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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden 

op dinsdag 29 augustus 2017 in het Maashuuske te Illikhoven. 

 

Aanwezig 

 

Omgeving: 

 De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 

 De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven) 

 De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 

 Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit) 

 De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

 De heer W. Wackers (Schipperskerk 

 Mevrouw M. Steenbakkers (Visserweert) 

 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

 De heer H. Crutzen (Dorpsplatform Holtum) 

 De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

 De heer J. te Riele (Nattenhoven) 

 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht) 

 

Rijkswaterstaat Maaswerken / Beheer: 

 De heer G. Claassens 

 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 H. Peeters (Federatief Verband) 
• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 
• De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 
• De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen) 

 

 

Opening en mededelingen 

Peet Adams verwelkomt de nieuwkomers Jan te Riele en Gaston Claassens die zich 

beiden kort voorstellen. 
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Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.  

Naar aanleiding van het verslag:  

 De kleiwinning en de dijkversterking in Nattenhoven zijn klaar. 

 Visserweert presenteert z’n bomenplan niet in de Klankbordgroep maar in een 

ander, klein gremium. 

 Het uitstapje van de Klankbordgroep naar Trierveld/Borgharen vindt plaats op 

vrijdag 22 september. Rob van Schijndel en Peet Adams maken programmaatje. 

Start 16 uur. 

 

Voortgang project Grensmaas 

François Verhoeven: “Consortium Grensmaas werkt in Obbicht aan de aanleg van de 

werkweg in/nabij de Maas. De werkweg moet nog ca. 1,5 meter worden verhoogd en het 

talud moet worden voorzien van een bestorting tegen erosie. De werkzaamheden zijn 

eind september klaar. Daarna start het asfalteren van dit gedeelte van de werkweg in de 

Maas bij Obbicht. Die klus moet voor de hoogwaterperiode klaar zijn. 

 
De oeverbestorting in Visserweert is klaar. Mogelijk wordt er aan de noordzijde van de 

locatie Visserweert in opdracht van Rijkswaterstaat nog voor de komende hoogwater-

periode een bestorting aangebracht nabij Kokkelert. 

 

De kadewerkzaamheden in Visserweert zijn klaar op de verhoging van de kademuur na. 

Dat is maximaal nog vier weken werk. 

 

Het aanbrengen van de klei op het talud vanaf Illikhoven tot Kokkelert start begin 

september en is ongeveer twee weken werk. De afwerking van de onderhoudspaden en 

fietspaden op de dijken bij Visserweert start deze week met de asfaltering en over twee 

weken wordt grauwacke aangebracht.  

 

De plaatsing van de afrastering in Illikhoven is vanaf 4 september gepland. In 

Grevenbicht en Nattenhoven is het asfalteren van de fietspaden op de dijken al klaar. 

 

De grindveredeling in de werkhaven in Trierveld zal vanaf volgende week met twee 

verwerkingsinstallaties plaatsvinden. Verwerkingsinstallatie Merwede is dan ook 

operationeel. De aanleg van de vleermuisbunker wordt ingezet. 

 

De grondwaterstandverlaging in Trierveld wordt onderzocht. Daartoe wordt mogelijk een 

leiding aangelegd die de Ruitersdijk kruist. 

 

De vergunningen voor de aanleg van het droogveld aan de rand van Grevenbicht 

worden aangevraagd. De kans dat het veld wordt aangelegd is miniem. De voorziening 

is alleen bedoeld voor worst case scenario’s. 

 



   
 

 

 

3/5 

 

De verplaatsing van het terrein van modelvliegclub Swentibold is voorzien in 

september/oktober 2017. De sloop van de woning van de familie Peeters aan de 

Ruitersdijk is gepland in het voorjaar van 2018. 

Het afgraven van de dekgrond in Visserweert zal omstreeks oktober afgerond zijn.  

De grindwinning loopt door tot medio 2018. Aansluitend worden de drempel en de 

bestorting onder de brug van Visserweert aangebracht en wordt de rivierverruiming 

langs Illikhoven, inclusief het opruimen van de geluidswal, uitgevoerd. Het Consortium 

houdt daarbij rekening met de vakantieperiode.  

 

In Koeweide in de zogenaamde banaan wordt de aanwezige teelaarde ontgraven en in 

depot geplaatst. Het grond/grinddepot bij de nieuwe kade in Grevenbicht wordt door het 

Consortium afgevoerd. 

  

De voet-/fietsbrug nabij het voetveer in Grevenbicht wordt aangelegd vanaf half 

september 2017. Het betreft een Terre Armee constructie plus de op- en afritten. De 

waterwetvergunning is verleend. 

De uitvoering van een kleine sanering langs de werkweg bij Elba (ca. 300 m³) is gepland 

na de open dag van 9 september 2017. 

 

De asfaltering van de werkweg Trierveld-Obbicht gebeurt in het voorjaar van 2018. 

 

Voor de locatie Nattenhoven is de kapvergunning aangevraagd voor de overige bomen 

binnen het te vergraven gebied. 

