
NIEUWSBRIEF najaar 2013                                

 
Maastricht, 10 oktober 2013, 

 

 

Geachte Nieuwsbrieflezer/-lezeres, 

 

Tegen het eind van het vaarseizoen wordt het tijd zaken op een rijtje te zetten en te  

evalueren. 

Zaken die al langer lopen, maar ook nieuwtjes die ertoe doen. 

Onderstaand trachten we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van onze 

dossiers en zullen tal van LINKS naar bijlagen leiden. 

Deze zijn hyperactief, dus u hoeft er maar op te klikken. 

 

 

MFT en WERF 

 

Het zal u duidelijk zijn dat de onderhandelingen omtrent een MFT (Multi Functioneel 

Tankstation)en een WERF op een spaarbrander zijn gezet. Deze dossiers worden in de 

wandelgangen meegenomen, maar actief zijn we er momenteel niet mee bezig.  

Het is er de tijd niet naar om over grote investeringen te praten. 

Er bestaan al modellen volgens welke een MFT gebouwd en geëxploiteerd zou   

kunnen worden, maar zonder goed gevulde subsidiepot gaat dat niet. 

Het belangrijkste, het begrip ontwikkelen bij overheid en bedrijfsleven is heel  

moeilijk en komt maar mondjesmaat op gang; een subsidie losweken lukt nu,  

anno 2013 al helemaal niet. 

We zullen geduldig moeten wachten op betere tijden. 

 

BLAUWALG 

 

Door de Grontmij is een aantal onderzoeken gedaan op diverse locaties in Limburg. 

Voor ons was met name het Grote Grindgat, WRC Eijsden(vooralsnog* zie tenaamstelling) 

van belang. 

De rapporten zijn bij SGM ter inzage en dermate uitgebreid dat niet een eenvoudige  

uitdraai tot voldoende uitleg en begrip zou kunnen leiden. 

Door reorganisatie bij de Provincie zowel als bij Rijkswaterstaat zijn diverse personen  

op andere plekken gekomen en is er gesneden in de uitgaven. 

 

Voor het komend seizoen zou een blauwalg-bestrijdingplan geschreven moeten worden, 

maar zover zijn we nu niet.   

Op 30 oktober vindt een laatste vergadering en afronding plaats.  Wordt eventueel 

vervolgd…         

            

 

 



SCHONE MAAS LIMBURG 

 

Vrij recent werd de presentatieochtend Schone Maas LIMBURG georganiseerd door 

Provincie Limburg en Rijkswaterstaat en door tal van organisaties bijgewoond. 

Gedeputeerde Bert Kersten verrichtte het openingsprotocol, Wim van Urk, 

programmamanager Mariene Strategie van het ministerie van I&M sprak vol bewondering 

over de actiebereidheid en de aanpak van onze provincie. We steken met kop en schouders 

uit boven de rest van het land waar het gaat om ideeën, plannen en uitvoering. 

Diverse sprekers volgden elkaar op en het formele gedeelte werd afgesloten met de 

Bestuurlijke bekrachtiging van de samenwerking in onze provincie door Provincie Limburg, 

Rijkswaterstaat en Waterschap Roer en Overmaas. De bekrachtiging is een onderschrijving 

van het belang dat partijen deelnemen naar ieders mogelijkheid en kunnen. 

 

 

 
 

Alle aanwezigen op de foto aan de Maas die in 2020 absoluut schoon zal zijn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze ochtend, welke eveneens werd 

bijgewoond door wethouder Albert Nuss 

(duurzaamheid), werd ook gemeente 

Maastricht door hem aan de deelnemende 

Limburgse gemeenten toegevoegd. 

 

Het streven is volgend jaar de helft van de 18 

Maasgemeenten “ingelijfd” te hebben. 

http://schonemaas.nl/2013/10/09/den-haag-over-

de-plastic-soep-aanpak-in-limburg-zo-zou-het-

overal-moeten/ 



 

Tijdens de presentatie sprak men vol lof over de afgelopen acties aan de oevers van de Maas 

en riep men op tot uitbreiding van de activiteiten. Verenigingen, scholen, bedrijven, 

eenieder die kan en wil meewerken aan een schone Maas in 2020, is meer dan van harte 

welkom. 

