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Opening en mededelingen
,,Ook Consortium Grensmaas maakt soms fouten”, zo opent Peet Adams de
bijeenkomst van de klankbordgroep. Hij doelt daarmee op het zoek raken van
de oude veertrap. Interne naspeuringen duiden op het scenario dat de trappen
als onderdeel van het grondverzet op een dumper zijn beland en in de dekgrondberging terecht zijn gekomen. Omwonenden hebben delen van de trap in
elk geval één dag zien liggen op de werklocatie.
De suggestie vanuit de klankbordgroep van onder meer Theo Haane en Peter
Bruls dat het waarschijnlijk is dat de veerstoep gestolen is, beoordelen Adams
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en Francois Verhoeven als uiterst onwaarschijnlijk met het oog op het gewicht
en de omvang van de hardstenen trappen.
Het was de bedoeling dat de veertrap ingepast zou worden in de plannen voor
de nieuwe entree naar het voet- en fietsveer. ,,De trappen zijn niet meer te traceren. En daarvoor zijn excuses aan de omgeving op hun plaats”, aldus Adams.
Als alternatief voor de oude veertrap passeren diverse voorstellen de revue.
Consortium Grensmaas voert overleg met een kunstenaar over de plaatsing
van enkele bijzondere steenformaties langs de Grensmaas. Dat zou ook voor
Geulle aan de Maas een optie kunnen zijn. Jan van Eechoud merkt op dat in
Voulwames ook nog een oude veertrap ligt. Het Consortium gaat de situatie in
Voulwames bekijken en roept de Klankbordgroep op eventueel ook nog zelf met
voorstellen te komen.
Consortium Grensmaas zorgt in elk geval voor de verplaatsing van het kunstwerk in het speeltuintje van Geulle aan de Maas dat herinnert aan het hoogwater.
Vaststellen agenda
Er worden geen extra agendapunten aan de lijst toegevoegd.
Vaststellen notulen vorige vergadering
Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen.
Communicatie
De vertegenwoordigers van de omgeving in de Klankbordgroep concluderen
met Adams dat de dorpsbarbecue op zaterdag 24 mei een geslaagd initiatief is
geweest van Consortium Grensmaas.
Vergunningentraject
In de tweede week van juni worden de aanvragen voor de definitieve veerstoep
ingediend.
Voortgang/Planning
Francois Verhoeven: ,,De grindwinning in de dekgrondberging is afgerond. Er is
naar schatting nog zo’n 150.000 kuub dekgrond nodig om het laatste stukje van
de berging weer aan te vullen. Volgende maand wordt de werkweg in fases
verwijderd. Momenteel wordt ook de vaargeul ter hoogte van het voet- en fietsveer verdiept. Zoals het er nu naar uitziet, kan de winning van zand en grind in
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september of oktober worden afgerond. Het uitkijkpunt en het grootste deel van
de geluidswal zijn verwijderd.
De entree naar het veer wordt uitgevoerd met Stelconplaten. Voor het eerste
deel vanaf de openbare weg is een halfverhard pad voorzien. Voorstel van
Consortium Grensmaas is om dat pad uit te voeren met het zogenaamde
Grauwacke, waarop ook prima te fietsen is. Stelcon platen op de kade zijn visueel niet aantrekkelijk en zullen ook tot bezwaren leiden bij het Waterschap. De
aanleg van dat pad gebeurt na afronding van de kadeversteviging door Roer en
Overmaas. Het Consortium gaat in overleg met Staatsbosbeheer over het
plaatsen van afrastering in het gebied, zodat ook in Geulle aan de Maas grote
grazers aan de slag kunnen.”
