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De Worm mag in het Wormdal weer meanderen, zoals dat ook al in Kerkrade gebeurt, zo zegt Jan Deguelle. Foto: Chantalle Keulers

Bevlogen Deguelle voortrekker ecologisch plan Rimburg

'Wormdal ktiigt geen dam t, ne-'"lí

maar een fraaie glooiing'
Door Monique Parrenr

I Landgraaf - Dam. Eén woord-

t i", drie letters. Genoeg om
' Rimburg op de achterste poten
te krijgen. |an Deguelle van
de gemeente Landgraaf be-
treurt dat.

Sinds de eerste berichten over
de aanleg van een fors water-
bekken in het Wormdal bij
Rimburg hebben milieugroepe-
ringen zich vooral bediend van
kretologie, vindt de 56-jarige
natuurkenner. ,,De geplande
glooiing, want van een dam is
geen sprake, is een verrijking
voor het Wormdal," zegt hij
stellig.

Het omstreden project Rim-
burg-Wormdal, dat inderdaad
voorziet in de aanleg van een
opvangbekken met stuwmeer is
slechts een onderdeel van een
veel groter geheel: het Grens-

overschrijdend Ecologisch Ba-
sisplan. get GÖB - de interna-
tionale afkorting - is door
zeven Duitse en zeven Neder-
landse gemeenten ontwikkeld.
Het plangebied - pakweg 370
vierkante kilomeer - in de
grensstreek strekt zich uit van
Sittard tot Aken.

Overstroming

Het waterbekken is nodig om
de Duitse gemeenten Ubach-
Palenberg en Geilenkirchen in
de toekomst te vrijwaren van
overstromingen. Eén flinke
stortbui en de kernen staan
blank. Het bekken komt midden
in het Wormdal, zeer tot onge-
noegen van het Landgraafse
IVN, dat met de leuze 'Auf kei-
nem fall ein dam in ons Worm-
dal' protesteert tegen die
ontwikkeling.

Deguelle spreekt van een 'ge-

kleurde discussie' die de aan-
dacht afleidt van de monster-
prestatie die aan Nederlandse
en Duitse zijde wordt geleverd.
,,Het GÖB wordt erkend als een
pilot-project voor grensover-
schrijdende samenwerking.
Weet je wat het unieke is? Hier
wordt niet eens meer over gren-
zen gesproken. Hét voorbeeld
van Europees denken."

Raadsel

Des te meer storen Deguelle
de misverstanden die in Land-
gruàf l"u"n over de 'dam'. ,Het
is me een raadsel waarom ieder-
een ertegen is. Mensen hebben
iets gehoord over een betonnen
dam, maar hier ligt straks een
schitterende dijkglooiing, hele-
maal beplant en geïntegreerd
in deze omgeving," wijst hij
richting Wormdal. ,,Het enige
dat je straks van de dam kunt
zien, is een soort poort van het

bekken maar dan ook alleen
als je er recht voor staat."

Meanderen

Voor de oude Worm, nu in een
kaarsrecht betonnen keurslijf
geperst, is een hoofdrol wegge-
legd. Deguelle: ,,Het riviertje
mag weer meanderen, met alle
fraaie consequenties voor de
natuur vandien."

In het Haanrader bosje, in buur-
gemeente Kerkrade, laat De-
guelle zien hoe de Worm er in
de toekomst moet gaan uitzien:
een rustig kabbelende rivier te-
midden van bos, ruw struikge-
was en afgestorven bomen vol
prachtige zwammen. ,,Kijk dat
water eens dansen. Dit is toch
veel mooier dan al het akker-
land daar in Rimburg," klinkt
het fel.


