Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden
op maandag 8 juni 2015 in Holtum.
Aanwezig
Omgeving:
• De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
• De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
• De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
• De heer H. Peeters (Federatief Verband)
• Mevrouw Ria Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
Rijkswaterstaat Maaswerken / Beheer:
• Mevrouw S. Janssen
• De heer Th. Savelkoul
Natuurmonumenten:
• De heer R. van Schijndel
Gemeenten:
• De heer P. Wielders (Echt-Susteren)
Consortium Grensmaas BV:
• De heer F. Verhoeven
• De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig /afgemeld
•
•
•
•
•
•

De heer W. Wackers (Schipperskerk)
De heer T. Sijstermans (gemeente Stein)
De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
De heer H. Crutzen (Dorpsplatform Holtum)
De heer K. Blankers (gemeente Sittard-Geleen)
De heer H. Joosten (Natuurmonumenten)

Opening en mededelingen
Geen mededelingen.
Agendapunten
Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen.
Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.
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Naar aanleiding van het verslag merkt Peet Adams op, dat Hub Crutzen nog een
antwoord tegoed heeft over mogelijke transporten door de kern van Holtum tijdens de
uitvoering in Trierveld. Dat antwoord komt erop neer dat er geen structurele transporten
door Holtum rijden. Uiteraard kan er incidenteel wel eens een vrachtauto met
bestemming Trierveld in Holtum belanden.
Andere opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
Zoals toegezegd, gaat het Consortium ook afzonderlijke kernen bezoeken om de
inwoners te informeren over de uitvoering in onder meer Trierveld en Koeweide,
Nattenhoven, Grevenbicht, Illikhoven en Visserweert.
De eerste infoavond is dinsdag 9 juni gepland in Schipperskerk. In juli staat een
infoavond voor Illikhoven en Visserweert op de agenda.
De derde Open Grensmaasdag in Itteren en Borgharen op zaterdag 6 juni heeft ruim
duizend bezoekers getrokken. De volgende Grensmaandag wordt in 2018 georganiseerd
in Schipperskerk / Illikhoven en Visserweert.
De opening van het natuurgebied Borgharen werd door zo’n 175 genodigden
bijgewoond.
Voortgang project Grensmaas
François Verhoeven: ,,De grindwinning en rivierverruiming concentreren zich in Itteren.
In Trierveld zijn de werkzaamheden van start gegaan met het eerste grondverzet, nodig
voor de aanleg van de werkwegen. De grond wordt toegepast in de geluidswallen.
Het resterende afval van de sanering van de stortplaats wordt door een erkend
verwerker afgevoerd.
De sloop van twee panden aan de Ruitersdijk staat eind juni op de nominatie. De aanleg
van de werkhaven begint in september. De uitvoering betekent dat er deels geheid en
deels getrild wordt.
Consortium Grensmaas bekijkt de mogelijkheid om de uitvoering van de locatie
Nattenhoven naar voren te schuiven. De zand- en grindtransporten zullen zo ver
mogelijk van de bebouwing af plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat de trucks en
bumpers langs de Maasoever rijden, zoals dat ook in Geulle aan de Maas is gebeurd.
De transporten concentreren zich dan in de periode van april tot november. De locatie
Nattenhoven zou in die optiek in 2019 klaar kunnen zijn.”
In antwoord op vragen van Jac Mohr verduidelijkt Verhoeven dat de zand en grindwinning in 2017 volop aan de gang is.
Het herdenkingskruis voor een verkeersslachtoffer nabij de archeologische onderzoekslocatie in Trierveld is terecht. In overleg met de familie laat Henny Poulissen weten waar
en wanneer het kruis wordt teruggeplaatst.
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Vergunningentraject
Het actuele overzicht van de vergunningen en meldingen is bij dit verslag gevoegd, zoals
aan de vergadering is toegezegd.
Fietspad Illikhoven / Roosteren
Het nieuwe fietspad tussen Illkhoven en Roosteren op de aan te passen / nieuwe kades
loopt niet parallel met de aanleg van de hoogwaterbrug en het verdwijnen van de
huidige, doorgaande weg. Dat betekent dat het fietsverkeer, waaronder veel
schoolgaande jeugd, een alternatieve route moet kiezen. De gemeente Echt-Susteren
zal in goed overleg met Consortium Grensmaas voor extra veiligheidsmaatregelen
zorgen in de vorm van bebording en eventuele verkeerslichten. Poulissen en Mohr
vragen om extra aandacht voor dit onderwerp.
Volgende vergadering:
Maandag 12 oktober 2015 om 19.30 uur in het voormalig kerkje /Atelier Marie, Sterre der
Zeeplein 12 in Schipperskerk.
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