
Bimburgers : aoorlichting is uolksaerlakkerij

Landgraaf \Yil weg
over dam Wormdal

Von onze versloggeefster

LANDGRAAE - De 850 inwoners
van het Landgraafse buurtschap
Rimburg staan voor een voldongen
feit: er wordt hoe dan ook een dam
gebouwd in hun geliefde \[ormdal.
De Rimburgers kunnen nog wel
kiezen of die dam helemaal op,
Duits grondgebied gerealiseerd
wordt, of ook voor de helft op Ne-
derlandse bodem. In dit laatste ge-
val hoi-rdt Landgraaf nadrukkelijk
rekening met de mogelijkheid van
een snelweg over de dam, zo bleek
gisteravond tijdens een hoorzitting
tot grote woede van ruim 150 Rim-
burgers.

Voor de meeste inwoners van het
landelijke gehucht zijn beide alter-
natieven voor de dam niet accepta-
bel. Het scheelde niet veel of de
door de gemeente belegde bijeen-
komst in 't Stroatje verzandde in
een scheldpartij tussen gemeente

-

en plannenmakers aan de ene kant
en de Rimburgers aan de andere
kant.
De hoorzitting werd door veel aan-
wezigen omschreven als 'volksver-
lakkerij'. Ook het feit dat er niet
gediscussieerd mocht worden, om-
dat het een voorlichtingsavond be-
trof, viel niet in goede aarde. ,,Plan-
nen staan al vast en wij mogen
alleen maar ja-knikken."
De Duitse professor Achten, die de
technische plannen voor de dam
heeft gemaakt, werd uitgejoeld en
gesommeerd zijn praatje in het Ne-
derlands te houden.

Waterbekken
De geplande dam moet dienen als
een soort waterbekken en het door
overstromingen geteisterde Geilen-
kirchen ontlasten in tijden van zwa-
re regenval. Als het project geheel
aan de Duitse zijde wordt gereali-
seerd, verrijst er in de toekomst pal
achter de spoorlijn op de grens van
Ubach-Palenberg en Rimburg een
betonnen kolo§ van zo'n acht meter
hoog, vijf meter breed en 650 meter
lang..

B en W van Landgraaf willen wel
meewerken aan een'elegantere' op-
lossing door een stu§e Rimburg op
te offeren voor het . gevaarte. De
dgm wordt bij dit alternatief maar
maximaal vijf meter hoog, omdat
het bekken een groter gebied be-
slaat en dus relatief meer water kan
opvangen. De lengte blijft hetzelf-
de.
De dam wordt in dit plan helemaal
opgenomen in het glooiende Worm-
dal en later beplant met groen. Het
kon de Rimburgers allemaal niet
schelen: ,,Groen of grijs, we zitten
toch ineens naar een enorme berg te
kijken en de natuur gaat naar de
knoppen."
De Rimburgers kregen het hele-
maal te kwaad toen bleek dat de
dam in de 'Landgraafse versie'
ineens twaalf meter breed is. Prof.
Achten speelde de gemeente Land-
graaf ongewild de zwarte piet toe
door te verklaren dat de dam wat
Duitsland betreft helemaal niet zo
breed hoeft te worden. ,,Maar Land-
graaf heeft ons dit gevraagd, omdat
ze misschien een weg over de dam
willen aanleggen."
Volgens ambtenaar Kooiman loopt
het allemaal niet zo'n vaart met die
weg. ,,Of die er nu wel of niet komt,
daar doe ik geen uitspraak over. De
gemeente wil in ieder geval de optie
openhouden, maar de politiek moet
zich uiteindelijk uitspreken."


