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tYN fel tegen dam in Wormdal
'Rimburgers borutswerk aan negen meter in achfurtuin,

,Volgens de woordvoerder van de
gemeente Landgraaf is het plan nog
'vaag'. ,,De mensen stellen zich het
Project voor als de stuwen in Eu-
pen, maar dat is niet het geval. Het
geheel wordt aangepast aàn de na-
tuur, waarschijnlijk bekleed met
groen."

Hoe hoog de dam precies wordt is
nog onduidelijk volgens de woord-
voerder. ,,Daarover lopen nog be-
sprekingen."

Het IVN omschrijft de plannen als
'boerenbedrog'.,,Op alierlei teke-
ningen wordt de dam met dunne
streepjes aangegeven Niemand die
daarop let, want het ziet er bedrie-
gelijk mooi uit. Maar als je dat ding
bdvoorbeeld arceert, vraagt ieder--
een zich af wat het moet voorstel-
len."

Beisman wil deze week een milieu-jurist inschakelen, om te bepalen
welke stappen het IVN kan onder-
nemen om de bouw tegen te hou-
den. ,,Als het aan ons ligt wordt dit
plan nooit gerealiseerd.'t
Dat de natuurlijke loop van het ri-
vier$e de \[orm weei wordt her-
steld, juicht Beisman toe. ,,Om
overstromingen tegen te gaan, is het
rrvrertje gekanaliseerd, maar zo'n
rechte Worm is geen gezicht en er isnog steeds wateroverlast. Het zalprachtig zijn als de riviër straks
weer meandert." Ook de andere
ideeën voor het gebied, zoals aan-plant van bomen, vindt het IVN pri_
ma.

Von onze versloggeeÍster

LANDGRAAF _ Het IVN
afdeling Ubach over'Worms
is fel tegen de aanleg van
een dam in het Wormdal. In
het verlengde van dit
bouwwerk komt ook. de
stuw in de Worm. Het Was-
serverband Obere Wurm is
de opdrachtgever van het
project. IVN heeft grote be-
zwaren tegen de plannen,
omdat de dam volgens Jo
Beisman zo'Í'r 650 meter
lang wordt en plaatselijk
tot negen meter hoog.

Beisman was onlangs bij een
- Duitse - voorlichtingsÈi5een-
komst over het project. .De-helevrije doorkijk door het Wormdal
gaat verloren, en dat terwijl het ge-
bied rond Rimburg juisf om àie
reden is benoemd tot natuur met
hoge. ..landschappelijke waarde,,,
zegt hij.

De dam wordt aangelegd in het ka-qer van een grensoverschrildende
reconstructie van het \trormdal. Om
overstromingen in de toekomst te
voorkomen moet in het stroomge-
bied van de Worm een bekken wör-
den gemaakt, om water op te van-
gen als de rivier buiten,haàr oevers
treedt.
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