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Holtum, 3 november 2017 
 

 
Betreft: Start aanleg Passeervak Zuid Julianakanaal  
 
 

Geachte mevrouw, meneer,  
 
Na een reeks voorbereidende werkzaamheden, waaronder het leegmaken van 
de voormalige werkhaven, start Consortium Grensmaas maandag 6 november 
a.s. met de feitelijke aanleg van het Passeervak Zuid in het Julianakanaal ter 
hoogte van Itteren. Over een lengte van ongeveer een kilometer wordt het  
Julianakanaal circa 30 meter verbreed. Dat is nodig om de alsmaar grotere 
schepen op het kanaal ruimte te bieden om elkaar te kunnen passeren. 
 
De werkzaamheden bestaan onder meer uit de aanleg van tijdelijke dijken om 
de huidige oever van het Julianakanaal af te kunnen graven en de nieuwe dijk 
aan te leggen. Het af te graven gebied wordt daartoe in twaalf vakken  
opgedeeld. Voor alle duidelijkheid: de werkzaamheden spelen zich af aan de 
westelijke oever van het Julianakanaal. 
 
Om ervoor te zorgen dat de extra ruimte die aan het Julianakanaal wordt  
toegevoegd ook waterdicht is, worden er op de bodem van het kanaal  
zogenaamde bentonietmatten aangebracht. Bentoniet is een mengsel van  
speciale klei die voor een waterdichte afsluiting zorgt. De werkzaamheden  
worden deels op het water en deels vanaf de oever uitgevoerd. 
 
Uiteraard staat de veiligheid bij de uitvoering voorop. Als voorzorgsmaatregel is 
er ter hoogte van Bunde een pomp geplaatst, zodat bij een eventuele lekkage 
geen wateroverlast ontstaat voor de bewoners. 
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? De komende maanden zijn kranen en 
vrachtauto’s in de weer voor onder meer grondverzet, de aanvoer van klei en 
oeverbestorting. Ook liggen er diverse schepen en een groot ponton in het  
Julianakanaal om vandaaruit een deel van het werk te kunnen uitvoeren. 
 

 
 
Verloren van Themaatweg 11 
6121 RG Born 
Postbus 36 
6120 AA Born 
Telefoon 046-4819930 
Telefax 046-4819949 
info@consortiumgrensmaas.nl 
www.grensmaas.nl 
ING Bank 
NL77INGB0665491190 
INGBNL2A 
HR Roermond 12041914 
BTW-nr NL808903317B01 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 van 2, Bewonersbrief  
3 november 2017  

Als afsluiting van het werk wordt de geluidswal bij Voulwames afgegraven. De 
vrijkomende grond wordt gebruikt om de voormalige werkhaven weer aan te 
vullen. 
 
Er wordt vijf dagen in de week gewerkt; van maandag tot en met vrijdag van 
7.00 tot 19.00 uur. De aanleg van het Passeervak Zuid duurt tot juni / juli 2018.  
Mogelijk kan tijdens de werkzaamheden enige geluidsoverlast ontstaan.  
Daarvoor vragen wij bij voorbaat om uw begrip. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het  
gratis telefoonnummer 0800-6227777 (tijdens kantooruren) of mailen naar  
info@consortiumgrensmaas.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
 
Kees van der Veeken 
Directeur   
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