Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de
Maas/Voulwames, gehouden op maandag 14 mei 2012 in het Wapen van Geulle
te Geulle.

Aanwezig
Omgeving
o Jan van Eechoud
o Emile Debie
o Hub Kleynen
o Peter Bruls
o Theo Haane
Rijkswaterstaat
o Theo Savelkoul
Rijkswaterstaat Maaswerken
o Saskia Janssen
Staatsbosbeheer
o Marniks Maris
Consortium Grensmaas
o Gideon Peusens
o Peet Adams (voorzitter)
Afmeldingen
o Renée Kuppers, gemeente Meerssen
o Francois Verhoeven, Consortium Grensmaas
o Alfons Tonino
Opening
Peet Adams introduceert Gideon Peusens van Consortium Grensmaas die een
inleiding houdt over archeologie en Marniks Maris van Staatsbosbeheer die een korte
presentatie in petto heeft over wat Geulle aan de Maas kan verwachten aan natuurontwikkeling en gebiedsbeheer na oplevering door Consortium Grensmaas.
Mieke Derickx heeft de Klankbordgroep wegens drukke werkzaamheden vaarwel
gezegd. De nieuwe leden Jan van Eechoud, Emile Debie en Hub Kleynen stellen zich
voor. Adams spreekt de verwachting uit dat Debie en Kleynen zich zullen manifesteren
als klankbordgroepleden voor de hele gemeenschap Geulle aan de Maas en niet louter
als bestuursleden van de Stichting Leefbaar Geulle.
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Adams maakt bekend dat wethouder Maureen Gubbels van de gemeente Meerssen
graag de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep wil bijwonen. Zij heeft
daarvoor in principe maandag 18 juni vrijgehouden. De leden gaan ermee akkoord om
die datum te reserveren voor de eerstvolgende vergadering. Peter Bruls spreekt bij
voorbaat z’n waardering uit dat de wethouder aanschuift.
Bruls wil tijdens de volgende vergadering ook graag bespreken hoe de gemeente
Meerssen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het Consortium de
communicatie richting bewoners gestalte wil geven. Adams benadrukt dat het mandaat
van de communicatie over de uitvoering in elk geval bij het Consortium ligt. Volgens
hem is er voldoende ruimte om in goed overleg met de gemeente ook een gezamenlijke communicatiestrategie te ontwikkelen.
Vaststellen agenda
Vanuit de klankbordgroep worden er geen aanvullende agendapunten opgevoerd.
Vaststellen notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de vorige vergadering.
Presentatie rol Staatsbosbeheer
Marniks Maris van Staatsbosbeheer legt uit dat hij bij de klankbordgroep aanschuift om
in een zo vroeg mogelijk stadium met de omgeving te kunnen overleggen over de
natuurontwikkeling. Hij wil dat graag doen in een permanente dialoog met de
bewoners. Marniks legt nog eens uit dat de natuur de vrije hand krijgt na oplevering
van het werkgebied door Consortium Grensmaas en dat Galloways en Konikpaarden
voor de begrazing zorgen.
De omgeving blijkt vooral bezorgd over het onderhoud van de natuur. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud en met name het zwerfvuil na hoogwaters?
Jan van Eechoud wijst erop dat het natuurbeheer in Voulwames is uitgemond in een
overwoekerd stuk grond en een zitbankje waarvan niemand weet wie het ooit geplaatst
heeft. De rolverdeling van het natuurbeheer is hem volstrekt onduidelijk. ,,Wie moet ik
aanspreken? Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of toch
Rijkswaterstaat?”
Maris wijst erop dat de essentie van de natuurontwikkeling in het Grensmaasgebied nu
eenmaal is dat de natuur haar gang kan gaan.
Peter Bruls vraagt zich af wat dat betekent voor het toekomstig pad naar het voetveer.
,,Dat moet toch goed toegankelijk zijn”.
Maris merkt op dat de natuurbeheerders voor het opruimen van zwerfvuil ook het
verenigingsleven willen inschakelen. ,,Dat zwerfvuil is een groot probleem, waarover
ook de Internationale Maascommissie zich momenteel buigt”.
Theo Savelkoul benadrukt dat de strook grond in de stroomgeulverbreding, die Rijkswaterstaat na de oplevering in eigendom krijgt, in overleg met de natuurbeheerder één
keer per jaar wordt opgeschoond.
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Emile Debie wil graag weten wat er met de huidige wandelpaden langs de Maas in
Geulle gebeurt en waar hij terecht moet voor wijzigingen in de wandelroutes. Volgens
Maris is de VVV Zuid-Limburg daarvoor aan zet. Maris wijst er nog op dat de routering
en de aankleding van de natuurgebieden aan Nederlandse en Vlaamse zijde straks
zoveel mogelijk uniform gebeurt onder de vlag van het grensoverschrijdende rivierpark
Maasvallei.
De klankbordgroep wil de gemeente Meerssen ook nadrukkelijk als partner zien optreden bij de recreatieve invulling van het toekomstige natuurgebied.
Archeologie
Gideon Peusens verduidelijkt dat er een aantal archeologische onderzoeken in Geulle
aan de Maas/Voulwames op stapel staat.
