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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Ko eweide 
e.o., gehouden op 21 mei 2012 in Holtum.  
  

Aanwezig 
 
Omgeving:  

o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 
o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven) 
o De heer L. Smeets (Buchten) 
o De heer W. Wackers (Schipperskerk) 
o De heer J. Mohr (Illikhoven/Visserweert) 
o De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

Gemeenten: 
o De heer R. Vogten (Echt-Susteren) 

RWS Maaswerken: 
o Mevrouw S. Janssen 

Rijkswaterstaat 
o Theo Savelkoul 

Consortium Grensmaas B.V.: 
o Gideon Peusens 
o François Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Afwezig / afgemeld 
 
De heer K. Blankers (gemeente Sittard-Geleen) 
De heer E. Claessen (gemeente Stein) 
De heer H. Suilen (Natuurmonumenten) 
De heer H. Peeters (Federatief Verband) 
De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
 
 
Opening en mededelingen 
 
Gideon Peusens van Consortium Grensmaas is deze vergadering aanwezig om een 
presentatie te geven over de archeologische aspecten van het project Grensmaas. 
 
Vaststellen agenda 
 
Henny Poulissen verzoekt de aanleg van de werkweg richting Elba in combinatie met 
de organisatie van het schuttersfeest van de Zuid-Limburgse Federatie te agenderen. 
Ria Dielissen wil graag de ‘rijkelijke’ groenontwikkeling in Nattenhoven bespreken. 
 
Verslag vorige vergadering  
 
Henny Poulissen merkt op dat zijn oproep om het behoud van het veldkruis in  
Grevenbicht niet genotuleerd is. François Verhoeven zegt toe dat de verplaatsing van 
dat veldkruis alle aandacht krijgt. 
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Toelichting archeologie 
 
Gideon Peusens geeft een presentatie over de verwachtingen van het archeologisch 
onderzoek op de locatie Trierveld/Koeweide. De presentatie is bij dit verslag gevoegd. 
De opmerkingen en vragen over de presentatie zijn divers. Enkele voorbeelden: wat 
gebeurt er met eventuele vondsten? Kan het Consortium voor de bevolking ook op 
enig moment een rondleiding organiseren? En hoe is de mores bij toevallige vondsten 
tijdens de grindwinning? Jacques Mohr wijst erop dat het aannemelijk is dat er een 
Romeinse weg nabij of in het toekomstig werkgebied is geweest. Hij heeft zelf een 
reeks vondsten (scherven) meegenomen. 
 
Voortgang Grensmaasproject 
 
François Verhoeven: de werkzaamheden van Consortium Grensmaas focussen zich 
nog steeds op Borgharen. Daarnaast gaat alle aandacht uit naar de voorbereidingen 
van de uitvoering in Geulle aan de Maas/Voulwames. De planning is om daar eind dit 
jaar aan de slag te gaan. De uitvoering in Geulle aan de Maas/Voulwames duurt 
maximaal drie jaar. Vervolgens worden de werkzaamheden in Itteren afgerond.  
Trierveld staat ongewijzigd voor 2015 op het programma. De eerstvolgende  
vergadering van de klankbordgroep zal het Consortium de planning voor Trierveld 
meer in detail presenteren. 
 
Henny Poulissen vraagt of er in Koeweide/Trierveld ook nog verrassingen wachten, 
zoals bij de Itterense Weerd. Volgens Saskia Janssen speelt het effect van de drem-
pels in Koeweide/Trierveld geen rol. 
 
De weg van Voulwames naar Itteren wordt na afloop van de werkzaamheden hersteld. 
De Saintweg in Geulle aan de Maas wordt na de aanleg van de werkweg verlegd. De 
weg wordt voor een tweede keer verlegd als Rijkswaterstaat aan de slag gaat met de 
aanleg van de passeerstrook in het Julianakanaal. De planning voor die aanleg is nog 
onzeker. 
 