Het dekgrondverzet in Nattenhoven start in het voorjaar van 2018. Circa drie maanden 

later start de grindwinning. 

 

Henny Poulissen vraagt zich af hoe het kan dat er nu lokaal tot op 20 meter diepte grind 

wordt afgegraven. Hij vraagt zich af of dat betekent dat er afgeweken wordt van de 

afspraken over de totale hoeveelheid grindwinning.  Verhoeven en Adams benadrukken 

dat er niet wordt getornd aan die afspraak. ,,Lokaal zijn de grindlagen dikker en we 

graven af tot onderkant grindlaag.” 

 

Op vragen van meerdere vertegenwoordigers van de omgeving benadrukt Verhoeven 

nog eens dat het niet de intentie is het droogveld bij Grevenbicht te gaan realiseren. 

,,Het is een voorziening die alleen in beeld komt bij noodsituaties.” 

 

De afrastering op en langs de kade in Visserweert wordt in overleg met de bewoners 

geplaatst. Mieke Steenbakkers benadrukt dat er op de dijken met auto’s wordt gereden 

en dat recreanten de dijken nu al veelvuldig gebruiken als wandelroutes. Dat leidt tot 

gevoelens van onveiligheid bij bewoners. 

Open Grensmaasdag 

Adams geeft een korte samenvatting van het programma van de Open Grensmaasdag 

op zaterdag 9 september. De komende dagen verschijnen er in de media nog een reeks 

publicaties over het evenement. Als het weer meewerkt, verwacht het Consortium  

drie- tot vijfduizend bezoekers. 



   
 

 

 

4/5 

 

Agendapunten omgeving 

Stofoverlast: Sjaak den Hollander oordeelt dat de opmerkingen van Jack Mohr over de 

stofoverlast en de mogelijke risico’s die er volgens hem zijn voor de volksgezondheid, te 

summier zijn vertaald in het verslag van de vorige bijeenkomst. Adams zegt te betreuren 

dat Den Hollander een soort doofpotje suggereert. Ook in deze kwestie is het 

Consortium open en transparant geweest. “We hebben de zaak kort, zakelijk aangestipt 

in het verslag. Precies zoals we dat met andere onderwerpen ook doen.” Mohr erkent 

overigens geen moeite te hebben met de verslaggeving, waarover ook nog contact met 

hem is geweest. 

 

François Verhoeven benadrukt dat het Consortium aan alle vergunningen en 

vergunningsvoorwaarden voldoet en permanent sproeiwagens inzet om stofoverlast te 

voorkomen. Het Consortium is ook meerdere malen het overleg met Mohr aangegaan. 

Op verzoek van de provincie heeft de GGD de kwestie inmiddels geanalyseerd en 

geconcludeerd dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Inmiddels zijn er raad- en 

Statenvragen gesteld. 

 

Verhoeven wijst het verzoek af van Den Hollander om een waterscherm aan te leggen 

dat stofoverlast van de depots zou moeten voorkomen. Ook weigert het Consortium te 

praten over gratis wasbeurten voor auto’s en het schoonmaken van woningen. 

Verhoeven vindt die verzoeken niet passen bij de discussie die Mohr en Den Hollander 

hebben aangezwengeld over de risico’s die er volgens hen zijn voor de 

volksgezondheid. 

 

Mohr maakt nog bekend dat een delegatie van de GGD op zijn verzoek binnen enkele 

weken alsnog een locatiebezoek aan Illikhoven brengt. Hij oordeelt trouwens dat het 

Consortium de uitvoering van het werk goed doet en heeft daarvoor ook complimenten in 

petto. 

 

Driehoek Illikhoven: Den Hollander merkt op dat er irritatie is ontstaan over kleine 

wijzigingen die in de uitvoering zijn meegenomen. Adams beslist dat die kwestie beter 

met de vertegenwoordiger van de gemeente Echt-Susteren buiten de vergadering om 

kan worden besproken. 

 

Pierre Wielders geeft een samenvatting van de voortgang en maakt bekend dat de 

officiële opening van de driehoek op donderdag 14 september plaatsvindt; aanvang  

16 uur. De gemeente Echt-Susteren en Consortium Grensmaas nodigen de inwoners 

daarvoor uit via een bewonersbrief die op korte termijn wordt verspreid. 

 

Het transport van graafmachines door Illikhoven heeft volgens Den Hollander voor 

overlast gezorgd. Verhoeven antwoordt dat die kortstondige transporten onvermijdelijk 

waren voor de uitvoering van het werk en trouwens ook aangekondigd waren. 
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Rondvraag 

 Er zijn geen grondtransporten van Grevenbicht naar Nattenhoven voorzien. 

 De poelen in Visserweert zijn verplaatst 

 De aanleg van het fietspad naar Kokkelert valt buiten het project Grensmaas. De 

provinciale weg tussen Roosteren en Maaseik moet als onderdeel van die 

werkzaamheden deels worden verhoogd. 

 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 14 november 2017 om 19.30 uur in het Maashuuske. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


