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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Koeweide e.o. op maandag 
10 september 2012 in de Witte Börstel in Meers 
  

Aanwezig 
 
Omgeving:  

o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 
o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
o De heer H. Peeters (Federatief Verband) 
o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven) 
o De heer L. Smeets (Buchten) 
o De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

Gemeenten: 
o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen) 

Rijkswaterstaat 
o De heer Th. Savelkoul 

Natuurmonumenten 
o H. Suilen 

Consortium Grensmaas B.V.: 
o De heer P. Adams (voorzitter) 
o De heer F. Verhoeven 

 
 
Afwezig / afgemeld 
 
De heer R. Vogten (Echt-Susteren) 
De heer H. Crutzen(Wijkplatform Holtum) 
De heer E. Claessen (Stein) 
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken) 
De heer J. Mohr (Visserweert / Illikhoven) 
 
 
Rondleiding 
 
De Klankbordgroep krijgt voor het begin van de vergadering tekst en uitleg over de  
herinrichting en natuurontwikkeling op de locatie Meers tijdens een korte rondleiding 
door Harrie Suilen. Conclusie van de omgeving: de mening van de bevolking over de 
nieuwe natuur langs de Grensmaas zal straks verdeeld zijn. Een deel van de mensen 
zal enthousiast zijn over de spontane natuurontwikkeling; een ander deel zal  
nadrukkelijk de voorkeur geven aan meer gecultiveerde natuur. Zorgen zijn er over het 
achterblijven van zwerfvuil in de nieuwe natuur. 
 
Suilen kondigt aan dat Natuurmonumenten in overleg zal treden met de inwoners over 
de aanpak van de natuurontwikkeling. Als het gaat om de inrichting van het  
natuurgebied van het project Grensmaas is de Recreatievisie van belang die 24  
oktober 2012 verschijnt. Peet Adams zegt toe dat de leden van de Klankbordgroep ook 
een exemplaar van die visie krijgen.    
 
Agendapunten  
Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.  
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Verslag vorige vergadering  
 
Het verslag van de vorige vergadering leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen. 
 
Voortgang Grensmaasproject 
 
François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie 
Borgharen zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Het dekgronddepot annex 
geluidwal wordt gefaseerd verwijderd. Alle dekgrond in het gebied is al verwijderd. 
Naar verwachting zal ook de grindwinning in Borgharen begin 2013 zijn afgerond. 
 
Alle aandacht van Consortium Grensmaas richt zich nu op de start van de  
voorbereidende werkzaamheden in Geulle aan de Maas / Voulwames.  
De werkzaamheden in Geulle aan de Maas duren maximaal drie jaar. De grindwinning 
is gepland omstreeks maart/april 2013 en zal 2 jaar duren. 
 
Medio 2014 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in Koeweide / Trierveld met 
het verleggen van de WBL-leiding en de sanering van een voormalige stortplaats, die 
is gelegen binnen het gebied waar de verwerkingshaven moet worden aangelegd.  
Als er een actuele aanleiding is, informeert Consortium Grensmaas de bewoners tijdig. 
Hetzij via een infoavond, hetzij via bewonersbrieven.   
 
Communicatie 
 
Adams benadrukt dat Consortium Grensmaas al bijna een jaar lang uiterst intensief 
communiceert met de bevolking van Geulle aan de Maas en Trierveld om draagvlak te 
krijgen voor de aangepaste uitvoering. Die uitvoering betekent dat het zand en grind uit 
Geulle aan de Maas getransporteerd worden naar Itteren, waar ook de verwerking 
plaatsvindt in de bestaande installaties. Die aanpak was nodig omdat de bevolking zich 
overvallen voelde door de aangepaste uitvoering. Het Consortium en ook de gemeente 
hadden de inwoners graag eerder meegenomen in de besluitvorming, maar dat stuitte 
op verzet van het Rijk. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in Geulle aan de Maas / Voulwames 
begonnen. Met het oog daarop is er woensdag 5 september een laatste infoavond  
georganiseerd voor de bevolking. Tijdens die avond bleek dat de bevolking vertrouwen 
heeft in de toezeggingen en extra maatregelen van het Consortium om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Adams roept de delegaties van de omgeving op om ook present te zijn bij de open 
Grensmaasdag op zaterdag 15 september. 
 
Actuele stand van zaken Elba / Nattenhoven / verbin dingsweg Grevenbicht 
 
Consortium Grensmaas heeft niet alleen met de communicatie, maar ook op alle  
andere fronten de afgelopen maanden alle aandacht en energie besteed aan de tijdige 
start van de uitvoering van Geulle aan de Maas.  
Dat betekent dat de detaillering van de plannen voor Elba / Nattenhoven / Grevenbicht 
even pas op de plaats heeft gemaakt. In de loop van 2013 zorgt Consortium  
Grensmaas dat de Klankbordgroep nadere informatie krijgt. Henny Poulissen had die 
onderwerpen aangekaart. 
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Vergunningentraject  / bestemmingsplanTrierveld 
 
De nieuwe omgevingsvergunning en allerlei detailvergunningen voor Koeweide /  
Trierveld worden de komende maanden doorgesproken met de diverse overheden. De 
vergunningaanvragen komen volgend jaar in procedure. 
 
Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de familie Fuchs is klaar. De familie is 
in overleg met de omgeving over de groenvoorziening. 
 
De onderzoeken die als basis dienen voor het bestemmingsplan voor de verhuizing 
van de familie Knubben zijn ook klaar. De gemeente Sittard-Geleen buigt zich nog over 
de stedenbouwkundige eisen voor de nieuwe woning van de familie Knubben. 
 
Consortium Grensmaas bekijkt op korte termijn of het mogelijk is rond Schipperskerk al 
te starten met de toegezegde groenaanplant. Dat kan overigens alleen op percelen 
grond die in eigendom zijn van het Consortium. 
 
Rondvraag 
 
Ria Dielissen vraagt hoe het zit met de te weelderige natuurontwikkeling op een  
perceel langs de Maas in Nattenhoven. Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat en 
Natuurmonumenten hebben daar inmiddels overleg over gevoerd. Suilen zegt toe de 
kwestie op de agenda te zetten van het overleg met Rijkswaterstaat over  
natuurbeheer. Suilen is bereid vervolgens samen met Rijkswaterstaat in overleg te 
treden met de bewoners in Nattenhoven. 
 
Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is maandag 17 december 2012  om 19.30 uur  in het kantoor 
van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.  
   

 