Wim Wackers memoreert het verzoek van de dorpsraad om de steile toegang naar het 
voetveer in Grevenbicht aan te passen. Consortium Grensmaas kent die discussie niet. 
    
 Rijkswaterstaat is ter hoogte van Berg aan de Maas bezig met bodem- en oever-
versterking. Volgens Theo Savelkoul duren die werkzaamheden tot eind oktober. 
 
Lei Smeets vraagt wat de mogelijkheden zijn om de fietsverbindingen in Obbicht ook 
optimaal te verknopen na de werkzaamheden. Jacques Mohr wijst in dat kader ook op 
de mogelijke fietsverbinding tussen Visserweert en Roosteren. 
 
Naar aanleiding van die opmerkingen ontstaat een discussie over het zogenaamde 
Groene Snoer dat na de uitvoering van het project Grensmaas gestalte moet krijgen 
tussen Maastricht en Roosteren. Peet Adams wijst erop dat dat Groene Snoer niet  
gezien moet worden als een nieuw fiets/wandelpad tussen Maastricht en Roosteren, 
maar als een betere verknoping van bestaande fiets- en wandelroutes. Robert Vogten 
haakt daarop in dat een concept-recreatievisie van de Grensmaasgemeenten  
nagenoeg klaar is.  
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Adams zegt toe na te gaan of die visie in de bijeenkomst van september onderwerp 
van gesprek kan worden. Die bijeenkomst heeft natuur/recreatie als centrale thema en 
voorziet ook in een rondleiding in Meers door Natuurmonumenten. 
 
Poulissen waarschuwt: ,,We willen geen tweede Aqua Terra in Grevenbicht. Het  
gebied moet volledig toegankelijk blijven voor de mensen. 
 
Vergunningentraject  / bestemmingsplanTrierveld 
 
De beroepstermijn voor het bestemmingsplan Trierveld loopt nog. 
 
De vergunningenaanvragen voor onder meer de Ontgrondingenwet, de Wet  
Milieubeheer en de Waterwet moeten nog bij de provincie en Rijkswaterstaat worden  
ingediend. Dat gebeurt in de loop van dit jaar. 
 
Werkweg en schutterfeest 
 
In 2015 wordt in Grevenbicht het schuttersfeest gevoerd van de Zuid-Limburgse  
Federatie. Dat grootschalige evenement betekent dat er een dag massaal met loden 
kogels wordt geschoten. Poulissen wijst erop dat nabij de toekomstige werkweg enkele 
loodsen zijn geprojecteerd die in het schootveld van het schuttersterrein liggen. Gideon 
Peusens benadrukt dat de locatie van de loodsen nog niet definitief vast staat.  
Bovendien starten de werkzaamheden in Trierveld/Koeweide pas in de loop van 2015. 
 
Groen Nattenhoven  
 
Ria Dielissen is benaderd door inwoners van Nattenhoven die haar gevraagd hebben 
of er een halt kan worden toegeroepen aan de explosieve groei van bomen en ander 
groen langs de Maas. Dielissen reikt de informatie (bewoners en juiste locatie) aan bij 
het Consortium. Adams zegt samen met Savelkoul toe de kwestie te bekijken en  
Dielissen te informeren wie eigenaar is van de grond en wat de mogelijkheden zijn. 
    
Rondvraag/ wat verder ter tafel komt 
 
Theo Savelkoul maakt bekend dat in het voorjaar van 2013 bij Grevenbicht één dag 
een vaste verbinding met de Belgische Maasoever wordt aangelegd. Die pontonbrug is 
nodig in verband met een grensoverschrijdende manifestatie in het kader van het  
rivierpark Maasvallei. 
 
François Verhoeven zegt toe met Robert Vogten contact op te nemen in verband met 
de uitbreiding van een visvijver in Echt-Susteren.  
 
 
Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is maandag 10 september om 18.30 uur in Meers.  
Vanaf Café De Witte Börstel is er eerst een excursi e. Daarna volgt een korte  
vergadering. 
  
   

 