Lees meer over Gemeente Schoon via www.schonemaas.nl of www.gemeenteschoon.nl 

of  SGM via info@stuurgroepdemaas.nl o.v.v. Schone Maas. 

 

Wij vragen uw aandacht en speciale belangstelling voor onze Maas en grindgaten. U 

recreëert in dit gebied en stoort zich waarschijnlijk ook aan drijvend zwerfvuil, plastic en 

achtergelaten vuilnis. Het komt vroeg of laat in de voedselketen terecht en dat wilt u uw 

kinderen en kleinkinderen niet aandoen.  

Deze film laat u zien waarover we spreken. Svp starten op stand 3.20  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=znCKx9lXmPg#t=207s 

 

Het is mogelijk een dagdeel “plasticvissen op de Maas” mee te maken. U kunt zich 

aanmelden via  info@stuurgroepdemaas.nl  Per tocht kunnen wij 5 gasten verwelkomen. 

Zie:  http://www.youtube.com/watch?v=BAM_mougGDI&feature=player_detailpage  

 

WSV De Draekevaarders uit Beesel ging u voor en daarom vragen wij alle watersportclubs en 

–verenigingen, commerciële havens en recreatieparken van onze regio zich aan te melden.  

Samen kunnen we deze klus klaren.  

Wij tellen in onze Euregio meer dan twaalf organisaties en rekenen op uw aller inzet. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar  www.schonemaas.nl en 

www.wastefreewaters.wordpress.com 

 

‘t BASSIN 

 

Zoals u op onze nieuwskrant (zie website) hebt kunnen lezen is de gemeente voornemens  

’t Bassin nieuw leven in te blazen. 

 

Het Sphinxgebouw wordt herbestemd en gerevitaliseerd. In de Timmerfabriek werd/wordt 

het Poppodium gehuisvest en het Pomphuis wordt verbouwd tot de nieuwe Lumière. 

 

Onze adviezen m.b.t. revitalisering staan er bijna haaks op omdat booteigenaren niet 

wachten op het Sphinxgebouw, een poppodium of een bioscoop. Ze komen daar waar een 

leuke en historische haven ligt, waar sfeer is en een kroegje of eettentje. Daarbij is het 

duidelijk dat de sluizen worden bediend voor in- en uitvaart en de uitstraling - vlaggen en 

kleurtjes - je een warm welkom bereidt. 

Dat het water van ’t Bassin stinkt en de gasten eerder wegjaagt dan verwelkomt, ligt aan het 

feit dat de sluizen bijna niet bediend worden en de verblijfstijd van het water veel te lang is. 

Onze angst zal worden bewaarheid als ’t Bassin door de TRAM verdwijnt.  

De TRAM, eigenlijk een trein want Light Rail, zal piepend en tingelingelingend, twee keer per 

uur, bijna leeg, over de brug rijden. Heen en weer, want dubbelsporig! Samen met de 

bussen, de auto’s en de fietsers die al dan niet over de muur geduwd worden. De brug moet 

worden verbouwd want deze is te zwak voor dubbelspoor treinverkeer! Verbouwen 

betekent fijnstof en herrie. Lawaai en bouwverkeer wensen we niet wanneer we rustig van 

onze boot en een historische binnenhaven willen genieten. Ook niet gedurende slechts twee 

jaar. 

Is de brug klaar, het tracé uitgerold en de TRAMTREIN in aantocht, dan hult deze zich in een 

stof nanodeeltjes ijzerpoeder die vervolgens neerslaat op uw dek. Roest!..... 

Om deze reden heeft SGM zich achter het Comité Tram op het Goede Spoor geschaard. 

Zie ook. www.tramophetgoederenspoor.eu voor meer informatie. 



 

Bent u ook tegen de TRAMTREIN, dan kunt u een petitie ondertekenen via 

http://hasseltmaastricht.petities.nl 

Lees ook: http://www.stuurgroepdemaas.nl/ng/media/m113.pdf (in uw adresbalk plakken) 

 

Reacties vanuit Lanaken: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7yyRHBA7jrI 

 

De Stemming, live L1 met PvdA wethouder Albert Nuss en Guy Visser Comité Op het Goede 

Spoor:  www.stuurgroepdemaas.nl volg mediaberichten, Limburg 1, 2013, radioverslag  

voor het interview van voornoemde heren. 

