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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas /  
Voulwames, gehouden op maandag 22 juni 2015 in Het Wapen van Geulle  
te Geulle. 
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

• Peter Bruls 
• Emile Debie 
• Jan van Eechoud 
• Hub Kleynen 
• Alfons Tonino 

 
Rijkswaterstaat Maaswerken: 

• Saskia Janssen 
 
Staatsbosbeheer: 

• Patrick Kloet 
 
Consortium Grensmaas: 

• Francois Verhoeven 
• Peet Adams (voorzitter) 

 
Afgemeld / Afwezig 
 

• Theo Haane (omgeving) 
• Jan Claessen (omgeving) 
• Renée Kuppers (gemeente Meerssen) 
• Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 
• Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat beheer) 

 
 
Opening / Mededelingen 
Peet Adams merkt op dat dit de laatste reguliere vergadering is van de Klankbord-
groep. De officiële afronding van het overleg komt in het verloop van de vergadering 
aan de orde. 
 
Vaststellen agenda 
Er worden geen extra agendapunten aangereikt. Hub Kleynen kondigt aan dat hij nog 
een restpuntenlijstje ter sprake wil brengen. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
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Naar aanleiding van de notulen vraagt Alphons Tonino hoe het staat met de  
afhandeling van schademeldingen in het werkgebied. Jan van Eechoud schetst in kort 
bestek nog eens de wording van de schaderegeling Grensmaas. Adams laat weten dat 
het Consortium na een bijeenkomst met een groepje klagers, dat ontevreden was over 
de afhandeling van schades door de deskundigen van het Meldpunt, niets meer  
gehoord heeft.   
 
Saskia Janssen laat weten dat Rijkswaterstaat de plaatsing van de hekken op de 
Saintweg ter hoogte van de werkzaamheden aan het Julianakanaal niet als een  
gevaarlijke situatie beoordeelt. 
      
Voortgang 
François Verhoeven: ,,In Itteren is Consortium Grensmaas zowel in de rivierverruiming 
als de dekgrondberging aan het werk. Er wordt overlegd om de aanleg van het  
passeervak ter hoogte van de huidige werkhaven in de uitvoering mee te nemen.  
 
In Trierveld is het Consortium bezig met het eerste grondverzet in de aanloop naar de 
start van de aanleg van de werkhaven en het voordepot. 
 
Geulle aan de Maas is op wat kleine details na afgerond. Waterschap Roer en  
Overmaas is deze week gestart met de kadewerkzaamheden. Volgens de planning van 
het Waterschap zijn die werkzaamheden in de week van 19 oktober afgerond. Dan is 
ook de afrastering geplaatst en zijn de rustplekken ingericht met het nieuwe meubilair 
in de vormgeving van het RivierPark Maasvallei. Het is ook de bedoeling dat de  
veertrap tegen die tijd is aangepast. 
 
Consortium Grensmaas wacht nog op de laatste vergunningen voor het nieuwe  
fietspad tussen Voulwames en het zuidelijk deel van Geulle aan de Maas. Die  
vergunningen worden binnen enkele weken verwacht. Na de bouwvakvakantie kan dan 
waarschijnlijk gestart worden met de aanleg. 
 
Communicatie 
Adams lanceert het voorstel om eind oktober de plaatsing van de zithoek bij het veer, 
of de verplaatsing van het kunstwerk van de speelplaats naar de noordelijke entree van 
het dorp, aan te grijpen om de werkzaamheden van Consortium Grensmaas met een 
officieel en feestelijk tintje af te sluiten. Inclusief een laatste, korte evaluatiebijeenkomst 
van de Klankbordgroep en inclusief een uitnodiging aan de bevolking om in een  
plaatselijke lokaliteit nog een keer gezamenlijk het glas te heffen op de samenwerking. 
 
De Klankbordgroep stemt daarmee in. Adams draagt zorg voor een programmaatje en 
prikt een definitieve datum, die de leden via de mail krijgen toegezonden. 
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Restpuntenlijstje 
Kleynen somt een aantal restpunten op die nog aandacht behoeven, met korte reacties 
van Rijkswaterstaat Maaswerken, Staatsbosbeheer en het Consortium:  

• Kleynen had gehoopt dat veerstoep al was aangepast. Dat gebeurt nu dus in 
het najaar. 

• Kleynen doet een oproep voor de plaatsing van traditionele borden in de Maas 
met vermelding van het waterpeil. Saskia Janssen gaat na of dat tot de  
mogelijkheden behoort. 

• De verplaatsing van het kunstwerk. Over het nut en noodzaak daarvan ontstaat 
binnen de Klankbordgroep enige discussie. Adams neemt contact op met de 
initiatiefnemer. 

• Waarvoor dient de partij stenen aan het einde van de Broekgraaf? Die worden 
nog toegepast. 

• Hoe zit het met het draaipunt voor vrachtauto’s in Voulwames? Dat is  
gerealiseerd. 

• Wat gebeurt er met het drassige gebied in de dekgrondberging? Consortium 
Grensmaas kijkt de situatie nog even aan en zorgt voor een vaste ondergrond, 
als verbetering uitblijft. 

• Wie betaalt de vergoeding voor het opruimen van zwerfafval als Consortium 
Grensmaas weg is? Dat wordt een taak van de Schone Maas, een initiatief-
groep van de provincie waarin een groot aantal partijen samenwerkt. 

• Wie draagt zorg voor het herstel van oude wandelroutes tussen bijvoorbeeld 
Voulwames en Geulle aan de Maas? Staatsbosbeheer is bereid in het begin 
paadjes te maaien, maar het ligt aan het gebruik van recreanten of die ook  
intact blijven. Consortium Grensmaas is bereid om het tracé van potentiële 
wandelroutes te egaliseren om het struinen te vergemakkelijken. Dat is in  
Borgharen ook gebeurd. 

• Ook in het natuurgebied in Geulle aan de Maas komen Konikpaarden. 
• Maakt Geulle aan de Maas nog kans op terugkeer van een van de molenstenen 

die langs de rivier zijn opgegraven? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft 
eerder al laten weten dat de molenstenen of in depot, of in het Limburgs  
museum blijven. 

 
Slotconclusie van Kleynen: ,,We hebben weinig last gehad van de uitvoering. Als lid 
van de Klankbordgroep ben ik met een schone lei begonnen en ik heb er veel van  
geleerd.” 
 
Rondvraag 
Alfons Tonino merkt op dat het jaagpad bij het kanaal is opgevuld.  
 
Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het Consortium de uitvoering  
gestalte heeft gegeven. 
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Emile Debie constateert dat nog niet alle borden met verboden toegang zijn verwijderd. 
Verhoeven benadrukt dat die borden blijven totdat het werk van het Waterschap Roer 
en Overmaas is afgerond. 
    
Het einde van de grindveredeling schuift mogelijk enkele maanden op van eind 2016 
naar medio 2017. Zoals het er nu naar uitziet, is de uitvoering van de locatie Itteren 
volgens afspraak eind 2017 klaar, zo laat Verhoeven weten in antwoord op vragen van 
Jan van Eechoud. 
 
Adams sluit de laatste reguliere bijeenkomst met een dankwoord voor de inzet van de  
Klankbordgroepleden in de afgelopen jaren.  
 
Volgende vergadering 
Consortium Grensmaas plant nog een datum voor de officiële afsluiting van het werk in 
Geulle aan de Maas en communiceert daarover met de Klankbordgroep en de overige 
bewoners. 
  
 
 
 
 


