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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Koeweide e.o., gehouden op  
maandag 17 december 2012 bij Consortium Grensmaas in Holtum. 
  
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) 
o De heer H. Crutzen(Wijkplatform Holtum) 

 
Gemeenten: 

o De heer M. Poeth (Sittard-Geleen) 
o De heer R. Vogten (Echt-Susteren) 

 
Rijkswaterstaat / Maaswerken 

o De heer Th. Savelkoul  
o Mevrouw S. Janssen  

 
Natuurmonumenten 

o H. Suilen 
 

Consortium Grensmaas B.V.: 
o De heer F. Verhoeven (voorzitter) 
o De heer M. v.d. Zee 

 
Afwezig/afgemeld 
 

o De heer J. Mohr (Vissertweert/Illikhoven) 
o De heer E. Claessen (Stein) 
o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen) 
o De heer P. Adams (Consortium Grensmaas) 

 
 
Opening en mededelingen 
In verband met de afwezigheid van Peet Adams zit François Verhoeven de  
Klankbordgroepvergadering voor.  
De heer Poeth van de gemeente Sittard-Geleen is aanwezig om de Recreatievisie 
Grensmaasgemeenten te presenteren en nader toe te lichten. 
 
 
Agendapunten 
Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.  
 
 
Verslag vorige vergadering  
Het verslag van de vorige vergadering leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen. Het  
verslag wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld. 
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Voortgang Grensmaasproject 
François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie 
Borgharen zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Naar verwachting zal de 
grindwinning in Borgharen medio februari 2013 afgerond zijn.  
 
Op dit moment is Consortium Grensmaas volop bezig met de voorbereidende  
werkzaamheden voor de start van de grindwinning in Geulle aan de Maas. De  
werkweg en de geluidwallen langs Geulle aan de Maas en Voulwames zijn aangelegd. 
Ook de brug naar Voulwames is geplaatst en geasfalteerd. De werkweg tussen Itteren 
en Aan de Maas wordt begin 2013 voorzien van asfalt, zodat vanaf 10 maart 2013 kan 
worden gestart met de grindwinning ten noorden van Geulle Aan de Maas en de afvoer 
van het grind naar Itteren.  
 
Medio 2014 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in Koeweide/Trierveld. De 
verlegging van de WBL leiding staat gepland voor augustus 2013. Nadat de verlegging 
is uitgevoerd, wordt gestart met de sanering van de voormalige vuilstortplaats in het 
Trierveld. Eind 2014 wordt gestart met de aanleg van het verwerkingsbekken. De start 
van de grindwinning in Koeweide staat gepland voor 2016. 
 
In verband met het behalen van de hoogwaterdoelstelling op 31 december 2017, dient 
50% van de rivierverruiming in Visserweert en 30% van de rivierverruiming in  
Koeweide te zijn uitgevoerd. Voor Visserweert betekend dit dat de huidige weg dan is 
vervangen door een brug. Verhoeven tekent op een luchtfoto de geplande verruiming 
in. Indien nodig worden hier en daar ook tijdelijk kades verhoogd. Consortium  
Grensmaas geeft aan dat zij de bewoners tijdig zal informeren via een informatieavond 
en bewonersbrieven. 
 
De toelichting van Verhoeven leidt tot de vraag of het bestaande (Pieter)pad als  
gevolge van de werkzaamheden verdwijnt. Het gaat om een bestaande wandelroute, 
die via de bestaande kade door het Trierveld loopt. Verhoeven zal nagaan of het pad 
moet worden onttrokken en wie het pad beheert. 
 
Op de vraag of het laten vervallen van de verwerkingshaven in Aan de Maas iets te 
maken heeft met de troebelheid in het Julianakanaal en de problemen bij Chemelot, 
antwoordt François Verhoeven dat dit zeker niet het geval is. 
 
