Maaseik, 17 september 2013
Nieuwsbrief "Nieuw Leven in de Lus van Linne"
GRAAFWERKZAAMHEDEN LUS VAN LINNE GESTART

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Op 2 juli heeft in de Lus van Linne de feestelijke overdracht plaatsgevonden van de gronden van
Ballast Nedam Grondstoffen aan Stichting het Limburgs Landschap. Met het loslaten van Galloway
runderen in een groter deel van het gebied werd symbolisch de omvorming naar een dynamisch
natuurgebied ingezet.
De komende jaren zal deze ontwikkeling gepaard gaan met flink wat grondverzet. Als laatste zijn
nu ook de definitieve werkplannen daarvoor goedgekeurd. Op onze projectwebsite
www.lusvanlinne.nl kunt u deze documenten terugvinden.
Als eerste zijn wij deze week begonnen met graafwerkzaamheden in het terreingedeelte tegenover
de dorpskern van Linne. Dat gebeurt onder andere door een hydraulische kraan op een ponton.
Het gewonnen zand en grind wordt niet ter plekke gewassen maar als ruwe toutvenant-specie in
een duwbak naar elders afgevoerd. Met de klei uit de bovenlaag wordt terzelfder tijd een
natuurdam in de Spoorplas aangelegd. Na twee jaar zal de gehele zuidwesthoek van de Lus van
Linne ontgraven, heraangevuld en heringericht zijn en aansluiten op het bestaande natuurgebied.
Wij hebben met de omwonenden afgesproken dat we zullen trachten de eventuele geluidshinder,
die de werkzaamheden nu eenmaal met zich mee kunnen brengen, te minimaliseren. Het
onafhankelijke ingenieursbureau Royal Haskoning is aangesteld om metingen uit te voeren en te
begeleiden. De eerste nulmetingen in het gebied bij de appartementsgebouwen in Linne en bij de
huizen in Merum zijn reeds uitgevoerd.
Soms blijkt een vorm van hinder met eenvoudige ingrepen verminderd te kunnen worden. Mocht u
in de komende periode vragen, klachten of goede suggesties voor beperking van overlast hebben,
aarzel niet om te bellen of te mailen met onze uitvoerder ter plekke. Hans Houben is bereikbaar
via 0639 420592 of via info@lusvanlinne.nl. Over de resultaten zullen wij u regelmatig op de
hoogte blijven houden.
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