
 
 

Thema bijeenkomst  Een klimaatrobuust Geuldal 

Uitleg en excursie vanuit de Volmolen te Epen 
 

Ben je nieuwsgierig naar de (herstel) maatregelen in het Geuldal die moeten zorgen voor het 

oplossen van waterproblemen: niet te veel water, niet te weinig water en een goede waterkwaliteit. 

Kom dan op woensdagavond 8 april 2020 naar de Volmolen in Epen. 

Werken aan een klimaatrobuust en aantrekkelijk nieuw Geuldal 

In het heuvelachtige Zuid-Limburg veroorzaken zware regenbuien veel overlast in de dorpen. En 

doordat het water nu heel snel wordt afgevoerd, is er ook bij droogte schade: dan is er te weinig 

water voor landbouw en natuur. De afgelopen jaren is Natuurmonumenten in samenwerking met 

het Waterschap, Staatsbosbeheer, Limburgs landschap en ARK natuurontwikkeling begonnen om de 

problemen op te lossen door de beekdalen van onder andere de Geul in te richten als een 

natuurlijke klimaatbuffer.  Het gaat daarbij onder andere om water bergen bij de bron, ruimte voor 

meandering van de beken, het herstel van graften op de hellingen en het verwijderen van drainage. 

 

Thema-avond 8 april 2020 

De ledencommissie van Limburg en De Kempen organiseert op woensdag 8 april een thema avond 

over de maatregelen die Natuurmonumenten in samenwerking met andere natuurorganisaties 

uitvoert om te zorgen dat het Geuldal klimaatrobuust wordt. 

Andre Hassink, projectmanager  van Natuurmonumenten in Zuid Nederland en  Frenk Janssen 

Coördinator Natuurbeheer Mergelland  geven een korte schets  van de werkzaamheden en de 

beoogde doelen in Het Geuldal . Daarna volgt een excursie van maximaal 4 kilometer waar bij een 

drietal maatregelen uitleg wordt gegeven. Kortom een combinatie van theorie en praktijk. 

 

Praktisch informatie: 

Wanneer: woensdag 8 april 2020 



Tijd: ontvangst vanaf 18.30 uur met koffie of thee. Aanvang stipt om 19.00 uur. Einde rond 20.30 uur 
omdat het dan donker wordt 
Waar: Volmolen te Epen. Parkeren op de Bennetweg en vervolgens lopen naar de Volmolen. 
Ontvangst is buiten.  
TIP: neem zaklamp mee, goede wandelschoenen en warme/regen kleding afhankelijk van het weer. 
Voor wie: zowel leden als niet leden zijn welkom. 
Prijs: deelname is gratis 
Aanmelden: per email: lclimburgendekempen@natuurmonumenten.nl 
U ontvangt een bevestiging na aanmelding. 
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