
Project Kanjel en Gelei: update werkzaamheden  

Afgelopen zes maanden werkten we hard om al het slib uit de landgoederenvijvers van Dr. Poelsoord en 
Vaeshartelt te halen. Ook hebben we alle baggerwerkzaamheden afgerond. Hiermee is het grootste deel van 
de werkzaamheden inmiddels afgerond. Op diverse locaties tussen de Meerssenhovenweg en de Fregatweg 
legden we betonnen duikers aan en zijn ook de beeklopen hersteld of aangepast. 

 

Huidige werkzaamheden 

Op dit moment werken we aan de achterzijde van Dr. Poelsoord om 
stuwen te plaatsen. De stuwen reguleren het waterpeil, zodat dit 
constant op het gewenste niveau blijft. Met het aanbrengen van 
deze stuwen zijn we nog 2 tot 4 weken bezig. Ook zijn we nog bezig 
met het ontgraven van de waterbuffer tegenover Villa Kruisdonk. 
Dit duurt naar verwachting nog 4 weken. Ten slotte zijn we gestart 
met het ontgraven van grond voor de buffer Ankerkade. We 
verwachten dat dit 8 weken duurt. 

 

Deze werkzaamheden staan nog op de planning 

Op verschillende locaties in de Kanjel en Gelei worden nog stuwen 
geplaatst, zoals bij de hotelschool en Chateau Jeruzalem. Deze zijn op 
het moment in productie. Ook leggen we een betonnen koker (duiker) 
aan onder de Ankerkade, bij de scouting. Tijdens de uitvoering van deze 
werkzaamheden wordt de Ankerkade afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De Fregatweg wordt op een later moment afgesloten voor 
doorgaand verkeer voor het plaatsen van een stuw. In beide gevallen 
komt er een omleiding van het verkeer. De precieze afsluitingsdata zijn 
nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van benodigde leveringen. We informeren u hier op tijd over. 
Na afronding van de hierboven genoemde werkzaamheden leggen we nog een waterbuffer aan langs de 
groene loper bij Dr. Poelsoord. Ook gaan we nog extra slib uit het water halen op het terrein van Vaeshartelt. 
Metingen wijzen uit dat de resterende sliblaag groter is dan in eerste instantie verwacht. Verder verwijderen 
we na de zomer het slib uit de vijver op het landgoed van Villa 
Kruisdonk. 
 

Nieuwe uitvoerder 

We verwelkomen  Kay Mommer als uitvoerder voor de rest van 
dit project, hij zal op locatie sturing geven aan de 
werkzaamheden. Uitvoerder Heiko Haan is gestart met een 
nieuwe uitdaging, we wensen hem hierbij natuurlijk veel succes. 

 

Bel of mail gerust als u vragen heeft 

Bastiaan van den Brink is de omgevingsmanager van de aannemer. Hij helpt u graag verder. Bastiaan is 
bereikbaar via het email adres HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com of via het telefoonnummer 
06 20 36 1314 
 
 

Over het project Kanjel en Gelei 

mailto:HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com


De beken Kanjel en de Gelei stromen door het Buitengebied Geul & Maas. Deze twee beken zijn belangrijk 
voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in 
de omgeving. Op de bodem van de beken en vijvers is in de loop van de jaren slib achtergebleven. Hierdoor 
stroomt het water minder goed door de beken. Bij hevige regenbuien kunnen de beken en vijvers 
overstromen. Ook is het slib verontreinigd. Hierdoor vormt het een belemmering voor de ecologische 
ontwikkeling in de watergangen en vijvers. Daarom gaven Waterschap Limburg, gemeente Maastricht, 
gemeente Meerssen en de provincie Limburg ons de opdracht om slib te verwijderen, nieuwe waterbuffers 
aan te leggen en een deel van de beken om te leiden. Zo verdelen we het water beter tussen de beken en 
vijvers. Ook wordt het water schoner. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de voortgang en 
de gevolgen voor de omgeving.  
 
  Dit project wordt uitgevoerd n samenwerking met: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
   