 

In het kader van de MER (Milieu Effecten Rapportage Spartacus1/TVM) treft u onderstaand 

onze zienswijze aan; 

 

 

 

Aan de Raad der Gemeente Maastricht,                                                                

t.a.v. mevrouw M. Pas, 

postbus 1992, 

6201BZ Maastricht. 

 

 

 

 

Maastricht, 20 augustus 2013, 

 

Geachte mevrouw Pas, 

Onderstaand gelieve u onze zienswijze aan te treffen omtrent het voornemen der gemeente 

Maastricht om naar aanleiding van een positieve beslissing van uw gemeenteraad dd. 18 

december 2012, een Elektrische Tramverbinding tot stand te laten komen tussen Hasselt en 

Maastricht, de zogeheten Spartacus1/TVM, in nauwe samenwerking met 

Vervoersonderneming De Lijn en onze Provincie Limburg, waarvoor wij uw speciale aandacht 

vragen. 

 

 

 “Al sinds jaar en dag staat het logo van MCH 2018 in onze aftiteling van brieven en  

e-mailberichten. 

Wij zijn voorstander van de status Culturele Hoofdstad 2018  en ook van de daarbij 

onontbeerlijke openbaar vervoersverbinding Hasselt-Maastricht. 

  

Daarbij plaatsen wij echter doordachte kanttekeningen m.b.t. de uitvoering. 

Het ligt in de lijn der bedoelingen een tramverbinding aan te leggen tussen Hasselt en 

Maastricht, de zogenaamde TVM. 

Het lijkt op zich een leuk plan, maar wij hebben er serieuze bedenkingen tegen. 

 



Onderstaand sommen wij enige argumenten op om onze ideeën te verduidelijken: 

De tramverbinding moet grotendeels nieuw worden aangelegd. Infrastructuur betekent het 

openbreken van deels pas gerealiseerde aanleg (zoals het Stationsplein). Straten zullen 

voorzien moeten worden  van rails en er zal een bovenleiding moet worden geplaatst. Dit 

brengt kapitaalvernietiging en de bijbehorende milieubelasting met zich mee.  

Een periode van twee jaar zit Maastricht in stof en lawaai naast oponthoud en 

wegomleggingen. 

  

De spoorbrug en een stuk van het tracé naar Vlaanderen is vrij recent gerestaureerd voor  

€ 36.000.000,00 Europees geld, terwijl er niets overheen rijdt of gepland is te gaan rijden. 

  

De Wilhelminabrug zal rails en bovenleiding krijgen en zal open moeten gaan wanneer er 

een schip met vier lagen containers wil passeren. 

Tot Born vaart men vierlaags; na Born tot Luik hooguit drielaags. 

In Vlaanderen heeft men over minder dan 6,5 jaar 40 bruggen op hoogte gebracht, 

waardoor vierlaagscontainervaart van Antwerpen naar Luik/Trilogiport geen enkele 

belemmering kent. 

 

“In Nederland vaart men de eerste dertig jaar niet met vier lagen containers.” Althans dat 

doet gemeente Maastricht ons geloven.  

 

Wij weten wel beter. Wij willen natuurlijk ook met vier lagen containers varen naar 

Trilogiport, al was het maar om die slag niet te verliezen. Rotterdam breidt gigantisch uit, 

heeft nu ook de Tweede Maasvlakte en heeft nu al een zeer grote container op- en overslag! 

Voorts is niet alleen Antwerpen-Luik een TEN-T as, maar is Rotterdam Luik op z’n minst een 

equivalent! 

  

Stel dat de vierlaags containervaart sneller z’n intrede doet dan binnen dertig jaar! In dat 

geval moet de Wilhelminabrug omhoog.  

Dat kan technisch niet anders dan gedeeltelijk. Er is aan de wal (R+L) geen ruimte voor 

verbouwingen waardoor de brug in z’n geheel omhoog zou kunnen. De spoorbrug heeft die 

ruimte (en lengte) wel, waardoor dat gewoon de beste optie is. Indien tracé de 

Wilhelminabrug gekozen zou worden voorzien wij tweemaal per uur een stilstand van de 

tram van tenminste 10 minuten! Bij de spoorbrug doet zich dit fenomeen dus niet voor. 

