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“Water, fauna, contact met de maatschappij, de intensieve veehouderij; allemaal onderwerpen die onze leden het afgelopen jaar bezighielden en waaraan we als bestuur van
LLTB-afdeling De Winning Limburg hard hebben gewerkt. Het was ook het jaar van de
omschakeling van tien afdelingen naar drie regio’s. In ons geval betekende dat het
samenvoegen van onze afdeling met OostMaas en Weerterland tot LLTB-regio Midden-Limburg. De Winning Limburg is altijd een hechte club geweest met betrokken bestuurders,
maar zeker ook betrokken leden. Ik wil van dit moment dan ook gebruik maken door
iedereen die daar aan in het verleden heeft bijgedragen van harte te bedanken. Dankzij
jullie is de afgelopen jaren veel bereikt. Kijk maar naar het succes van Loeren bij de Boeren,
waarin bijvoorbeeld Anita Coolen en Helma Korten namens ons bestuur een belangrijke rol hebben gespeeld. Ik wens de
stichting die de organisatie van het evenement heeft overgenomen alle succes voor de toekomst.
Op het gebied van water hebben we nog veel te maken gehad met de nasleep van alle ellende als gevolg van het noodweer in
juni 2016. Dat hoofdstuk is nog altijd niet afgesloten; er woedt nog een juridische strijd over de afhandeling van de schade. Een
ander, belangrijk waterdossier dat in 2017 is gestart, is het verleggen en versterken van dijken in Thorn, Wessem en Heel,

‘LEDEN EN BESTUUR, BEDANKT VOOR JULLIE INZET!’
waarbij de winterbedding van de Maas moet worden verlegd. Waar die precies komt te liggen, is nog onduidelijk. Er zijn al
bijeenkomsten geweest met het waterschap, waarbij onze nadrukkelijke insteek blijft dat het zo weinig mogelijk landbouwgrond mag kosten.
Tenslotte blijft het faunadossier onverminderd actueel. Dat is al heel lang een heet hangijzer voor de afdeling en blijft straks
ook voor de LLTB-regio Midden-Limburg een dringend punt van aandacht.”

uitgelicht
Agrotourroute
De Agro Tour Route is een fietsroute die voert langs interessante,
agrarische bedrijven en percelen. Middels informatieborden wordt
uitleg gegeven over de bedrijfsvoering en worden interessante
weetjes gedeeld. Inmiddels bestaat de Agro Tour Route in de
afdeling Weerterland al meer dan 10 jaar, maar De Winning
Limburg wil het ook graag naar het eigen gebied halen.

Leudal neemt de leiding
Het onderzoek naar een waterleiding gevoed door Maaswater is afgerond. Er is een
haalbaarheidsstudie gedaan met daarin een tracéverkenning en een kostenraming.
Het tracé van 33 kilometer leiding kost inclusief pompstation 8 tot 10 miljoen euro.
Tevens is onderzoek gedaan naar het effect van het stoppen van de beregening uit
grondwater rondom het Natura2000-gebied Leudal. Daaruit blijkt dat het stoppen
van de beregening nauwelijks of geen effect heeft op het waterpeil in het Leudal.
Omdat dit project geen positief effect heeft op de natuur zal er waarschijnlijk geen
subsidie beschikbaar zijn. Binnenkort wordt hierover definitief besloten.

RESULTATEN 2017

Waterbeheer
In navolging van de wateroverlast in
2016 heeft de LLTB een project
opgestart waarin samen met LLTB-leden
en het waterschap kritisch is gekeken
naar het beheer en onderhoud van de
Tungelroyse beek. In de praktijk bleek
sprake van achterstallig onderhoud in
het watersysteem (maaien, verzanding,
verstopte duikers).
LLTB organiseerde een schouw waarbij
samen met het waterschap, Natuurmonumenten en betrokken ondernemers de
knelpunten in de Tungelroyse beek zijn
bekeken. Hierbij zijn oplossingsrichtingen aangedragen waarmee het
waterschap aan de slag is gegaan.
Daarnaast hebben we gezorgd dat een
stuw in de beek behouden blijft en dat
er een pompprotocol met bijbehorende
voorzieningen wordt gerealiseerd. Zo
worden ten tijden van hoog water
pompen ingezet om de beek en
landerijen te ontlasten. In de toekomst
blijven we de vinger aan de pols
houden.