 
Vergunningentraject 
De wijziging voor de hoofdvergunningen voor Koeweide/Trierveld wordt begin 2013 
ingezet. Ook de vergunningen die nodig zijn voor de verlegging van de WBL-leiding 
worden begin 2013 aangevraagd. De vergunningaanvragen komen volgend jaar in 
procedure. Consortium Grensmaas geeft aan dat zij tijdens het vergunningentraject de 
omgeving vaker en actiever zal informeren.  
 
Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van Fuchs is gereed. Fuchs zal een  
aanvraag voor de bouwvergunning (omgevingsvergunning) indienen. Vervolgens kan 
Fuchs starten met de bouw op de nieuwe locatie. De onderzoeken voor de verhuizing 
van de familie Knubben zijn ook uitgevoerd. De gemeente Sittard-Geleen buigt zich 
nog over de stedenbouwkundige eisen voor de nieuwe woning van de familie Knubben. 
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Consortium Grensmaas bekijkt of het mogelijk is rond Schipperskerk al in 2013 te 
starten met de toegezegde groenaanplant. Dat kan overigens alleen op percelen grond 
die in eigendom zijn van het Consortium.  
 
 
Actuele stand van zaken Elba/Nattenhoven/verbindingsweg Grevenbicht 
Voor het nieuwe ontwerp van de Elba wordt begin 2013 een bodemonderzoek  
uitgevoerd, om de haalbaarheid van een alternatief plan te kunnen vaststellen. Saskia 
Janssen benadrukt dat het nieuwe ontwerp dient te voldoen aan de gestelde eisen en 
doelstellingen.  
 
Zodra er meer informatie voorhanden is, zal Consortium Grensmaas de Klankbord-
groep informeren over de plannen voor Elba/Nattenhoven/Grevenbicht. Op dit moment 
gaat alle aandacht uit naar de tijdige start van de uitvoering op de locatie Aan de Maas.  
    
 
Presentatie Recreatievisie Grensmaasgemeenten 
De heer Poeth licht aan de hand van een presentatie de recreatievisie “Groen leven en 
beleven” nader toe voor het Grensmaasgebied (de digitale versie van de presentatie 
wordt bij het verslag bijgevoegd).  
 
Na de presentatie worden door de aanwezigen diverse vragen gesteld over het aspect 
recreëren. De bewoners krijgen nog volop de kans om hun ideeën in te brengen tijdens 
de ontwerpateliers die door de gemeente voor iedere locatie worden ingesteld.  
 
Afgesproken wordt dat de gemeente(n) een informatieavond zal organiseren waarbij de 
bewoners uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze ontwerpateliers. 
 
 
Rondvraag 
De heer Peeters vraagt of er al nieuwe kaartjes voor de Grensmaaslocaties zijn  
gemaakt. François Verhoeven antwoordt dat hieraan gewerkt wordt. Zodra de nieuwe 
kaarten beschikbaar zijn, worden deze op de site geplaatst. 
 
De heer Suilen geeft aan dat begin januari 2013 een bijeenkomst is gepland voor de 
bewoners van Nattenhoven over het natuurbeheer (in Nattenhoven).  
 
De heer Vogten vraagt of er in het gebied landschappelijke elementen worden terug-
gebracht en of er herplant dient plaats te vinden. François Verhoeven geeft aan dat 
Consortium Grensmaas geen landschappelijke elementen terugbrengt en dat herplant 
in het kader van de Boswet niet aan de orde is. Het POL-Grensmaas voorziet namelijk 
in 1.100 ha nieuwe natuur. 
 
Op de vraag van de heer Vogten over het Deltaprogramma voor de grote rivieren  
antwoordt Saskia Janssen dat er geen koppeling bestaat tussen het Deltaprogramma 
en het plan voor de hoogwaterbescherming langs de Grensmaas. Beide plannen staan 
los van elkaar. 
 
 
Volgende vergadering:  
Maandag 15 april 2013 - 19.30 uur - Holtum.  


