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‘Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo’ 

 
 

           Elsloo, 16 januari 2023 

Aan: Leader Zuid-Limburg / college B&W en raad van de Gemeente Stein / Rijkswaterstaat / dorpsplatform Elsloo / 

redaktie De Limburger / elsloo.info 

Beste lezer, 

Op 16 juli 2021 mocht ondergetekende notarieel oprichten de stichting ‘Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo (IBSE)’ en 

vandaag 1,5 jaar later informeert ondergetekende u, dat de keuze is gemaakt om IBSE te ontbinden. Het ontbreken van de 

noodzakelijke interactie tussen de Gemeente Stein, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, dorpsplatform Elsloo en stichting IBSE is 

uiteindelijk mede de oorzaak van deze jammerlijke keuze. De hoge verwachting van IBSE om in participatie met samenwerkende 

partijen en burgers, en vanuit de door de Gemeente Stein steeds gekoesterde ‘eigenkrachtvisie’, de Scharberg (vanaf Maasberg 

tot aan brug naar België aan oostelijke kant van Julianakanaal) in oude luister te laten herstellen en naar de toekomst netjes en 

adequaat te blijven onderhouden, kan helaas, en met ervaren teleurstelling, niet ingewilligd worden. 

De gevaarlijke situatie voor wandelaars in het gebied ‘Scharberg-boven’ (dode en omvallende bomen) is in de loop van de tijd 

opgelost door Rijkswaterstaat. De wens ook om het verwilderde en in erbarmelijke staat verkerende jaagpad om te vormen tot 

een veilig en open fietspad in de richtingen van Stein en Geulle zal ongetwijfeld door politieke partij DOS (in verstrengelende 

samenwerking met dorpsplatform Elsloo) gerealiseerd worden (zie ter illustratie de algemene beschouwing van DOS in de 

raadsvergadering van november 2022). 

Het feit dat het dorpsplatform Elsloo achteloos en probleemloos (net voor de verkiezingen 
2022 / zonder vergunning ?), het voor elkaar krijgt, dat een gedeelte van de bomenwildernis 
naast de Augustinusstraat (oude kerk) gekapt is geworden door de civiele dienst van de 
Gemeente Stein, overigens op eigendom van Rijkswaterstaat, geeft aan dat stichting IBSE in 
het opwaarderen van de resterende bomenwildernis, welke het zicht op de prachtige en mooi 
verlichte Augustinuskerk dusdanig verstoort (speerpunt 3), geen rol mag hebben. Het 
dorpsplatform Elsloo en politiek Stein zullen zeker een en ander oplossen en absoluut voor 
elkaar krijgen. 
 

 

Het 4
e
 en tevens laatste speerpunt van stichting IBSE is om de Scharberg integraal op te knappen 

(saneren van overbodige en verwilderde bomen en maaien van gras / kleine ‘onkruid-boompjes’) 
zodat er een ouderwets beeld mag ontstaan en dat de bewoners van de woningen aan de 
Scharberg-boven en de recreanten op de helling weer kunnen genieten van -en terugbrengen van- 
een open uitzicht op het Julianakanaal en op het unieke en beschermende maasdal (zie 
erfgoedbeleid van de Gemeente Stein). De terugkeer van schapen op en het eenmaal per jaar 
maaien van de helling hoeft toch niet veel geld te kosten en sterker nog, wel wordt eenmaal per 
jaar gemaaid en grazen de schapen op dezelfde dijk van het Julianakanaal tussen Maasberg en 
Geulle, raar maar waar. Ongetwijfeld zal politiek Stein en dorpsplatform Elsloo de resterende 3 
speerpunten van IBSE binnen enkele jaren weten realiseren hetgeen impliciteert dat de 
voorgenomen rol van stichting IBSE uitgespeeld is, helaas. Wel blijft de grote vraag hangen of de, 
voor het noodzakelijk voldoen aan de voorwaarden voor gelegitimeerde burgersparticipatie, en de 
inmiddels in gang gezette werving van geregistreerde vrijwilligers door het dorpsplatform Elsloo, 
voldoende respons zal opleveren om uberhaupt de plannen officieel en gedeeltelijk met overheids-
subsidie te kunnen verwezenlijken. 

 

 

Hoogachtend, 

Stichting ‘Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo (IBSE)’, voor deze, Jan Vranken. 
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