 

We gaan hierbij uit van een frequentie van twee passagierstrams per uur. Nederland gaat uit 

van 4300 passagiers per dag, maar een rekenbureau uit Vlaanderen op slechts 1800. 

Misschien is het goed te weten wat een reëel en internationaal aanvaard aantal passagiers 

zal zijn, want hierop is geen exploitatieprognose te maken! 

  

Bekijken we het eventueel alternatieftracé, dan zien we dat de spoorlijn er al ligt. Er hoeft 

slechts een stuk van 11 kilometer te worden hersteld in Vlaanderen (Lanaken) en vervolgens 

kan worden doorgereden naar Antwerpen. Dit is belangrijk voor een betere facilitering van 

het goederenvervoer in de regio en om enig rendement uit de voorheen genoemde  

36 miljoen te halen. Er moet een stuk worden geëlektrificeerd, maar dan beschik je over een 

vervoerslijn van Hasselt naar Maastricht (uitstaphalte bij de Boschpoort blijft mogelijk )  

AZM-UM naar Randwijck, Eijsden, Lixhe, Visé, Trilogiport en Luik. Je boekt enorme 

milieuwinst door het gebruik van bestaand spoor (niet meer hoeven aanleggen van de 

tramlijn) en de elektrificatie van de lijn Eijsden Luik! 

Voorts vindt er op ’t Bassin geen vervuiling plaats door de tram. 

  



De binnenstad en Wyck hoeven niet op de schop, het Stationsplein hoeft geen tramstation 

te herbergen en kan gebruikt worden voor een ondergrondse fietsen- en scooterstalling, 

waaraan grote behoefte is. 

  

StuurGroepdeMaas bemoeit zich natuurlijk niet zonder reden met deze openbaar vervoer 

perikelen. 

 

Over ’t Bassin ligt een brug die gebruikt wordt door automobilisten, fietsers, wandelaars etc.. 

De stadsbus en taxi’s rijden eveneens af en aan en van rust voor de booteigenaren is geen 

sprake. Dan kennen we nog een behoorlijke uitstoot CO2  en fijnstof en het drama is 

compleet. De haven draait commercieel heel slecht. De gemeente belooft betere tijden met 

het in gebruik nemen van het Eiffelgebouw, de Timmerfabriek en het Pomphuis te 

herbestemmen en aandacht voor het Bassin te vragen.  

StuurGroepdeMaas heeft in diverse gesprekken en rapporten aangegeven het volstrekt 

oneens te zijn met de visie van de gemeente.  

“Als men ‘t Bassin niet als haven ziet, wordt het nooit iets”, aldus SGM. 

 

Die brug moet worden verwijderd, het (autoluwe) verkeer moet via het Sappiterrein worden 

geleid en de TVM (tram) kan over de spoorbrug.  

Het Landbouwbelang moet worden gerestaureerd en graffiti dient volledig te worden 

verwijderd; het schrikt de bootbezitter af! 

Boulevarduitstraling en vlagvertoon, naast ruime draaitijden voor de sluis, moeten deze 

historische en industriële binnenhaven nieuw leven inblazen. 

 Pas dan voorzien wij eindelijk drukte, bootjes en vertier in deze industrieel erfgoed zone. 

 

Een laatste argument om te kiezen voor de veel betere en goedkopere oplossing via het 

treinspoor (tram kost een half miljard, de trein eventueel 80 miljoen) is wel het feit dat er 

problemen zullen ontstaan met booteigenaren wanneer deze ontdekken dat de tram via 

stalen wielen, elektromagnetisch remmen en bovenleiding minuscuul kleine metalen 

deeltjes loslaat die in wolken boven ’t Bassin zullen hangen. Deze wolken zullen neerslaan op 

de boten in de haven met alle gevolgen van dien. Roest zal uw deel worden en de vraag is of 

dat nu het floreren van deze binnenhaven zal entameren!? 

