
 
 
 
 

   
 

Verslag op hoofdlijnen van de gecombineerde vergadering van de  
Klankbordgroepen Geulle aan de Maas, Itteren-Borgharen en Meers,  
gehouden op maandag 10 februari 2014 in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren.  
 
 
Aanwezig 
 
Leden klankbordgroepen 

o Peter Bruls (Geulle aan de Maas) 
o Jan van Eechoud (Geulle aan de Maas/Voulwames) 
o Berrie Hermans (Itteren/Borgharen) 
o Paul Paulissen (Itteren/Borgharen) 
o Tjeu Hendrix (Meers) 
o Wim Janssen (Meers) 
o Hub Kleynen (Geulle aan de Maas) 
o Chris Hoekstra (Itteren/Borgharen) 
o Jo Janssen (Meers) 
o Jan Claessen (Geulle aan de Maas) 

 
Gemeenten 

o Renée Kuppers (Meerssen) 
o Tom Sijstermans (Stein) 

 
Rijkswaterstaat / NV De Scheepvaart 

o Saskia Janssen 
o Theo Savelkoul 
o Herman Gielen 

 
Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten 

o Patrick Kloet (Staatsbosbeheer) 
o Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 
o Huub Joosten (Natuurmonumenten) 
o Harry Suilen (Natuurmonumenten) 

 
Consortium Grensmaas BV 

o Francois Verhoeven 
o Peet Adams (voorzitter) 

 
 
Opening 
 
Peet Adams vat kort samen wat de aanleiding is voor deze bijeenkomst.  
De afvaardiging van de omgeving in de Klankbordgroep Geulle aan de Maas heeft  
Consortium Grensmaas verzocht een vergadering te beleggen met overige  
Klankbordgroepen om af te stemmen over de toekomstige inrichting van de  
afzonderlijke locaties. Die inrichting houdt immers niet op bij de locatiegrens. Adams 
benadrukt nog een keer dat de rol van het Consortium zich beperkt tot de plaatsing van 
hekjes en afrastering in de vergraven gebieden. Voor de recreatieve inrichting zijn de 
gemeenten en de natuurbeheerders de eerste overlegpartners van de  
Klankbordgroepen. Contractueel is wél vastgelegd dat Consortium Grensmaas een 
bijdrage levert aan de inrichting. 
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Recreatievisie  
 
Tom Sijstermans geeft de actuele stand van zaken weer over de gezamenlijke  
recreatievisie van de Grensmaasgemeenten. Woensdag 19 februari 2014 is het  
startmoment voor de realisatie van een aaneengesloten fietspadenroute langs de Maas 
van Maastricht tot de gemeente Maasgouw. Die route loopt waar mogelijk op de  
kanaaldijk en de Maaskades. De gemeente Stein heeft de plannen binnen haar  
gemeentegrenzen in veelvuldig overleg met de omgeving al uitgewerkt. De fietsroutes 
gaan deel uitmaken van het Rivierpark Maasvallei. De aanleg van fiets- en  
wandelpaden heeft een doorlooptijd tot 2024. 
 
 
Afstemming  
 
Peter Bruls voert aan dat de leden van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas het 
contact zoeken met de Klankbordgroepen van belendende locaties om er gezamenlijk 
voor te kunnen zorgen dat er logische fiets- en wandelverbindingen ontstaan. 
Afzonderlijke vertegenwoordigers van Geulle aan de Maas, Itteren, Borgharen en 
Voulwames komen vervolgens met individuele wensen.  
Patrick Kloet en Harry Suilen benadrukken nog eens het principe van de  
Grensmaasnatuur: het zijn struingebieden waarin geen verharde paden passen. 
 
Adams wijst erop dat het te ver voert om tijdens de bijeenkomst afzonderlijke wensen 
op tafel te leggen. Hij roept de Klankbordgroepen op om zelf de samenwerking op te 
zoeken, de wensen te bundelen en vervolgens in overleg te gaan met de gemeenten. 
 
Wim Janssen merkt op dat de samenwerking tussen de gemeente Stein en de  
vertegenwoordigers van de Grensmaaslocatie Meers in een vroegtijdig stadium  
gestalte heeft gekregen. ,,Die aanpak heeft prima gewerkt en bij alle partijen tot  
tevredenheid geleid”. 
 
Renée Kuppers verzoekt de omgevingsleden van Geulle aan de Maas hun plannen 
toch nader toe te lichten. Dat levert aanknopingspunten op met de inrichtingsplannen 
zoals de gemeente Meerssen die voor ogen heeft. 
 
Chris Hoekstra legt uit dat de dorps- en buurtraad van Itteren en Borgharen de  
samenwerking hebben gezocht om gezamenlijk een lokale recreatievisie vorm te  
geven. Die visie wordt nu voorgelegd aan de inwoners. Daarna volgt hernieuwd  
overleg met de gemeente Maastricht  
 
Adams doet het voorstel voor de vorming van een delegatie uit de drie  
Klankbordgroepen die voor een nader afgestemd wensenpakket zorgen en daarmee 
het gesprek aangaan met de gemeenten. Dat voorstel wordt unaniem ondersteund. 
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Dijkversteviging 
 
Waterschap Roer en Overmaas heeft in een brief aan de Klankbordgroep Geulle aan 
de Maas laten weten dat de dijkversteviging in het dorp naar verwachting van juli tot 
september 2014 wordt uitgevoerd. Adams en François Verhoeven laten weten dat die 
planning waarschijnlijk betekent dat het waterschap geen gebruik meer kan maken van 
de werkweg. ,,Zoals het er nu naar uitziet, is het werk in de dekgrondberging dan klaar 
en is het noordelijke deel van de werkweg al verwijderd”, aldus Verhoeven. 
 
Waterschap Roer en Overmaas is bij de volgende reguliere vergadering van de  
Klankbordgroep Geulle aan de Maas op maandag 24 maart 2014 weer present en 
geeft dan nadere tekst en uitleg over de uitvoering. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 


