
IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

AI--DI*LIi\G tJtsACI_] OVIR WORMS

@D

TER I NFORMATT E/KENNT SGEV! NG/UrTNOplGr NG/PERSBERI CHT/

Landgraaf, 4 augustus 1 995

L.S.

'AUF KEINEN FALL 'N DAM lN ONS WORMDAL', zal het motto zijn
voor de campagne die moet voorkomen dat de bouw van de geplande Dam
t.b.v. het waterbekken in Rimburg niet zal worden uitgevoerd.
De Dam, die zal worden aangelegd om de toekomstige overstromingen
van de naburige grensgemeente Geilenkirchen te voorkomen, zal onher-
roepelijke gevolgen hebben voor het huidige bestaande natuur(stilte)
gebied in het Wormdal bij Rimburg.
Vanaf 1 maart 1994, zijn er al diverse instanties en vele mensen druk
in de weer geweest om het plan spoedig te kunnen realiseren. ( Zie de
bijgevoegde Persberichten en overige informatie).
Ook het |VN-afdeling Ubach over Worms heeft niet sti! gezeten en kan
reeds bezien, hoe een (belangrUk) gedeelte van het plan geen doorgang
zal vinden n.1., dat de verkeersweg over de geplande Dam definitief van
de baan (cq van de agenda is verdwenen, vlgs. verslag HRB-Rimburg bij-
eenkomst van 27 maart 1995 ten gemeentehuize van Landgraaf).
Echter de grote bedreiging van de aantasting van het huidige landschap
bluft nog steeds bestaan.

De diverse argumenten en alternatieven die de afdeling heeft om toch af
te zien van deze grove ingreep in dit gebied, blijken tot nu toe geen
gehoor te krijgen. Een van de voornaamste redenen waarom de IVN-afd.
geen voorstander is van dit projekt, is dat door deze Dam het open
karakter (door deze gekozen lokatie) van het huidige Wormdal bij
Rimburg verloren gaat.
De afdeling heeft zeker begrip voor de noden van de bevolking van de ge-
meente Geilenkirchen, echter vragen wij ons af waarom dit nou juist



hier op deze lokatie en op deze manier moet komen.
Ondanks, dat er in het nieuwe plan een'nieuw'natuurgebied is verwerkt
in de vorm van een me.er meanderende Worm, moerasbiotopen, veel
groen aanplant en mogelijke wandelgelegenheid, zal het altijd een grote
doorn in het oog blijven.

Het is alweer jaren geleden dat er een geweldig mooi stukje
meanderende Worm moest worden opgeofferd vanwege het huidige nog
bestaande NAVO-depot. Een groot stuk van de door de natuur zelf
gevormde Worm moest wijken, werd slachtoffer van Defensie en
moest daarna kunstmatig en gekanaliseerd verder stromen tot aan het
huidige meanderencie gedeelte.
Nu, moet er een reeds eerder rechtgetrokken gekanaliseerd gedeelte van
de Worm meanderend gemaakt worden, om aan grond te komen t.b.v. de
Dam van het waterbekken, onder het mom van het terugkrijgen van een
nieuw natuurgebied.
Feit blfift, dat dit gedeelte van het Wormdal met stukjes en beetjes,
langzaam maar zeker, dicht en vol zal komen. De open enclave zal gaan
verdwijnen als wij niets ondernemen.

Om een beter inzicht te krijgen hoe deze Dam-situatie er zal
gaan uitzien, heeft de afdeling het voornemen om op zondag
27 augustus 1 9'95 a.s. vanaf 14.00 uur aan de Kapelweien in
Rimburg een lnfo-voorlichtings/excursie te houden.
Op zeeÍ concrete wijze zal d.m.v. fluoriserende bakens (vqlqens
de ons laatst bekende gegevens) de hoogte en het verloop van de
geplande Dam worden aangegeven, zodat men een duidelijk
idee krijgt van de omvang van het projekt en de
consequenties daarvan, bij een uiteindelijke realisatie.

Over de argumenten, maar ook de alternatieven zal ruimschoots
gelegenheid zijn om vragen over te stellen tijdens deze ontmoeting,
waarbij wij uw aanwezigheid zeeÍ zeker op prtjs stellen.
Voor eventuele vragen over deze middag, kunt u terecht bij:
Jo Beisman, tel.045 -323202 of John van den Berg, te!. 045 - 311323
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