondertekening van het omgevingsprotocol.

In de anderhalf jaar die inmiddels zijn verstreken is het nodige gebeurd. De voorbereidende
graafwerkzaamheden, het aanleggen van de natuurdam in de Spoorplas, het maken van een tijdelijke
invaart vanuit de Maas en het baggeren van de nieuwe Linnerplas, zullen u als bewoner van het direct
aanpalende Linne beslist niet zijn ontgaan.
Zoals met u afgesproken zijn we gestart met de ingrepen in de meest
zuidelijke hoek van de Lus. De werkzaamheden voeren we als eerste
uit en bovendien op een manier die minimale hinder voor de dichtbij
wonende mensen oplevert. We kozen daarom voor winning vanaf een
ponton met een moderne hydraulische kraan en afvoer van de ruwe
specie middels duwbakken. De op deze wijze gewonnen toutvenant
specie wordt elders gewassen en gebroken tot commercieel zand en
grind. Een aantal door Royal Haskoning uitgevoerde geluidsmetingen
toont aan dat de gekozen methode het beoogde effect van minimale hinder inderdaad kan realiseren.
Op de 3 meldingen van geluidsoverlast die ons desondanks bereikten, o.a. over een pomp die ’s nachts
hinderlijk bleef aanstaan en over een te vroege start in de ochtend, hebben we goed kunnen reageren en
direct passende maatregelen getroffen.
Het grind van de Linnerplas zuid is er inmiddels voor 50% uit en met het terug aanvullen van het
ontstane gat is al een begin gemaakt. Op die manier wordt het nu al bestaande natuurlijke bosje van
Peupelensteen (met beverburcht, ijsvogel en reigerkolonie) substantieel uitgebreid. Binnen de contouren
van de nieuwe natuurdam in de Spoorplas en de eind 2015 geplande geluidswal richting Linnerplas
noord ontstaat zo, dicht bij de dorpskern van Linne, het eerste stukje definitief heringericht
natuurgebied.
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Stichting het Limburg Landschap heeft er inmiddels (letterlijk) ook geen gras over laten groeien. Direct
na de overdracht van de terreinen in 2013 zijn nieuwe
toegangspoorten met veeroosters geplaatst. Alle interne
prikkeldraadafzettingen zijn opgeruimd en het aantal vrij grazende
Galloway runderen dat nu het hele gebied bevolkt is behoorlijk
uitgebreid. In het landschap is het resultaat van het werk van deze
reuze grasmaaiers nu al goed te zien. Ook de bever heeft zich niet
onbetuigd gelaten en op sommige plekken een ware kaalslag
aangericht en plaats gemaakt voor nieuwe soorten planten en
dieren. Ballast Nedam liet een bijkomende “Maas in Beeld” studie uitvoeren om de ontwikkeling van flora
en fauna in dit dynamische natuurgebied over de jaren heen te monitoren. Via de website
www.lusvanlinne.nl kunt u het rapport downloaden.
Wat staat er in 2015 te gebeuren?
Allereerst, en voor u het meest zichtbaar, zullen we de werkzaamheden aan de Linnerplas Zuid (nu 50%
klaar) zo zorgvuldig mogelijk proberen af te ronden. Er wordt een bijkomend deel van de bovenlaag in
klei afgegraven en als aanvulling in het grindgat terug gestort. De grindtransporten per duwbak zullen

nog het gehele jaar doorgaan. De natuurdam in de Spoorplas is klaar en vormt met de Zuiddam
voorlopig de nieuwe hoofd toegangsweg tot het schiereiland. Er ontbreekt nog een meestromende geul
naar de Maas tussen de twee bosjes midden in het reeds bestaande natuurgebied. Deze geul zal in de
loop van het jaar worden gegraven waarbij de vrijkomende specie wordt gebruikt voor de natuurlijke
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inrichting van een aantal aanpalende oevers. Daarna krijgen rivier en natuur vrij spel in dit deel van het
plangebied.
De grote centrale dam wordt in december 2014 onderbroken om doorvaart te bieden aan een
boorponton en later het baggerwerktuig en de grindbakken. Een aantal bijkomende boringen in het
voorjaar van 2015 gaat ons uitsluitsel geven over de juiste toe te passen verwerkingsmethode. Later in
het jaar wordt ook de inlaat van de Gerelingsplas naar de Maas verlegd. Daarmee ligt de vaarroute open
voor de afvoer van het in vroeger tijden achtergelaten zand en grind op grotere diepte in zowel de
Spoorplas als de Gerelingsplas. De winning met een baggermolen start dus ergens medio 2015 in de
Spoorplas.
Voor de geïnteresseerden zullen we in de maand januari
weer een toelichtingsavond organiseren in het zaaltje van De
Harmonie in Linne. Bij die gelegenheid tonen wij u graag
onze plannen, maar belangrijker nog, horen wij graag uw
op- en aanmerkingen in relatie tot het project.
Voor dit moment wensen wij u een mooie kerst, een
sprankelende jaarwisseling en vooral een gezond en
succesvol 2015!

Ballast Nedam Grondstoffen
Willem-Jan Duijnstee, directeur

Hans Houben, bedrijfsleider

Mocht u geen email (meer) van ons willen ontvangen, dan kunt u dit melden bij info@lusvanlinne.nl
Dit email adres is ook te gebruiken voor opmerkingen of vragen aan
Ballast Nedam Grondstoffen.

3
141209 Nieuwsbrief Lus van Linne december 2014.docx

