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BEWONERSBRIEF 
 
 
Start project Grensmaas in Geulle aan de Maas / Voulwames 
 
 
Holtum, 10 september 2012. 
 
Geachte mevrouw, meneer  
 
Consortium Grensmaas gaat de komende dagen van start met de uitvoering van de 
rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning in Geulle aan de Maas /  
Voulwames, de buurdorpen van Uikhoven aan de Nederlandse Maasoever. 
Via deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden die in totaal drie jaar in 
beslag nemen en dus duren tot en met 2015. 
 
In Geulle aan de Maas zorgt het Consortium onder meer voor een rivierverbreding om 
het risico van een nieuwe overstroming van de Maas terug te dringen. Ook wordt er 
zand en grind (toutvenant) gewonnen. Dat gebeurt met hydraulische kranen.  
 
Het toutvenant dat ten noorden van Geulle aan de Maas wordt afgegraven, wordt voor 
de veredeling met dumpers en vrachtwagens getransporteerd naar het bestaande 
zand- en grinddepot in Itteren. Voor dat transport wordt een geasfalteerde werkweg 
aangelegd, die parallel aan de Maas loopt. Om overlast te voorkomen, komt de  
werkweg deels verdiept te liggen. Na afloop van de werkzaamheden kijkt Uikhoven uit 
op een mooi natuurgebied bij Geulle aan de Maas. 
 
Geulle aan de Maas / Voulwames is één van de elf werklocaties waar Consortium 
Grensmaas tot 2024 aan de slag gaat voor de hoogwaterbeveiliging, natuurontwikke-
ling en ontgrinding. Ongetwijfeld heeft u opgemerkt dat we in Itteren en Borgharen al 
enkele jaren volop aan de gang zijn met de werkzaamheden. Alle bijzonderheden over 
het project Grensmaas vindt u op www.grensmaas.nl.   
 
Wellicht dat u na het lezen van deze brief nog vragen heeft of graag nadere informatie 
wilt. U kunt daarvoor contact opnemen met Peet Adams van Consortium Grensmaas, 
telefoonnummer: 0031-800-6227 7777. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Kees van der Veeken 
Directeur  
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