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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Ge ulle aan de Maas /  
Voulwames, gehouden op maandag 10 december 2012 in ‘Het Wapen van Geulle’ 
te Geulle.  
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

o Theo Haane 
o Jan van Eechoud 
o Hub Kleynen 
o Peter Bruls 
o Alfons Tonino 
o Emile Debie 
o Jan Claessen 

 
Rijkswaterstaat 

o Theo Savelkoul 
o Saskia Janssen 

 
Gemeente Meerssen 

o Renée Kuppers 
 
Staatsbosbeheer 

o Pascal Roomberg 
 
Consortium Grensmaas 

o Francois Verhoeven (voorzitter) 
o Martijn van der Zee 

 
Afwezig/afgemeld   
 

o Maureen Gubbels (gemeente Meerssen) 
o Peet Adams (Consortium Grensmaas 

 
 
Opening en mededelingen 
In verband met de afwezigheid van Peet Adams zit Francois Verhoeven de  
vergadering voor. Pascal Roomberg (Staatsbosbeheer) stelt zich voor als opvolger en 
tevens voorganger van Marniks Maris, die tijdelijk de rol van natuurbeheerder op zich 
had genomen. Pascal zal als (toekomstig) beheerder de Klankborgroepvergadering 
voortaan bijwonen. 
 
 
Vaststellen agenda 
Theo Savelkoul wil onder agendapunt 5 de geplande populierenkap langs het  
Julianakanaal als agendapunt toevoegen. 
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Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: Alfons Tonino vraagt wat de bedoeling is met de oude 
veerstoep. Peter Bruls geeft aan dat hij een voorstel zal doen voor het hergebruik van 
de oude veerstoep, nadat Consortium Grensmaas een voorstel heeft uitgewerkt voor 
de eindsituatie. 
  
 
Toegankelijkheid natuur na afronding werkzaamheden 
Pascal geeft in grote lijnen aan hoe het gebied door Consortium Grensmaas wordt  
ingericht. De inrichting van het natuurgebied zal sober zijn. Er worden geen recreatieve 
voorzieningen binnen het natuurgebied aangelegd. Er zijn echter wel kleine  
aanpassingen mogelijk.  
 
Emile Debie vraagt zich af of er ook paden in het gebied worden aangelegd en of deze 
dan onderhouden worden. Pascal geeft aan dat er in het natuurgebied geen paden 
worden aangelegd. Het gebied wordt ingericht als “struinnatuur”. 
 
Op dit moment loopt er volgens Emile ook een wandelpad door het Grensmaasgebied. 
Peter Bruls geeft echter aan dat het pad niet door, maar langs het Grensmaasgebied 
loopt. De mensen moeten zelf de paden creëren. Renée Kuppers gaat na of er 
wel/geen wandelpad door het gebied loopt. 
 
Emile vraagt hoe het zit met de distels in het gebied. Pascal geeft aan dat distels niet 
actief bestreden worden; het is daarom de bedoeling zo snel mogelijk met de  
begrazing te starten.  
 
De toegang naar het veer blijft in de eindsituatie gewaarborgd. Er wordt echter geen 
verhard/geasfalteerd pad aangelegd. Zodra meer informatie bekend is over de 
\eindsituatie, zal François dit tijdens de Klankbordgroepvergadering nader toelichten. 
Pascal geeft aan dat Staatsbosbeheer -indien nodig- de toegang naar het veer extra 
zal maaien. 
 
Jan van Eechoud vraagt of de oude wandelroute tussen Geulle dorp en de Itterense 
Weerd ooit nog weer wordt hersteld. Naar blijkt heeft de VVV Zuid-Limburg al een 
voorstel gemaakt voor diverse verbindingen en Unique Sellingpoints in het gebied.  
Alfons Tonino vraagt of Rijkswaterstaat kan bekijken of er vanaf het jaagpad langs het 
Julianakanaal meerdere afgangen naar het gebied kunnen worden aangelegd.  
 
Renée Kuppers meldt dat in het derde kwartaal van 2013 zal worden gestart met de 
ontwerpateliers in het kader van de recreatievisie voor het Grensmaasgebied. Tijdens 
deze sessies kan de omgeving haar wensen kenbaar maken. 
 
Op de vraag of de grote grazers en mensen goed samengaan, geeft Pascal aan dat dit 
slechts bij hoge uitzondering tot problemen heeft geleid. Belangrijk voor de bezoekers 
van natuurgebieden is dat zij de gedragsregels respecteren en opvolgen. 
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Voortgang / planning 
François licht de stand van zaken betreffende de uitvoering van de werkzaamheden in 
Geulle aan de Maas nader toe.  
 