Nabij de toekomstige werkweg in Geulle aan de Maas worden vijf proefsleuven
gegraven met het oog op de vondst van mogelijke sporen van een nederzettingsterrein
uit de prehistorie (Neolithicum tot en met de IJzertijd). Bij Voulwames worden negen
proefsleuven gegraven. De archeologen verwachten sporen en resten van vroegere
bewoning aan te treffen uit de prehistorie en de Romeinse tijd. De oude bodemopbouw
bij Voulwames is nog nagenoeg intact. De verwachtingen over mogelijke vondsten zijn
dan ook hoog.
In de rest van het werkgebied is er veelal archeologische begeleiding met visuele
inspecties. Die begeleiding richt zich voornamelijk op enkele voormalige geulen voor
het opsporen van mogelijke nautische vondsten.
Als dat mogelijk is, organiseert het Consortium voor de bevolking een kijkmoment om
een beeld te krijgen van het archeologisch onderzoek.
Actuele stand van zaken voorbereidingen uitvoering en vergunningen
Adams maakt bekend dat de kans bestaat dat de start van de werkzaamheden met
twee, of drie maanden wordt opgeschoven. Dat heeft alles te maken met de langere
duur van het vooroverleg met de overheid over de vergunningen. Om een voorbeeld te
geven: de wens van Consortium Grensmaas om de tijdelijkheid van de wijziging van
het bestemmingplan (aanleg werkweg) nadrukkelijk in de vergunning op te nemen,
vergt extra afstemming.
Ook de afronding van het overleg met de grondeigenaren duurt langer dan voorzien.
Bovendien wil Consortium Grensmaas de landbouwers de gelegenheid bieden om ook
in alle rust hun gewassen te oogsten. Voor aardappelen is die oogsttijd bijvoorbeeld
oktober.
Voordeel van die ietwat verlate start, is dat de grindwinning niet midden in het hoogwaterseizoen van start gaat. Het risico dat daardoor meteen vertraging ontstaat, wordt
aanzienlijk verkleind.
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Theo Haane zegt te begrijpen dat de belangen van alle partijen bij het bepalen van de
start goed moeten zijn afgewogen.
Het bureau Hanselman is aan de noordzijde van Geulle aan de Maas begonnen met
de nulmetingen van de woningen.
Consortium Grensmaas heeft een nieuwe ontheffing gekregen van de Flora en Faunawet. De ontheffing is uitsluitend verleend voor de maretak. Voor de overige soorten
worden maatregelen genomen om schade te voorkomen. Zo zijn er vijf vleermuiskasten geplaatst om te voorkomen dat de vleermuis uit het gebied verdwijnt.
Aanvullend onderzoek naar de extra geluidsoverlast door de aanleg van de knip in de
geluidswal aan Aan de Maas heeft uitgewezen dat die overlast beperkt blijft tot een
periode van enkele weken. Dat is de periode dat ter hoogte van de knip voor de rivierverruiming eerst de dekgrond wordt verwijderd en vervolgens grind wordt gewonnen.
De klankbordgroep stemt in met het voorstel van Consortium Grensmaas om af te
wachten hoe die geluidstoename in die korte periode wordt ervaren. Valt het tegen,
dan is het Consortium in goed overleg bereid de knip voor enkele weken te dichten.
Hub Kleynen oppert om, als dat mogelijk is, toch enkele karakteristieke elementen
(bomen) in het landschap te behouden, zodat er straks nog iets herkenbaars achter
blijft. Peusens benadrukt dat het behoud van groen in de dekgrondberging in elk geval
niet mogelijk is, omdat je dan kostbare grindeilandjes moet achterlaten
Communicatie
Zaterdag 15 september is de tweede Open Grensmaasdag. De beoogde uitvoering in
Geulle aan de Maas/Voulwames maakt ook deel uit van de communicatie rond die
open dag, die drie jaar geleden 2500 bezoekers trok.
De infoavond voor de bevolking van Geulle aan de Maas/Voulwames blijft geprojecteerd in september/oktober 2012.
Zodra er actuele ontwikkelingen zijn, verspreidt Consortium Grensmaas onmiddellijk
bewonersbrieven om de bevolking zo snel en zo persoonlijk mogelijk te informeren.
Rondvraag
Emile Debie vraagt of het mogelijk is om de vergunningaanvragen op termijn (als de
stukken ook bij de gemeente ter inzage liggen) digitaal op een cd-schijfje ter beschikking te stellen aan de leden van de klankbordgroep. Dat krijgt instemming.
Peter Bruls verzoekt om de volgende bijeenkomst een concrete datum af te spreken
voor de organisatie van een infoavond voor de bevolking. Dat wordt geagendeerd.
Hub Kleynen vraagt of er onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de grondwaterstanden door de uitvoering van de locatie Geulle aan de Maas. Adams nodigt Kleynen
uit om die onderzoeken te komen inzien bij het Consortium.
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Peter Bruls vraagt of de grondbalans voor Geulle aan de Maas sluitend is. Die balans
is in principe sluitend. Consortium Grensmaas heeft overigens toestemming om grond
van buiten het werkgebied aan te voeren.
Emile Debie vraagt wat er met de Grenspaal gebeurt die in het toekomstig werkgebied
in Geulle aan de Maas staat. Hij krijgt daarover per mail antwoord.
Volgende vergadering
Maandag 18 juni in het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur.
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