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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas /  
Voulwames, gehouden op maandag 23 september 2013 in Het Wapen van Geulle 
te Geulle.  
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

• Theo Haane 
• Alphons Tonino 
• Hub Kleynen 
• Peter Bruls 
• Jan Claessen 

 
Rijkswaterstaat Beheer: 

• Theo Savelkoul 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken: 

• Saskia Janssen 
 
Gemeente Meerssen: 

• Renée Kuppers 
 
Staatsbosbeheer: 

• Patrick Kloet 
• Carla Hanssen 

 
Waterschap Roer en Overmaas: 

• Gert-Jan Meulepas 
• John Tholen 

 
Consortium Grensmaas: 

• Francois Verhoeven 
• Peet Adams (voorzitter) 

 
Afwezig/afgemeld   

• Emile Debie (omgeving) 
• Jan van Eechoud (omgeving) 
• Hans Schmidt (gemeente Meerssen) 

 
 
Opening en mededelingen 
Peet Adams verwelkomt de nieuwkomers van Staatsbosbeheer en Waterschap Roer 
en Overmaas in de Klankbordgroep. De vertegenwoordigers van Roer en Overmaas 
nemen deel aan het overleg totdat het waterschap de dijkversteviging in Geulle aan de 
Maas heeft uitgevoerd.  
 
 



 
 
 
 

   

2 
 

Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de notulen: 
De reflecterende paaltjes langs de nieuwe Saintweg zijn geplaatst. Peter Bruls merkt 
op dat een deel van de paaltjes op nogal ongelukkige plekken is geplaatst. In verband 
met eigendomsverhoudingen van de grond kon dat juridisch niet anders, zo benadrukt 
Renée Kuppers. Op de langere termijn opteert de gemeente Meerssen voor een  
definitieve oplossing voor de verkeersproblematiek op de Saintweg in de vorm van 
permanente passeervakken. Ook gaat de maximum snelheid op termijn omlaag van 80 
kilometer naar 60 kilometer per uur. 
 
De aanleg van het passeervak voor de beroepsvaart in het Julianakanaal ter hoogte 
van Geulle aan de Maas gaat pas van start na de uitvoering van het project  
Grensmaas in Geulle aan de Maas, zo antwoordt Saskia Janssen op vragen van  
Alphons Tonino. 
 
 
Voortgang/planning (Francois Verhoeven) 
De werkzaamheden in Geulle aan de Maas verlopen volgens planning. Tot nu is er 
circa 1,2 miljoen kuub zand en grind (toutvenant) gewonnen. Resteert nog ruim  
2 miljoen kuub. Zoals het er nu naar uitziet, kan de delfstoffenwinning in november/ 
december 2014 worden afgerond. 
 
Tot de hoogwaterperiode in december 2013 is het de bedoeling nog zoveel mogelijk 
dekgrond af te graven in het noordelijk deel van de dekgrondberging. In de planning is 
er rekening mee gehouden dat de aanvoer van zand en grind vanaf december 2013 tot 
maart 2014 stagneert en/of stopt door het hoogwater. 
 
Het uitkijkpunt in Geulle aan de Maas is ietwat verplaatst in verband met de ruiming 
van het gronddepot. Een gedeelte van dat depot kan nu al worden gebruikt voor de 
aanvulling van de dekgrondberging. 
 
Bruls merkt op dat het voet- en fietsveer deze zomer opnieuw drie tot vier weken uit de 
vaart is geweest in verband met de lage waterstand van de Maas. Hij vraagt zich of het 
effect van lage waterstanden verder versterkt wordt door de rivierverbreding. Ofschoon 
dat geen aangelegenheid is voor het Consortium, oppert hij om de Maas ter hoogte 
van het veer te verdiepen.  
 
Zowel Verhoeven als Theo Savelkoul benadrukken dat de rivierverbreding geen  
verdere verlaging van het waterpeil oplevert. Met name omdat de bestaande drempel, 
die voor opstuwing zorgt, wordt verlengd. Savelkoul maakt bekend dat zijn Belgische 
collega’s van nv De Scheepvaart op dit moment bekijken of uitdieping van de Maas ter 
hoogte van het veer een mogelijkheid is. ,,Ga er maar vanuit dat wij dat aan onze kant 
van de Maasoever ook pragmatisch zullen aanpakken”, kondigt Savelkoul aan. 
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Tonino vraagt naar de modellering van de dekgrondberging. Verhoeven verduidelijkt 
dat de afwerking onder meer voorziet in de aanleg van een langgerekte, tweezijdig 
aangesloten geul. Ook wordt bij de afwerking van de dekgrondberging rekening  
gehouden met de juiste afwatering. 
 
Jan Claessen wijst erop dat in de gemeente Stein gesprekken lopen over de aanleg 
van een brug over de Maas, mogelijk bij Maasband. Hij doet de suggestie dat het  
wellicht aan te bevelen is dat de gemeente Meerssen aansluit bij dat overleg. 
 