De werkweg en de geluidwal langs Geulle aan de Maas en Voulwames zijn gereed. De 
geluidwallen zijn voorzien van een mengsel van cellulose en graszaad om zo snel  
mogelijk een groene aanblik te realiseren en stofoverlast te minimaliseren. Ook de  
tijdelijke toegangsweg en de ongelijkvloerse kruising naar Voulwames zijn gereed. Eind 
2012 wordt de tijdelijke toegangsweg naar Voulwames en het gedeelte van de  
werkweg binnen de locatie Itteren geasfalteerd. Het asfalteren van de werkweg tussen 
Itteren en de dekgrondberging Aan de Maas staat gepland voor begin 2013. De start 
van de grindwinning en de afvoer daarvan naar het verwerkingsbekken in Itteren, start 
op 10 maart 2013. De voet-/fietsbrug over de werkweg naar het veer wordt vóór 1 april 
2013 aangelegd. 
 
Op verzoek van de omgeving heeft Consortium Grensmaas het laatste gedeelte van de 
Saintweg aan de binnenzijde ook voorzien van een halfverharding. De nieuwe  
Saintweg is in het gladheidbestrijdingsprogramma van de gemeente Stein en  
Meerssen opgenomen.  
 
Een van de bewoners direct nabij de knip in de geluidwa, heeft aangegeven dat door 
de knip toch merkbaar meer geluid ontsnapt. François geeft aan dat indien gewenst,  
de knip kan worden opgevuld met grond en de geluidwal kan worden gesloten. 
 
Eén van de aanwezigen vraagt of er iets gedaan kan worden aan de bruine kleur van 
het water in het Julianakanaal. François geeft aan dat Consortium Grensmaas opereert 
binnen de gestelde normen. Het wegnemen van de bruine kleur is niet mogelijk. 
 
De aanwezigen vragen of Consortium Grensmaas iets kan verbeteren aan de situatie 
langs de nieuwe Saintweg. Er wordt vaak door de bermen gereden. Regelmatig zitten 
voertuigen in de zachte berm vast. Consortium Grensmaas heeft langs één zijde van 
de Saintweg over een breedte van 1 meter een halfverharding aangebracht. François 
zal nagaan welke andere maatregelen kunnen nog kunnen worden getroffen.  
 
 
Vergunningentraject 
Martijn van der Zee: Ten opzichte van het vorige overzicht van 30 november 2012, dat 
verspreid is op 3 december, zijn er vrijwel geen wijzigingen opgetreden. De lijst is  
alleen aangevuld met een (mogelijk benodigde) watervergunning voor het onttrekken 
van grondwater voor de vernevelinginstallatie. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de 
nieuwe milieuvergunning nog voor Kerst ter inzage gelegd. Dit ontwerpbesluit kan zes 
weken worden ingezien.  
De leden van de klankbordgroep worden daarover nader geïnformeerd.  
(Noot MvdZ: de gemeente Meerssen heeft laten weten dat het ontwerpbesluit op 9 
januari 2013 ter inzage wordt gelegd.) 
 
Een  actueel overzicht van de benodigde vergunningen voor Geulle aan de Maas is als 
bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
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Populieren dijk Julianakanaal 
Theo Savelkoul maakt van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken met  
betrekking tot de voorgenomen kap van de populieren op de dijk van het Julianakanaal 
langs het Geulderveld toe te lichten (het betreffende gebied valt buiten het  
Grensmaasproject). 
 
Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met een aantal onderzoeken in het kader van 
de Flora- en faunawet. Eén van de onderzoeken richt zich op vleermuizen en de  
aanwezigheid van de maretak in de bomen. Zodra de onderzoeken zijn afgerond, kan 
een kapvergunning en ontheffing in het kader van de Flora en faunawet worden  
aangevraagd. Indien nodig wordt het jaagpad in verband met de veiligheid (vallende 
takken) tijdelijk afgezet, totdat met de kap van de bomen kan worden gestart. 
 
Afgesproken wordt dat Rijkswaterstaat het voorstel van de omgeving volgt om de kap 
van de bomen gefaseerd uit te voeren. Dat wil zeggen dat in eerste instantie de bomen 
aan de westzijde van het kanaal worden gekapt en over enkele jaren de bomen aan de 
oostzijde. 
 
 
Rondvraag 
Er  wordt gevraagd of er een informatiebord over het Grensmaasproject / locatie Geulle 
aan de Maas bij de toegang naar het voet-/fietsveer kan worden geplaatst.  
François zal dit bekijken en verder aan dat de nieuwe locatiekaarten op dit moment bij 
de drukker liggen. Zodra de locatiekaarten beschikbaar zijn, worden ze aan de leden 
van de Klankbordgroep toegezonden.  
 
 
Volgende vergadering 
Maandag 4 maart 2013 om 20.00 uur in ‘Het Wapen van  Geulle’ te Geulle.  
 
  
 
. 


