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AFDELING TJTJACIj OVER WORMS

La.ndgraat, 21 -11 -1 995

Geachte redaktie,

wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer u het navolgende berichtje
onder uw aandacht zult nemen.
(De burger heeÍt recht op duidelijke informatie)
Bijgaande, een Íoto/situatie, die ondersteunend en ter verduidelijking zal
werken bij het door ons aangeleverde persbericht.

Voor eventuele vragen kunt terecht bij Jo Beisman, (045) sg2g2o2
oÍ bij John van den Berg, (045) 5311929.

PE HSEE RI CHT

Renaturering [,lormdal; standpunt IvN Ubach over tJorms

Er z'rjn de laatste weken diverse artjkelen over het Hochwasser Ruckhalte-
becken via de gemeentel ijke info pagina gepubl'iceerd.
Het Wormdal za1 een geheel njeuw gezicht krijgen; renaturering, met daarin
een dam.

0p zich zjjn de plannen van renaturering een goede vooruitgang, het ivn js
h'ier.zeer zeker niet tegen, dat daarjn echter een dam of zoals de gemeente,
het reeds heeft genoemd een glooing gebouwd wordt, is toch we1 zeer groot van
opzet.
Ons jnsziens is er toch geen sprake meer van een glooing, indien de dam
volgens de laatste gegevens bij de doorlaatklep een hoogte krijgt van rond de
4,5 meter.
Het open karakter van het Wormdal zal gaan verdwijnen. De huidige bestemming'is echter wel te danken aan dit open karakter.
T'iidens de algemene ledenvergaderjng van mei jongstleden, heeft het IVN Uow
een zeer duidelijk standpunt ingenomen: de wateroverlast voor de buurgemeente
dient aandacht te krijgen en we djenen samen tot een optimale oplossing te
komen, maar een verstoring van het hujdjge open karakter js voor het IvN
onaanvaardbaar.

Keuze u'it alternat'ieven is niet mogelijk

De betrokken rnilieuorEanisa+,ies aan beide zijCen van de grens liggen bljjk-
baar op een lijn; een ingreep jn de vorm van een dam js niet de optimale
oplossing. Er djent ook naar verdere concrete mjnder jngrijpende oplossingen
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