 

Het is daarbij evident dat de luchtkwaliteit in ’t Bassin door het verdwijnen van bovenrijdend 

lokaal en openbaar verkeer/vervoer serieus verbetert. De passage van verkeer over het 

Sappiterrein levert veel minder hinder op. Men werkt er voornamelijk in de fabriek, terwijl in 

’t Bassin, terrassen, booteigenaren op en rond de boot en wandelaars zich doorgaans in de 

buitenlucht verplaatsen/bevinden.  

 

Wilt u meer weten?                 www.tramophetgoederenspoor.eu  

pamflet NL            voorzijde     www.stuurgroepdemaas.nl/ng/media/m104.pdf 

pamflet   B            voorzijde     www.stuurgroepdemaas.nl/ng/media/m105.pdf  

pamflet NL en B achterzijde    www.stuurgroepdemaas.nl/ng/media/m106.pdf 

 

 

J.A.C.M. van der Togt 

directeur, 

 

StuurGroepdeMaas 

www.stuurgroepdemaas.nl 
Notenborg 52 
6229 CX Maastricht 



 

 

 

TENAAMSTELLING GROTE GRINDGAT 

 

Op 2 juli zijn wij door de Straatnamencommissie van Maastricht in de gelegenheid gesteld 

ons verhaal te doen. Belangrijk punt is voor ons de veiligheid op het water. 

Als straks Klasse Vb en de vierlaagscontainervaart hun intrede doen, wordt het er niet 

rustiger op. Indien zich een calamiteit voordoet is het goed te weten dat er geen enkel 

misverstand mag bestaan over de tenaamstelling van locaties. Als iedere seconde telt, moet 

men niet gaan zoeken op HET GRINDGAT. De aanwijzing groot of klein is eveneens niet 

toereikend. 

Onze heer Titus Panhuysen heeft toegezegd actie te zullen ondernemen. Het is wel voor het 

eerst dat men aan vaarwater een naam wil toekennen, maar men is er eveneens van 

overtuigd dat het in het belang van de veiligheid,  wenselijk is. 

 

Wordt vervolgd… 

 

 

WIFI OP DE MAAS EN HET ALBERTKANAAL 

 

Zoals u uit de Limburger kon vernemen zijn de gemeente Maastricht, de UM en het MUMC 

voornemens, i.h.k.v. een proef, vrij wifi aan te leggen op het Vrijthof. 

Indien de proef slaagt komen ook Plein 1992 en de markt in aanmerking, naast diverse 

andere locaties. 

 

Zoals u weet ligt er bij gemeente Eijsden-Margraten sinds oktober 2012 een 

inspanningsverplichting public WIFI en ICT te onderzoeken t.b.v. de veiligheid voor en van 

scheepvaart op Maas en Albertkanaal. 

 

SGM heeft de commissie SMM van de gemeente Maastricht verzocht te inventariseren of 

hierin een soort van samengaan van systemen mogelijk is. Een eventuele uitrolling van het 

netwerk zou immers voor hele landelijke en aan het water grenzende gebieden van 

internetverbindingen kunnen voorzien, waardoor mogelijk besparingen kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

 

 

Wordt vervolgd… 

 

 

 

 

 



 

DE WEBSITES 

  

De website www.project-verm.eu staat op under Construction. 

In een later stadium wordt bezien of deze website gerevitaliseerd moet worden, maar eea 

hangt af van de ontwikkelingen bij Gemeente Eijsden-Margraten, de huidige eigenaar. 

 

 

 

 

De website van SGM heeft haar langste tijd gekend. 

Volgend voorjaar gaat editie drie de lucht in. U wordt tijdig op de hoogte gebracht door de 

media, maar ook via www.stuurgroepdemaas.nl wordt u automatisch doorgelinkt naar 

www.s-g-m.eu 

De diverse e-mailadressen worden via de nieuwe site bekend gemaakt. 

De vindbaarheid van mediaberichten of LINKs wordt vereenvoudigd, de uitstraling fris en 

modern en er zal meer achtergrondinformatie worden aangeboden. 

