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OOIEVAARSNEST EN ZWALUWTILLEN
Zoals u vorige week kon lezen, zijn er in Griendtsveen een ooievaarsnest en een zwaluwtil
geplaatst. In de Meester Ter Voertstraat komt binnen enkele weken nog een tweede zwaluwtil.
Overigens is alleen het ooievaarsnest betaald uit de prioriteitsgelden, de overige kosten zijn
betaald door Staatsbosbeheer, waarvoor we natuurlijk heel dankbaar zijn.
Samen met deskundigen hebben we bekeken waar alles het best geplaatst kon worden. De
keuze voor de locatie voor het ooievaarsnest blijkt al de juiste: Op dit moment staat een
ooievaarspaar op het punt om daar te gaan broeden. Dit hadden we niet verwacht; wel stiekem
gehoopt. Er is de Dorpsraad alles aan gelegen om dit project tot een goed einde te brengen.
Onze schrik is dat te veel mensen ernaar gaan kijken en dan te dicht bij het nest komen. Wordt
het ooievaarskoppeltje te vaak gestoord, dan verlaten ze het nest en gaan op zoek gaan naar
een rustigere locatie. Daarom verzoeken wij u dringend om niet te dicht in de buurt van het nest
te komen. Blijf in ieder geval op de weg, dan ziet u voldoende! Ga zeker niet onder het nest
doorlopen.
Als dit broedsel een succes wordt, kunnen we hier in de toekomst wellicht meer nesten plaatsen,
zodat er een ooievaarskolonie kan ontstaan. Dat zou helemaal fantastisch zijn.
De zwaluwtil kunt u gerust van nabij bekijken, huiszwaluwen zijn gewend aan mensen en trekken
zich daar weinig van aan. We hopen dat dit ook een succes wordt. Het is droevig gesteld met het
aantal huiszwaluwen omdat er bijna geen plekken meer zijn waar ze kunnen of mogen broeden.
In Nederland staat de zwaluw intussen op de rode lijst.
Wij denken dat de huiszwaluw prima zal passen in ons dorp, er is ’s zomers voldoende voedsel
aanwezig. Vergeet niet dat zwaluwen zeer nuttige vogels zijn waarop we zuinig moeten zijn. Een
zwaluw eet wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week. Milieuvriendelijker
insectenbestrijders bestaan er niet! Ook hier geldt dat als het een succes wordt, we in de
toekomst mogelijk meer tillen kunnen plaatsen. Overigens kunt u ook zelf een til of wat losse
nesten plaatsen. Zoals u ziet, houden we ons als Dorpsraad niet alleen bezig met de
huizenbouw, maar we denken ook aan onze fauna.
Dorpsraad.

KERKBERICHTEN.
Volgende mis: zondag 25 april.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via de parochie. Wij geven dit door aan
Horst, daar wordt dan de rest geregeld (datum,tijd, inhoud etc.) Naast onze parochie (tel.06-21513560 of
parochie@griendtsveen.org) kunt U ook terecht bij het algemeen secretariaat in Horst: Hoofdstraat 7,
5961 EX Horst. tel. 077 3981416 (secretariaat ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 19 april tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het onderhoud van het
kerkhof is gepland in de even weken.

Secretariaat:
A. Bukkems, Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen, tel. 06-21513560
Inschrijvingsnummer KvK: 12040354
E-mail: dorpsraad@griendtsveen.org