Verhoeven zegt nogmaals toe dat de historische veerstoep van Geulle aan de Maas 
ingepast wordt bij de afwerking van het gebied. Ofschoon de locatie van die  
hardstenen trap bij benadering is aangeduid, is de veerstoep nog niet blootgelegd. 
 
Natuurontwikkeling en beheer 
Hub Kleynen omschrijft het gebied langs de rivier als een prachtig stukje Geulle aan de 
Maas, waar de bevolking echt verknocht aan is. ,,Een gebied waar je recreatief/  
toeristisch iets mee kunt. In de periode van mei tot november is het nu hartstikke druk 
in Geulle aan de Maas. En in het dorp is veel interesse om de kansen die dat biedt ook 
te grijpen. Zoals de mogelijkheid om karakteristieke bomen uit het verleden weer een 
plek te geven. De opzet om de natuur haar gang te laten gaan, is niet voor iedereen in 
ons dorp aanvaardbaar. Hoe komt het er straks eigenlijk uit te zien?” 
 
Patrick Kloet beaamt dat er in het projectgebied struinnatuur is voorzien. Met grote 
grazers die voorkomen de natuurontwikkeling snel uitmondt in een ondoordringbaar 
bos. ,,In het begin willen we best een beetje helpen door paden uit te maaien. Door het 
recreatief gebruik van het gebied moeten uiteindelijk definitieve paden ontstaan.” 
 
Kloet zegt te hopen op betrokkenheid van de bevolking van Geulle aan de Maas. 
Staatsbosbeheer wil z’n taken graag samen met de omgeving uitvoeren. 
 
Kuppers kondigt een overleg aan met alle partijen in de Klankbordgroep, in de laatste 
week van oktober 2013, voor een dialoog over de recreatieve mogelijkheden die de 
Grensmaasnatuur in Geulle aan de Maas oplevert. ,,Daarbij moet niet alles wat achter 
ons ligt, worden weggegooid”, aldus Kleynen, die tot de slotsom komt dat ‘het niet  
verkeerd zou zijn’ als de Grensmaasnatuur in Geulle aan de Maas over vijf jaar  
dezelfde aanblik biedt als het proefproject Meers. 
 
Dijkversterking Geulle aan de Maas 
Gert-Jan Meulepas en John Tholen van Waterschap Roer en Overmaas geven een 
presentatie over de dijkversterking in Geulle aan de Maas. Dat karwei maakt deel uit 
van de zogenaamde sluitstukkaden en betekent dat de dijken in het werkgebied van 
het waterschap voor 2020 moeten voldoen aan de strengste eisen in het kader van de 
Wet op de Waterkering. 
 
In totaal gaat het om een kadetraject van 25 kilometer, verdeeld over zes clusters. 
Geulle aan de Maas  maakt deel uit van het tweede cluster. De hoogte van de meeste 
kades is trouwens op orde. Het gaat veelal om een verbreding van de voet van de  
dijken. Ook in Geulle aan de Maas. 
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Het werk in Geulle aan de Maas zal ongeveer twee tot drie maanden in beslag nemen. 
Nagenoeg de hele dijkring wordt onderhanden genomen. Zoals het er nu naar uitziet, 
gaat de uitvoering in april/mei 2014 van start. Het waterschap neemt de kaden alleen 
buiten het hoogwaterseizoen onder handen. Het werk wordt openbaar aanbesteed. 
Waar mogelijk werkt het waterschap samen met Consortium Grensmaas. Voor de  
versteviging van de voet van de kades wordt klei gebruikt. De verbreding gebeurt aan 
de zijde van de kade waar de bewoners tegenaan kijken. 
 
De vertegenwoordigers van het waterschap benadrukken dat er vooralsnog geen  
sprake is van verplaatsing van de dijk die haaks op de Maas en het Julianakanaal is 
aangelegd. ,,Soberheid en doelmatigheid is het uitgangspunt van de sluitstukkaden”, 
aldus Meulepas en Tholen, die de omgeving oproepen eventuele knelpunten en  
zwakke plekken in de kades aan te reiken. 
 
Vergunningentraject 
Het vergunningoverzicht is ten opzichte van de vorige bijeenkomst niet gewijzigd. Het 
overzicht wordt aan de notulen toegevoegd, zo zegt Adams toe. 
 
Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
De kap van de populieren langs het Julianakanaal gebeurt, zoals toegezegd, in fases. 
Savelkoul antwoordt dat op van vragen van Tonino over de verbreding en verdieping 
van het Julianakanaal. Staatsbosbeheer voert de bomenkap uit. Kloet voert aan dat 
wel eerst duidelijk moet zijn hoe het met de vleermuispopulatie in die populieren is  
gesteld. Rijkswaterstaat voelt zich overigens niet geroepen om op de dijken van het  
Julianakanaal fietspaden aan te leggen. ,,We zijn er niet voor de fietspaden”, zegt  
Savelkoul.       
 
   
Volgende vergadering 
Maandag 9 december 2013 om 20 uur in Het Wapen van Geulle. 
 
  
 