 

GEMEENTE EIJSDEN MARGRATEN 

 

Schreef een bijzonder fraai en goed gedetailleerd stuk getiteld; 

 

Gemeente 

EIJSDEN MARGRATEN 

 

Vernieuwen door Verbinden 

Strategische visie 2022 

Eijsden-Margraten 

 

Volgen wij de inhoudsopgave dan lezen wij onder hoofdstuk 4. Thema 7. Meer met de Maas. 

Indien u het geluidsfragment van de Raadsvergadering van de gemeente Eijsden-Margraten 

beluistert (28 mei 2013 Gemeenteraad)  

 

http://player.companywebcast.com/gemeenteeisdenmargraten/20130528_1/nl/player?star

t=4ab4e8c6-bc7f-4548-a4ca-2d50c8bf846f 

 

èn deze Hoofdstuk 4. thema 7. Tekst tot u neemt, (via internet te downloaden, eventueel op 

te vragen via info@stuurgroepdemaas.nl) dan begrijpt u dat het Eijsden-Margraten ernst is 

met de in het Project VERM gestelde doel; uitbreiding van de vaarwegen, scheiding van 

beroeps- en pleziervaart, de recreatieve mogelijkheden, de aanleg van campings en 

natuurbeleving etc. etc.. 

 

Men voorziet een passantensteiger en voorziet op de lange(re) termijn een sluis bij Lixhe. 

Lees  ook http://www.stuurgroepdemaas.nl/ng/media/m114.pdf   (in uw adresbalk plakken) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECYCLING 

 

Vanuit het bedrijfsleven bereikte ons een vraag met betrekking tot  het probleem dat sinds 

jaar en dag bestaat bij jachtwerven en jachthavens: hoe verwijdering juridisch en verwerking 

praktisch aan te pakken van de niet meer in gebruik zijnde en vaak vervallen boten en/of 

jachten. 

We hebben contact gezocht met ir. Gijsbert Tweehuijsen van Waste Free Waters en hij heeft 

ervoor gezorgd dat er nu een project loopt.  

Er wordt sinds september 2013  onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verwerking 

van met name polyester jachten. Wellicht kunnen we polyester weer terugwaarderen naar 

olie. Dit zou verreweg de beste oplossing zijn, maar zover zijn we nog lang niet.  

Hogeschool Zuid heeft een stagiair geplaatst bij Jachtservice Guido Willems.  

Zijn naam is Sven van Dongen en hij staat open voor suggesties en vragen via 

info@yachtrecycling.nl of 06 21445442 

 

Juridische procedure verwijdering verlaten boten onder attachment in dit e-mailbericht 

 

LAATSTE NIEUWS 

 

Al sinds de oprichting van StuurGroepdeMaas was John Steijns tijdens de  

SGM-vergaderingen aanwezig. 

John Steijns, fractievoorzitter van StadsBelangenMestreech en sinds 30 november 2012 

officieel bestuurslid van Stichting StuurGroepdeMaas, zag het belang van een groeiende 

recreatiesector op en rond de Maas als een drijvende economie en zorgde ervoor dat de 

Veiligheid op de Maas inmiddels op de begroting van de gemeente Maastricht staat. 

Hij volgde de ontwikkelingen bij SGM op diverse dossiers met veel belangstelling, zag kansen 

voor beide partijen en vroeg Hans van der Togt of er een ambitie tot samenwerking zou 

kunnen ontstaan. 

In het voorjaar van 2013 stelde Hans van der Togt zich kandidaat voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor StadsBelangenMestreech. 

 

Zie graag:  www.stadsbelangenmestreech.nl 

 

Hans van der Togt is er trots op door SBM gevraagd te zijn de belangen van de inwoners, de 

bedrijven, kortom de hele gemeente van de agglomeratie Maastricht  te mogen helpen 

behartigen en weet een gemotiveerd en fijn team achter zich.  

 

Zijn aandacht  gaat natuurlijk uit naar de watersport. Hij zal zich dan ook gaan bezighouden 

met SO en SMM. (Stads Ontwikkeling en Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit) Natuurlijk heeft 

hij vanuit SGM voor de gehele Euregio, de pleziervaart, het toerisme, de recreatie en 

bovenal de veiligheid op de wateren grote belangstelling. 

 

Maastricht, 10 oktober 2013 

StuurGroepdeMaas 
 

Met vriendelijke groet,  

Hans van der Togt 


