Ingezonden brief die betrekking heeft op het artikel in DDL van 5 september 2014
Cadeau voor ’t Château
De oude vijver tegenover Château Neercanne aan de overkant van de Kannerweg wordt in oude
luister hersteld. Het is een cadeau van de eigenaar van kasteel en landgoed de Stichting het Limburgs
Landschap aan Peter Harkema, die op 14 september 30 jaar directeur van Neercanne is.
De restauratie van de originele vijver van het gerestaureerde chateau is een toe te juichen initiatief.
Een probleem bij de uitvoering is dat de vijver regelmatig droog staat. Het grondwater zakt weg.
Daarom moet er 3000 m3 vijverfolie in. Volgens René Gérats, die namens het Limburgs Landschap
belast is met de renovatie van Neercanne, is de aanleg van het Albertkanaal in de 30er jaren van de
vorige eeuw de oorzaak. ENCI treft geen schuld.
Inderdaad is het waterpeil in de vijver plotseling gezakt na de aanleg van het Albertkanaal, maar dat
heeft nu geen invloed meer. In 1973 is ENCI gaan graven onder de grondwaterspiegel en grondwater
gaan onttrekken. Pas in 1993 heeft ENCI een vergunning voor het onttrekken aangevraagd. ENCI zegt
nooit de grondwaterstand gemeten te hebben! Na 2 procedures kreeg ENCI in 2009 een
onherroepelijke vergunning tot 2020 met veel voorschriften. Een van die voorschriften uit 2006 luidt
dat ENCI mitigerende maatregelen moet nemen ter plaatse van de kasteelvijver. Ze moet er voor
zorgen dat de vijver 80% waterdragend is. Dat bewijst dat de grondwateronttrekking van ENCI wel
degelijk invloed heeft op de grondwaterdaling in de vijver. ENCI mag zelfs volgens de vergunning 1,56
miljoen m3 grondwater per jaar onttrekken. Dat is 1.560.000.000 liter. De Stichting Enci Stop heeft
berekend dat tussen 2003 en 2013 dus in 10 jaar tijd het grondwater 1 meter gezakt is in het
zuidelijke deel van het Jekerdal.
Waarom is de heer Gerats hiervan niet op de hoogte? Wordt de Stichting het Limburgs Landschap
door ENCI gesponsord?
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