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Een bende op de Beukenberg

OIRSBEEK

Opnieuw is het raak op de 
Beukenberg in Oirsbeek. 
Dit keer sloopten 
vandalen een nieuwe 
picknickplek aan de voet 
van de voormalige 
stortplaats. „Van de 
vijftien plaatsen die wij 
van Bodemzorg Limburg 
beheren, is het nergens 
zo vaak raak als hier.”

OIRSBEEK
DOOR RIK VAN HULST

„Het is een prachtige plek om te
wandelen”, concluderen een vader
en moeder die met hun kinderen in 
Oirsbeek op vakantie zijn. Ze lopen
zojuist de Beukenberg af en passe-
ren een gesloopte picknickplaats. 
„Daarboven heb je een prachtig uit-
zicht over het gebied. Het is een
mooie plek, alleen jammer dat er zo-
veel troep ligt.” Wie gaat kijken treft
halfvolle petflessen, bierflesjes,
zakken chips en een plastic tas vol
afval aan. Beneden is het bankje van
de picknickplaats afgebroken. Het 
is de zoveelste keer dat het misgaat
in het Oirsbeekse natuurgebied.
Eerder werd een bijenstal geplun-
derd, een bijenhotel in brand gesto-
ken en een bank kapotgemaakt. Dat
er zondag opnieuw iets gesloopt 
werd en de voormalige stortplaats 
op een vuilnisbelt lijkt, zorgt voor
frustratie bij het IVN in Schinnen.
Zij zetten zich al lange tijd in om de
plek te ontwikkelen.
Met wantrouwen wordt door de
IVN-medewerkers gekeken naar 
jongeren die ’s avonds met regel-
maat op de berg bivakkeren. Wet-
houder Jeannette Quadvlieg (Ver-
nieuwingsgroep) zei eerder al aan-
wijzingen te hebben dat het 
vandalisme van jongeren komt, en 
ook dit keer werd door een mede-
werker van het IVN jeugd op de 
berg gespot vlak voordat de vernie-
lingen werden geconstateerd. Het
IVN gaat aangifte doen, laat een me-
dewerker weten die uit angst voor 
represailles anoniem wil blijven. 
Bestuurder Dré Kuijpers van het
IVN bevestigt zijn verhaal. „We
gaan er werk van maken. En ook 
deze plek zullen we, net als de vorige

keer, herstellen. We laten ons niet 
kisten. Dat er mensen op de berg 
verblijven en wat rommel achterla-
ten is tot daaraan toe, maar wat ik 
niet begrijp is dat er moedwillig 
spullen worden gesloopt. We gaan 
komende woensdag, als de wijk-
agent op het gemeentehuis is, aan-
gifte doen”, zegt Dré Kuijpers.
Bij Stichting Bodemzorg Limburg,
eigenaar van de grond, zijn ze ook 
verontwaardigd. Directeur Dick
Rootert slaakt een diepe zucht na
het horen over de vernielingen. „In
Limburg beheren we zo’n vijftien
oude stortplaatsen. Vernielingen 
komen weleens voor, maar nergens 

gebeurt het zo vaak als in Oirsbeek.
Dat heeft er onder andere mee te 
maken dat het dicht bij een woon-
wijk ligt.”
Bij de vorige vernielingen overwoog
de stichting camera’s te plaatsen. 
Maar dat is eigenlijk iets dat Kuij-
pers niet wil. „Dat is niet de manier 
waarop je de omgeving moet bevei-
ligen. Als het daadwerkelijk die jon-
geren zijn, moet daar eens goed mee
gesproken worden. En met hun ou-
ders.”
De gemeente en politie zeggen op de
hoogte te zijn. Na de vorige vernie-
lingen werd de plek opgenomen in 
het rondje van de buitengewoon op-

sporingsambtenaren. Ook de wijk-
agent kent de plek. „Maar het gaat 
om een omgeving in de natuur en
daar hebben we weinig zicht op”,
aldus een politiewoordvoerder. De 
politie laat weten dat er voor de 
vorige vernielingen niemand is 
beboet.
De gemeente Schinnen laat in een 
reactie weten dat een jongerenwer-
ker naar aanleiding van de eerdere
vernielingen met jongeren bij de
Beukenberg is gaan praten. „Uit die
gesprekken is niets gebleken van 
enige betrokkenheid van die jonge-
ren bij de vernielingen destijds”,
aldus de woordvoerder.
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dat het dicht bij een 
woonwijk ligt.

Dick Rootert, Bodemzorg Limburg

IVN-bestuurder Dré Kuijpers: „Dat er mensen op de berg verblijven en wat rommel achterlaten is tot daaraan toe, maar wat ik niet begrijp is dat er 
moedwillig spullen worden gesloopt.”  FOTO ANNEMIEK MOMMERS


