
 
 
 
 
 

   
 
 
Aan de inwoners van Geulle aan de Maas,  Voulwames 
en Uikhoven 
 
 
BEWONERSBRIEF 
 
 
Holtum, 26 maart 2012. 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Consortium Grensmaas start na Pasen met de aanleg van de tijdelijke veerstoep voor 
het nieuwe fiets-/voetveer dat Geulle aan de Maas met Uikhoven verbindt. 
 
Door te hoge waterstand van de Maas zijn die werkzaamheden tot nu toe niet mogelijk 
geweest. Het precieze tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden kan ook nu nog 
niet worden aangegeven. Wel worden op heel korte termijn alvast de piketpaaltjes van 
het werk uitgezet. De werkzaamheden nemen ongeveer een week in beslag. U zult 
daar weinig van merken omdat het werk pal aan de Maasoever wordt uitgevoerd. Voor 
de aanleg van de veerstoep moet ongeveer 200 m³ grond worden afgegraven. Deze 
grond wordt tijdelijk in depot opgeslagen langs de kade. 
 
Inmiddels is ook bekend dat in juni de bouwkundige nulmetingen van de woningen in 
Geulle aan de Maas en Voulwames worden uitgevoerd. Dat gebeurt door het  
onafhankelijke bureau Hanselman. U hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen.  
U krijgt een brief met het verzoek om een afspraak te maken, waarna een deskundige 
op bezoek komt. 
 
Consortium Grensmaas is inmiddels volop bezig met allerlei voorbereidende  
onderzoeken met het oog op de feitelijke start van de werkzaamheden in september / 
oktober 2012. Daarbij gaat het onder meer om een onderzoek naar de aanwezigheid 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, aanvullend archeologisch onderzoek en 
de afronding van onderzoeken naar de bodemkwaliteit.  
 
Consortium Grensmaas dient in de loop van april de vergunningaanvragen in voor de 
uitvoering van de locatie Geulle aan de Maas / Voulwames. Zoals bekend, voorziet die 
uitvoering in een verbreding van het stroombed van de Maas en het transport van zand 
en grind uit Geulle aan Maas naar het voordepot in Itteren. 
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het gratis  
telefoonnummer 0800-62 27 777. Vanuit België: 0031-800-62 27 77 77. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Kees van der Veeken 
Directeur  

 

 
 
Verloren van Themaatweg 11 
6121 RG Born 
Postbus 36 
6120 AA Born 
Telefoon 046-4819930 
Telefax 046-4819949 
info@consortiumgrensmaas.nl 
www.grensmaas.nl 
ING Bank 
Rekening 66.54.91.190 
HR Roermond 12041914 
BTW-nr NL808903317B01 


