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Drie ton van Europese fJnie

ecologische waarden van het
landschap.

Natuurgebied
In het plan wordt verder
aandacht besteed aan de
verkeerssituatie in Rimburg
en Abdissenbosch. Met de
aanleg van nieuwe verbin-
dingen moet een eind komen
aan de belasting van het
wegennet en het sluipver-
keer. Verder is het de bèdoe-
ling 4at er in de omgeving
van het Wormdal een na-
tuurgebied ontstaat, dat ook
recreatieve mogelijkheden
biedt.
De gemeente Landgraaf, die
de projectleiding van het
grensoverschrijdenite plan
heeft, heeft zówel een 
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derlands als een Duits archi-
tectenbureau opdracht gege-
ven het onderzoek uit -te
voeren.
Aangezien de Europese Unie
een subsidie heeft gegeven
voor de ontwikkeling van
het plan, gaan de betrokken
gemeenten en andere instan-
ties ervan uit, dat er ook
geld vanuit Brussel beschik-
baar komt als de plannen
medio volgend jaar uitge-
voerd gaan worden.

voor plan Rirnburg-Worrndal
Van onze uersLaggeuer

LANDGRAAF - Over ruim een jaar lvordt
begin gemaakt met het uitvoeren van een gï
overschrijdend herinrichtingsplan voor een deel
het Woimdal nabii Eimburg. Daarbij zijn van
Nederlandse kant Landgraaf en Kerkrade betrok-
ken en aan Duitse ziide-Geilenkirchen, Ubach-Pa-
lenberg en Herzogenrath.
Met het toekennen'van een
subsidie door de Europese
Unie kan het project nu
(ambtelijk) worden voorbe-
reid. Het onderzoek gaat
drie ton kosten en is médio
1995 klaar.

Grootste proiect
Wat betreft het aantal be-
Ianghebbenden (de vijf ge-
meenten, plus de provincie
Limburg, de waterschappen
aan Nederlandse .en Duitse
zijde en de deelstaat Nord-
rhein-Westfalen) is het tot
nu toe het grootste project
dat in de Euregio Maas-Rijn
wordt uitgevoerd.
Het plan voorziet onder
meer in de aanleg van een
waterbuffer in het rivierdal
van de Worm nabij Rim-
burg. Dit bassin wordt ge-
bruikt als de watertoevoer
in de Worm te groot wordt.

Regen
In het verleden is het vaker
gebeurd dat bij hevige re-genval Geilenkirchen te
kampen had met waterover-
last. De buffer maakt daar
een eind aan. Bij het aanleg-
gen van het bassin wordt
rekening gehouden met de
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