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Door allerlei omstandigheden hebben zich 8 leden afgemeld. Ik twijfel even of ik het dan 

door moet laten gaan. Tot overmaat van ramp is de A73 dicht vanwege het leggen van nieuw 

asfalt en aangezien we naar het zuiden gaan komt dat niet handig uit. Maar we gaan toch en 

wat hebben we weer een mooie morgen. 

Michiel is al vroeg bij mij met verhalen uit Neer en 2 kropjes andijvie. We carpoolen vanaf 

park Hattem. Doordat iedereen zich zo netjes heeft afgemeld hoeven we ook niet te 

wachten. Julian rijdt en Math, Michiel en ik mogen mee en ja we komen een kleine beetje in 

de file maar gelukkig niet lang. Els Henrichs gaat rechtstreeks, ze zit in het zonnetje op een 

muurtje naast het Gemeenschapshuis waar vandaag een repair café is. Zodoende heeft ze al 

een leuk gesprek met een mijnheer die een electro spel heeft gebracht, we kennen het nog 

allemaal van vroeger. Je moest 2 bij elkaar horende plaatjes zoeken, daar de juiste 

elektrodes opzetten en dan ging het lampje bovenin de rode balk branden. Als je het goed 

had tenminste. Herman uit Heel is er al, op de fiets, jullie lezen het goed, op de fiets. 

Helemaal langs het kanaal naar Elsloo. Anderhalf uur gefietst. Petje af voor Herman.  

Meers was in 1998 het proefproject van het project Grensmaas. De grindwinning in 

combinatie met rivierverruiming. Uitgevoerd door het plaatselijke grindbedrijf L`Ortye, heeft 

al extra veiligheid en een mooi natuurgebied opgeleverd. Zeker tot 2025 blijft Meers het 

decor  van grindwinning en natuurontwikkeling. Door de sterke erosie van de Maas zorgde 

de rivier in het voorjaar van 2018 zelf voor een nieuw stroombed. Op verzoek van 

Rijkswaterstaat herstelde Consortium Grensmaas de grindrug in de rivier die deels was 

weggevreten door de Maas. 

 



We vinden vandaag heel veel soorten, in een hoekje afgezet met prikkeldraad, staan 

waterplanten. Ik vis fonteinkruid uit de Maas. Thuis gedetermineerd als drijvend 

fonteinkruid. Op de hellingen droogte, zoals overal. Als we hier een paar maanden eerder in 

het seizoen heen waren gegaan was dat toch beter geweest. 

 doornappel  

  foto´s Math Bouts 

We zien ook nog vlinders, 7 oranje lucerne vlinders, Icarusblauwtjes en veel koolwitjes. Een 

mijnheer met een lange grijze baard nadert ons, hij heeft een loep om, tja dan weet je het 

wel. Els knoopt een gesprek met hem aan. Hij is lid van IVN Eijsden. En deze mijnheer heeft 

geen Heukels nodig, die zit in zijn hoofd. Hij helpt ons nog met een paar raadsels.  

We eindigen bij het bomen monument, op een plakkaat staan alle windrichtingen en de 

manier waarop de Maas hier door het landschap stroomt. Herman voelt zich een beetje 

flauw, maar de boterhammen zitten in de fietstas. Ik geef hem de mijne, sneetje brood met 

noten en abrikozen. Speciaal brood uit België, had ikzelf ook nog wel trek in gehad, maar ik 

zie dat hij het harder nodig heeft. Hij heeft gefietst en ik heb niets hoeven doen en mocht 

meerijden. Hoog tijd nu voor een kopje koffie bij café de Witte Borstel. Gezellig om zo af te 

sluiten. Als we naar de auto´s lopen zien we de mijnheer met de electro doos lopen, het is 

gelukt, het spel is gerepareerd.  
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