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André Hassink geeft bij kasteel Schaloen met legosteentjes tekst en uitleg over de ideeën voor het buitengoed Geul & Maas. FOTO ROB OOSTWEGEL

‘Ondernemers nu aan zet’
MEERSSEN/VALKENBURG
DOOR RENÉ WILLEMS

D

e eerste tussenstop
is bij kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg. André Hassink vangt het gezelschap van raads- en
Statenleden daar op namens de
vereniging Natuurmonumenten.
Hassink heeft een doos legostenen meegebracht om de potentie
van het fraaie buitengoed Geul &
Maas toe te lichten. Hij heeft kastelen, kapelletjes en wegkruisen
gebouwd. „Leuk. Maar het wordt
pas echt interessant als je een
aantal van die gebouwtjes bij elkaar zet.”
Met zijn uitleg slaat Hassink de
spijker op de kop, vindt Carlo
Vankan, wethouder in Valkenburg en vicevoorzitter van de
stuurgroep Buitengoed Geul &
Maas. Vankan heeft zo’n zestig
lokale bestuurders meegenomen voor een excursie langs bijzondere projecten in het dal van
de Beneden-Geul.

Kastelen en buitenplaatsen langs de Geul
moeten langzaam samensmelten tot één
lang lint. Met de sjieke Vecht als voorbeeld.
Hoe ver zijn ze? Bestuurders zijn tijdens een
bustoer door het buitengoed Geul & Maas
poolshoogte gaan nemen.
Terwijl de luxe bus koers zet richting Meerssen neemt Vankan het
woord. De gegroepeerde legostenen drukken precies uit wat de
stuurgroep beoogt met het buitengoed Geul & Maas, zegt hij: „We
moeten onze krachten bundelen en
gezamenlijk iets speciaals maken
van dit prachtige gebied.”

geweest bij het ontwikkelen van het
buitengoed, constateert projectleider Lex Hoefnagels. Binnenkort
wordt het eerste deel van de nieuwe
fietsroute langs de verschillende
landgoederen opgeleverd, zegt hij,
en bij Houthem is alvast een stukje
van de doorgaande weg tussen
Maastricht en Schin op Geul op een

Verlengen


We moeten gezamenlijk

Het project is drie jaar geleden opgezet door de provincie en de gemeenten Maastricht, Meerssen en
Valkenburg. Onlangs is besloten het
met vijf jaar te verlengen. De bustoer voert de lokale bestuurders
langs een aantal plekken waar zij
met eigen ogen kunnen zien wat inmiddels gerealiseerd is, maar ook
wat nog moet gebeuren.
Tot nu is vooral de overheid actief

iets speciaals maken
van dit prachtige gebied.

Carlo Vankan, wethouder en
vicevoorzitter stuurgroep Buitengoed
Geul & Maas

Geul & Maas-manier heringericht, met een eenvoudige bestrating en nostalgische straatverlichting. Ledlicht, dat wel.

Wijngaard
De komende vijf jaar zijn de ondernemers in het gebied aan zet,
benadrukt deputé Hans Teunissen. De eersten hebben al de handen uit de mouwen gestoken. Op
de Raarberg stopt de bus bij de
wijngaard van Ralph Huydts,
waar druiven staan voor de productie van mousserende wijn.
En op weg naar Maastricht passeert het gezelschap in Rothem
hoeve Klinkenberg, die steen
voor steen herbouwd wordt.
Andere eigenaren van markante
gebouwen kijken eerst nog even
de kat uit de boom. Onlangs is in
kasteel Vliek in Ulestraten een
nieuw werkgroepje geformeerd
dat ondernemers moet prikkelen om in actie te komen, onder
aanvoering van de ‘pioniers’
Camille Oostwegel van Château
St. Gerlach en Marc Heusschen
van landschapsbureau Heusschen Copier.