WATERWERKEN GRIENDTSVEEN #2
Zoals eerder vermeld gaan waterschappen Limburg en Aa en Maas, gemeente Horst aan de Maas,
provincie Limburg en Staatsbosbeheer in samenwerking met de dorpsraad Griendtsveen, in de komende
maanden diverse waterwerken aanpakken om Griendtsveen droge voeten te bezorgen. Dit de actuele
stand van zaken in april 2021.
Project Kade. Zoals eerder beschreven zal in de tweede helft van dit jaar een waterkerende en
beverwerende kade aangelegd worden naast de Helenavaart vanaf de bajonetbocht tot aan
Griendtsveen. De dorpsraad en een werkgroep waterwerken hebben de plannen bekeken en hun op- en
aanmerkingen schriftelijk aan Waterschap Limburg/Staatsbosbeheer (SBB) gemeld. Op 24 maart hebben
wij een gesprek gevoerd met SBB. Daar zijn de keuzes, die gemaakt zijn door SBB en Waterschap Limburg,
toegelicht. Voor de kade moet een strook worden kaal gemaakt. Herplant van de kade is alleen mogelijk
met laag struikgewas omdat onderhoud aan de Helenavaart vanaf de kade mogelijk moet blijven.
Daarnaast wortelen nieuw geplante bomen niet stabiel goed aan de waterkant waardoor ze gemakkelijk
om kunnen waaien. In zo’n geval trekken ze de kade kapot en veroorzaken ze forse lekkages en schade
aan de beverwering. De dorpsraad heeft vooral gepleit voor behoud van de toegankelijkheid van het
gebied voor de inwoners van Griendtsveen; met beperkte toegankelijkheid tijdens de broedperiode van
15 maart t/m 15 juli. SBB heeft het voornemen een bepaalde doorgang permanent af te sluiten waar de
dorpsraad zeer op tegen is. SBB onderzoekt nu de mogelijkheden tot aanpassing van dat deel van het
plan. Over die toegankelijkheid wordt zeker doorgepraat.
Project Polder. De afwatering van Griendtsveen wordt aangepakt. Partijen maken een soort polder voor
Griendtsveen. Hierdoor kunnen problemen door droogte of hoogwater beter worden voorkomen. Het
gemaal Lavendel is toe aan vervanging en het ligt op een onhandige plek. Men haalt dit gemaal weg en
plaatst twee nieuwe gemalen op andere plekken. Met deze gemalen kan bij hevige regenbuien het water
sneller het gebied uit worden gepompt en wordt wateroverlast voorkomen. Tijdens droge periodes kan er
juist water het gebied ingepompt worden om het inklinken van de grond en droogteschade te
voorkomen. In het dorp zelf worden de sloten verbeterd, bijvoorbeeld door ze te verbreden of te
verplaatsen. Op dit moment bevindt het project zich in de inventarisatiefase. Op 16 april wandelt een
deel van de dorpsraad/werkgroep met medewerkers van Waterschap Limburg (per twee op anderhalve
meter afstand) langs de plaatsen in het dorp waar nu regelmatig wateroverlast is. Na de
inventarisatiefase volgt een voorlopig ontwerp van de aanpak dat na reacties van relevante partijen
(waaronder de dorpsraad) wordt verfijnd naar een definitief ontwerp. Daarop volgt
een aanbestedingsfase. De verwachting is dat eind dit jaar de werkzaamheden
beginnen.

Project Helenavaart, Kanaal van Deurne en Defensiekanaal
Vorige week heeft in het Mededelingenblad een persbericht gestaan van waterschap Aa en Maas en
waterschap Limburg m.b.t. aanpassingen aan beide kanalen t.b.v. de droogtebestrijding. In Griendtsveen
noemen we dat het Baggerproject en het is één van de 4 waterwerken (incl. Project Leegveld) in- of in de
directe omgeving van- Griendtsveen die dit jaar op het programma staan. De aanbesteding loopt. Zodra
duidelijk wordt wie, wat, waar en wanneer iets gaat doen informeren we u heel concreet.
Werkgroep Natschaderegeling. De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat in april gepland. Ook de
dorpsraad is daarin vertegenwoordigd. Vóór dat de werkzaamheden in het project Polder of het
Baggerproject beginnen wordt de bouwkundige staat van de huizen in Griendtsveen in kaart gebracht
door bureau Bouwrisk. Dat noemen we de 0-meting. Aan de westkant van de Helenavaart is dat al
gebeurd omdat het Project Leegveld daar eerder begonnen is. Mocht er schade ontstaan aan een gebouw
door de werkzaamheden (Project Kade, Project Polder, Baggerproject Helenavaart of Project Leegveld),
dan kan de nieuwe bouwkundige situatie vergeleken worden met de oude. Het in kaart brengen van de
bebouwde omgeving door Bouwrisk gaat in stappen, afhankelijk van waar welke werkzaamheden als
eerste beginnen. Streven is een duidelijke procedure voor een natschaderegeling te ontwerpen en één
loket voor alle werkzaamheden. Dit omdat het in geval van schade moeilijk te achterhalen is welke
werkzaamheden exact tot welke schade hebben geleid.
De dorpsraad neemt actief deel en is en blijft in gesprek met alle uitvoerende partijen.
Wordt vervolgd……
Namens de Dorpsraad,
Arno van Mullekom, Ingrid Stam, Jan van de Kam en Loek Sijbers.

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel,
Past. Hendriksstraat 24

Bloemzakjes Fleurige bloemen door Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas start ook weer met het trakteren op gratis bloemenzaad. We gaan weer een
bloemrijk mengsel uitdelen aan onze inwoners. Het is bedoeld voor de kleine overhoeken in tuintjes (circa
25 m2). De komende weken wordt het mengsel in kleine zakjes gedaan. Vanaf week 16 (19 april) worden de
zakjes beschikbaar gesteld waarbij we 1 zakje per adres hanteren.
Veilig ophalen
Vanaf 19 april staat er een container bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 in Horst. Hierin zitten kleine
zakjes bloemenzaad met daarop de tekst: “50 gram bloemenzaad is goed voor 25m2. Vermengen met een beetje
zand”. Het bloemenzaad kun je ophalen tijdens openingstijden van de gemeentewerf: maandag t/m vrijdag: 7.30 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur
Samen sterk
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend belangrijk
voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar
dienen ook als voedsel voor vogels en andere dieren. Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te
gaan, slaan Landschap Horst aan de Maas, de provincie Limburg en landschapsorganisatie IKL de handen ineen.
Samen maken zij zich sterk voor het realiseren van een gemeentelijk en provinciaal bloemenlint, als leefplek voor
insecten en andere dieren.

