
   
 
Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas / Voulwames, 
gehouden op maandag 9 maart 2015 in Het Wapen van Geulle te Geulle.  
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving:  

o Emile Debie 
o Jan Claessen  
o Jan van Eechoud 
o Hub Kleynen 

 
Rijkswaterstaat Maaswerken:  

o Saskia Janssen 
 
Gemeente Meerssen:  

o Renée Kuppers 
 
Gastspreker:  

o Frans Maas, Groen en Cultuurtechniek 
 
Consortium Grensmaas:  

o François Verhoeven 
o Peet Adams (voorzitter) 

 
Afgemeld / Afwezig 
 

o Alfons Tonino (omgeving) 
o Peter Bruls (omgeving) 
o Theo Haane (omgeving) 
o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 
o Patrick Kloet (Staatsbosbeheer) 

 
 
Vaststellen agenda 
Er worden geen extra agendapunten aangereikt. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen leveren geen opmerkingen op. 
    
Voortgang 
François Verhoeven: ,,In Geulle aan de Maas focussen gemeente, Rijkswaterstaat, 
Waterschap Roer en Overmaas en de omgeving samen met Consortium Grensmaas op de 
inrichting van het natuurgebied. Medio september 2015 moet de aankleding van dat gebied 
in principe afgerond zijn.  



   
 
In Voulwames moet de berm van de weg gerepareerd worden. De afsluiting van de brug in 
Itteren heeft ertoe geleid dat diverse vrachtwagenchauffeurs via Voulwames Itteren meenden 
te kunnen bereiken. Op verzoek van de bewoners heeft het Consortium verkeersborden en 
een hek geplaatst. Dat hek dient als wegversmalling. 
 
De winning van zand en grind concentreert zich in Itteren. De locatie Borgharen is klaar. Het 
natuurgebied wordt vrijdag 5 juni 2015 officieel geopend. Het Consortium start in juni 2015 al 
met het eerste grondverzet op de locatie Trierveld-Koeweide. Dat is drie maanden eerder 
dan aanvankelijk gepland. Het voordepot en de werkhaven in Trierveld worden op zo’n  
vier- tot vijfhonderd meter afstand van Schipperskerk aangelegd.” 
 
Op verzoek van Jan van Eechoud geven Verhoeven en Peet Adams kort tekst en uitleg over 
de schadeclaims van bewoners met scheurvorming in hun woningen. Die bewoners hebben 
de publiciteit gezocht uit onvrede over de afwijzing van hun claims door de deskundigen van 
het onafhankelijk Meldpunt. 
  
Afwerking/inrichting natuurgebied Geulle aan de Maas 
Frans Maas is door het Consortium gevraagd de afwerking en inrichting van het 
natuurgebied in Geulle aan de Maas te begeleiden. Zijn belangrijkste bevindingen: 

• Het natuurgebied in wording is nog erg nat. Dat is met name in het noordelijke deel 
terug te voeren op kwelwater. De vegetatie moet nog tot ontwikkeling komen. Dat 
heeft tijd nodig. Het gebied valt nu nog te vergelijken met een vers geploegde akker. 
De praktijk wijst uit dat de pioniervegetatie razendsnel groeit. 

• Met het oog op de aanleg van het passeervak in Geulle komt er voorlopig nog geen 
fietspad langs de Saintweg. Die weg moet straks weer worden verlegd. 

• De verstevigde kades worden straks voorzien van halfverharding en worden gemaaid 
door Waterschap Roer en Overmaas. 

• De recreatieve wandel- en fietsroutes zijn in kaart gebracht. Inclusief wandel-
mogelijkheden op de kades. Met uitzondering van de kades pal achter de woningen 
in Aan de Maas. 

• De banken en bewegwijzering worden uitgevoerd in de huisstijl van Rivierpark 
Maasvallei. 

 
Jan Claessen reageert emotioneel op de ruimte die het recreatieve fietsverkeer krijgt in 
landbouwgebieden langs de Maas. ,,Niemand ligt wakker van de consequenties voor de 
landbouw. Dat fietsverkeer levert geheid weer zieke en dode koeien op. Fietsers gooien 
massaal blik en ander vuil weg, dat na de maïsoogst in de voedselketen voor het vee terecht 
komt. Daarom ben ik voorstander van fietsroutes die niet langs landbouwgebieden voeren.” 
 
Verhoeven vult het relaas van Maas aan met de mededeling dat Consortium Grensmaas, 
afhankelijk van de vergunningverlening van de gemeente, al in juni wil starten met de aanleg 
van het fietspad van Voulwames naar de zuidelijke entree van Geulle aan de Maas. Ook 
wordt de veerstoep nog aangepast, zodat het pontje weer optimaal kan afmeren. Over het 
beheer van de veerstoep en het fietspad moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met 
de gemeente. Verhoeven sluit niet uit dat het pontje door de werkzaamheden na 1 april nog 
korte tijd gestremd is. 



   
 
Vergunningentraject 
Geen actuele ontwikkelingen meer. 
 
Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 
Hub Kleynen zegt positief verrast te zijn over de voortgang van de recreatieve 
ontwikkelingen en met name de aanleg van de fietsverbinding tussen Voulwames en Geulle 
aan de Maas. Hij verzoekt wel om een zo optimaal mogelijke aansluiting voor het 
fietsverkeer dat vanaf de brug van Bunde richting Geulle aan de Maas rijdt. 
 
Kleynen merkt op dat de bevolking van Geulle aan de Maas niets meer gehoord heeft van 
Waterschap Roer en Overmaas over de uitvoering van de versteviging van de kades in 
combinatie met eventuele bomenkap. Verhoeven zegt dat die kwestie volop aandacht heeft 
van het waterschap.  
 
Emile Debie verzoekt om de aanleg van een halfverharding bij de doorgang naar de kade 
langs het speeltuintje in aan Aan de Maas. Die doorgang wordt door vrachtwagenchauffeurs 
veelvuldig gebruikt als keerpunt. 
 
De gemeente Stein heeft in principe een miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van een 
fiets- en wandelbrug over de Maas nabij Maasband. Dat concluderen Verhoeven en Renée 
Kuppers na vragen over plannen die er nog zijn voor vaste verbindingen met het Vlaamse 
achterland. 
 
Kleynen signaleert een gevaarlijke situatie op de Saintweg in Stein door de plaatsing van 
hekken in verband met het nieuwe tracé van het fietspad. 
 
 
Volgende vergadering 
De laatste reguliere vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas / Voulwames 
vindt plaats op maandag 22 juni 2015 in Het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur.  
In september is er nog een informele opheffing- en evaluatiebijeenkomst.  
 
 
 


