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Ingezonden: 
 
Buitengoed Geul & Maas nog geen eenheid. 
 
Ik las in de krant van dinsdag 15 augustus een interessant artikel over de ontwikkeling van het gebied 
tussen Borgharen en Schin op Geul. 
Ik wil daar graag een reactie op geven. 
Allereerst, het project heeft een aantal zeer goede ontwikkelingen in gang gezet. Voorbeelden zijn 
het behoud van cultuurhistorische gebouwen die gekoppeld werden aan economische activiteiten, 
de kwaliteitsverbetering van het landschap en de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Deze 
integrale aanpak heeft een positieve bijdrage geleverd aan zowel leefomgeving, werkgelegenheid en 
cultuurhistorische waarden. 
Toch zijn een aantal kritische opmerkingen op zijn plaats. 
De toegankelijkheid voor fietsers is verbeterd, maar dit heeft op enkele plaatsen wel geleid tot 
conflictsituaties met wandelaars. Er werd gebruik gemaakt van wandelpaden die te smal zijn voor 
zowel fietsers en wandelaars. Uiteraard komen wandelaars dan in het gedrang. Anders gezegd: Je 
haalt de ene toerist-recreant in huis en de andere jaag je weg. Als je fietsen wil bevorderen doe dat 
dan niet door mooie wandelpaden mede voor fietsers open te stellen want beide stromen passen 
niet bij elkaar. 
Overigens zouden nieuwe wandel- en fietspaden in nauw overleg gepland dienen te worden met 
plaatselijke wandel- en fietsgroepen. Hiermee kun je de kwaliteit ervan verbeteren en 
conflictsituaties voorkomen. Zie ook de terechte weerstand bij de Fiets-trambaan-route waar 
bewoners pas betrokken werden nadat er een compleet plan klaar was. Deze werkwijze is niet meer 
van deze tijd. Een voorbeeld van een missing link is het ontbreken van een wandelpad tussen IVN 
Kasteeltuin-Schaloen en het Geulpark door de beemden aan de zuidkant van de Geul. 
Enkele jaren geleden heeft ‘Kunst Buiten in Valkenburg’ langs de Geul vanaf de Belgische grens 
(Heimansgroeve) tot aan Bunde een prachtige gedichtenroute gerealiseerd. Natuur en 
cultuurhistorie van het Geuldal worden samengebracht in poëzie op zuiltjes, een bijzondere 
meerwaarde (gedichtenlangsdegeul.nl/). Jammer dat deze route niet doorgelegd kon worden tot aan 
de monding in de Maas bij Voulwammes vanwege het ontbreken van paden. De projectgroep 
Buitengoed Geul en Maas zou bij haar plannen meer gebruik moeten maken van de kracht van de 
bewoners in het gebied. Zij zou deze gedichtenroute compleet kunnen maken en beter inpassen in 
de ‘lappendeken’ zoals ze zelf schrijft. Maar dit geldt voor meer projecten zoals het Jan Hanlopad. 
Voor de kwaliteit van de natuur heeft Buitengoed Geul & Maas niet zoveel kunnen betekenen maar 
wellicht ligt dat ook aan de opdracht die ze van de provincie heeft meegekregen. Immers de 
provincie heeft de laatste jaren niet zo veel meer over voor verdere ontwikkeling van natuur. 
Ondanks dat er volgens eerdere afspraken nog heel wat natuur ontwikkeld dient te worden, ook in 
dit gebied. 
De projectgroep schrijft terecht dat het project nog te veel een lappendeken is van losse projecten 
en dat de samenhang bevorderd dient te worden. Dat zal de komende jaren voldoende aandacht 
krijgen en wel goed komen. Maar waar te weinig aandacht naar uit gaat is de samenhang met het 
omringende gebied zoals het plateau ten noorden van de Geul. Dit vergroot, naast het verbeteren 
van de samenhang van cultuurhistorische en recreatieve waarden ook de economische impact en 
werkgelegenheid. 

http://www.natuurlijkgeuldal.nl/


Ik wil hiervoor ingaan op het geuldal ten oosten van Schin op Geul richting gemeente Gulpen. Er 
dient een betere samenhang tussen de twee Geulgebieden (beneden en boven) te komen. Ze zijn nu 
onvoldoende met elkaar verbonden. De enige serieuze toeristisch-recreatieve route in het dal is een 
wandelpad tussen Engwegen en Stokhem en deze is zwaar overbelast. Mede door illegale fietsers die 
op dit pad beslist niet thuis horen. Er ligt wel een mooi wandelpad aan de andere zijde van de Geul 
van Schoonbron richting Etenaken maar dit pad houdt bij Etenaken op en dan moet je langs de zeer 
drukken provinciale weg lopen tot aan het Keizer Willembrugje. Dat doe je niet voor je lol. Volgens 
mij is, met enig overleg met eigenaren van de weilanden, dit wandelpad prima door te trekken 
waardoor ook aan deze kant van de Geul een zeer mooi wandelpad volledig gemaakt kan worden. 
Hier liggen ook mogelijkheden voor een fietspad maar dat heeft alleen kans van slagen als je 
bewoners hierbij betrekt. 
Heel kort samengevat is mijn pleidooi: 
Werk beter samen met bewoners want die kunnen extra kwaliteit inbrengen. 
Kijk ook meer buiten de grenzen van het gebied want daar liggen ook mooie kansen. 
 