Theo Savelkoul reageert verbaasd over de mededeling van Verhoeven dat de
bestorting langs de rivier en de kade aan de zuidelijke rand van Aan de Maas
wordt verwijderd. Dat is het gevolg van een onderzoek van Rijkswaterstaat dat
heeft uitgewezen dat de bestorting niet zwaar genoeg is om een definitief karakter te krijgen. ,,Definitieve bestortingen zijn geen taak van het Consortium maar
van Rijkswaterstaat”, zo benadrukt Verhoeven. Savelkoul kondigt aan intern
navraag te doen hoe die vork in de steel zit.
Het meest noordelijke puntje weerdverlaging ten noorden van de dekgrondberging wordt niet afgegraven in verband met de aanwezigheid van een internationale leiding. Ter bescherming van die leiding komt er bestorting. Wel wordt te
zijner tijd op die locatie het stroombed van de Maas opnieuw gemodelleerd.
Van Eechoud doet een oproep richting Consortium om met het opruimen van
de werkweg en de tijdelijke brug bij Voulwames niet te wachten tot het voorjaar
van 2015, maar die werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren. Verhoeven benadrukt dat de planning eigenlijk vastligt, maar toch nog eens te bekijken wat
mogelijk is.
Namens het Waterschap verduidelijkt Adams dat de uitvoering van de kadewerkzaamheden in de periode van juli tot en met september gepland zijn. De
vertegenwoordiging van het Waterschap is verhinderd, maar heeft een schriftelijke bijdrage geleverd voor de bijeenkomst van de klankbordgroep. De inwoners worden voor de start van de werkzaamheden nader geïnformeerd. Het
Waterschap heeft ook laten weten dat de gegevens over de kadehoogten aan
Vlaamse en Nederlandse zijde volgende week worden aangereikt. Hub Kleynen
benadrukt dat het inmiddels een half jaar geleden is, dat hij om die gegevens
heeft gevraagd.
Inrichting/recreatievisie
Renée Kuppers maakt bekend dat het voorstel van de omgeving over de inrichting van Geulle aan de Maas als onderdeel van de regionale recreatievisie amb-
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telijk positief is ontvangen. Het nieuwe college van B en W van Meerssen moet
daarover nog een standpunt innemen. Ook als het gaat om de financiering van
de plannen. Een eventueel voorstel van het college moet dan nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Kuppers verwacht daarover binnen twee
weken uitsluitsel te kunnen geven aan de omgeving. Consortium Grensmaas
moet in september het eindplan voor de locatie Geulle aan de Maas indienen bij
de provincie. Dat eindplan moet in goed overleg met alle partijen tot stand komen. Patrick Kloet roept de omgeving op ook tijdig aan te geven welke paden in
het begin eenmalig gemaaid moeten worden.
Kleynen merkt op dat de Grensmaasnatuur bij Voulwames één grote wildernis
blijft als Voulwames zich manifesteert als een te smalle doorgang voor de grazers.
Rondvraag
Jan Claessen vraagt zich af waarom in de omgeving van Maasband geen grazers actief zijn. Volgens hem groeit daar alles compleet dicht. Claessen kan de
exacte locatie niet duiden en daarom kan Verhoeven geen concreet uitsluitsel
geven. ,,Feit is natuurlijk dat het project Grensmaas in Maasband nog van start
moet gaan en je dus absoluut niet van een definitieve situatie kunt spreken.”
Kleynen vraagt of het mogelijk is dat de klankbordgroep een rondleiding krijgt
op de een van de verwerkinginstallaties. Adams verzoekt Kleynen de animo
voor deelname te inventariseren. Uiteraard zorgt het Consortium dan voor een
rondleiding, die eerder ook al werd georganiseerd voor de overige klankbordgroepen.
Van Eechoud vraagt waar hij informatie kan vinden over de actuele stand van
zaken over de uitvoering van het project Grensmaas. Adams verwijst naar de
website www.grensmaas.nl. Zowel in de verslagen van de afzonderlijke klankbordgroepen als in de maandelijkse nieuwsbrieven is die info terug te vinden.
Volgende vergadering
Maandag 18 augustus 2014 in het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur.
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