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

op dinsdag 18 september 2018 in ‘t 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 W. Wackers (Schipperskerk 

 De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

 De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer H. Peeters (Federatief Verband) 

 De heer H. Stiphout (Visserweert) 

 
Natuurmonumenten: 

 De heer H. Joosten 

 De heer R. van Schijndel 
 
Gemeenten: 

 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen) 

 

Consortium Grensmaas BV: 
• De heer P. Adams (voorzitter) 
• De heer F. Verhoeven 

 
Rijkswaterstaat Maaswerken 

 De heer G. Claassens 

 

Afwezig /afgemeld 
• De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten) 
• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 
• De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 
• De heer J. te Riele (Nattenhoven) 
• De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
• De heer P. Wielders (Echt-Susteren) 

  

Verslag vorige vergadering 

Naar aanleiding van het verslag:  

 Op verzoek van Sjaak den Hollander wordt de heer Herman Gielen van De 

Vlaamse Waterweg uitgenodigd om de Klankbordgroep tijdens de volgende 

vergadering bij te praten over de ontwikkelingen op de Vlaamse Maasoever. 

 De fietspaden op de dijken worden druk gebruikt en zijn een succes, zo 

concludeert de Klankbordgroep unaniem. 
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 Waterschap Limburg heeft de dijken gemaaid. 

 Het is nog onduidelijk wanneer de grenspaal in Visserweert officieel wordt 

teruggeplaatst. François Verhoeven benadert de provincie. 

 Het overleg met de Werkgroep Kingbeek is opgestart. Een vervolgoverleg zit in 

de planning. 

 

Voortgang project Grensmaas 

François Verhoeven: “Het werk in Nattenhoven vordert voortvarend. De dekgrondberging 

is voor negentig procent klaar. Zoals het er nu naar uitziet, is het werk midden 2019 

klaar. Dan is de uitvoering in Grevenbicht aan zet. De vergunning voor de rivier-

verruiming bij Elba is inmiddels aangevraagd. 

 

De locatie Visserweert is klaar. Momenteel wordt de werkweg opgeruimd en eind 

september wordt de fietsbrug ten noorden van Trierveld gedemonteerd en de Ruitersdijk 

weer hersteld. De grindwinning ligt op schema. Inmiddels is al begonnen met de 

aanvulling van het eerste gedeelte van de dekgrondberging in Trierveld.” 

 

Reacties op de voortgang: 

De laagte tussen het fietspad en de Maas in Nattenhoven is bedoeld om het toekomstige 

natuurgebied ecologische meerwaarde te geven, zo antwoordt Verhoeven op vragen van 

onder meer Pierre Gorissen. De geaccidenteerde afwerking van het terrein biedt extra 

ruimte voor een gevarieerde natuurontwikkeling. De bereikbaarheid van het gebied blijft 

gegarandeerd. 

 

Brief Jo Kostons over verlenging project Grensmaas 

De brief leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen.  

 

Vragen omgeving 

Kaart en planning werkzaamheden tijdens verlenging project 

Consortium Grensmaas heeft de kaart met de locaties van de werkzaamheden tijdens 

de verlenging (Koeweide / Trierveld) uitgereikt. De rivierverruiming in Koeweide wordt in 

2024 afgerond en dat betekent dat het wandelgebied langs de Maas voor de inwoners in 

de regio weer volledig toegankelijk is. De aangevraagde verlenging van de uitvoering 

impliceert dat het project Grensmaas 31 december 2027 wordt afgerond, in plaats van 

31 december 2024. 

Adams vraagt de vertegenwoordigers van de omgeving hoe hun achterban heeft 

gereageerd op de aanvraag voor de verlenging van de uitvoering. Er zijn weinig tot geen 

reacties geweest, zo wordt opgemerkt. 

 

Herinrichting Kingbeek / alternatieve inrichting Trierveld 

In het kader van optimale transparantie wordt de Klankbordgroep op basis van enkele 

kaarten en factsheets ook op de hoogte gesteld van het plan om het Trierveld alsnog 

een natuurbestemming te geven en de landbouw te concentreren in het gebied 

Koeweide bij - en rond - een bestaand agrarisch bedrijf. Het College van B en W van 

Sittard-Geleen is eerder die dag ook geïnformeerd over het plan.  
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Het initiatief voor dat alternatieve plan is terug te voeren op de wens van 

Natuurmonumenten om ook hogere grindmilieus te realiseren bij de Grensmaas. Rob 

van Schijndel geeft kort tekst en uitleg over het belang van de grindmilieus. Ook speelt 

mee dat Waterschap Limburg het Trierveld op het oog heeft als toekomstig 

retentiegebied en er weinig animo is van landbouwers om aan de slag te gaan in 

Trierveld. 

 

Hennie Peeters reageert in eerste instantie boos omdat de eventuele verlegging van de 

Kingbeek ook deel uitmaakt van de kaarten. Peet Adams benadrukt dat de toekomst van 

de Kingbeek volledig losstaat van de grote lijnen van het alternatief en dat het overleg 

met de Werkgroep Kingbeek bepalend is voor de toekomst van die waterstroom. 

 

Peeters wijst er nadrukkelijk op dat het in de aanloop naar de uitvoering van het project 

Grensmaas juist de bewonersgroepen waren die hebben gepleit voor de komst van 

grindmilieus. “Tot aan de Raad van State hebben we Natuurmonumenten toen niet 

gehoord. Het zou die organisatie sieren om de buitenwacht alsnog te laten weten dat 

deze aanpak afkomstig is van de bewoners.” 

 

Hennie Poulissen betreurt het dat het landbouwareaal in het alternatieve plan moet 

inschikken. 

 

De Klankbordgroep gaat akkoord met het voorstel van Adams om de alternatieve 

herinrichting van Trierveld op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen voor 

een inhoudelijke discussie. 

 

Monument ontgrinden nooit 

Ria Dielissen legt uit dat Ontgrinden nooit de stukjes grond, die ooit werden aangekocht 

om de uitvoering van het project Grensmaas dwars te zitten, zijn verkocht aan 

Consortium Grensmaas. Er resteert daardoor wat geld om een monument in 

Grevenbicht te plaatsen. Daarbij wordt gedacht aan de plaatsing van bijvoorbeeld een 

grindemmer met een markante boom. 

 

Excursie Meers 

Huub Joosten geeft een korte evaluatie van de excursie voor de Klankbordgroep in 

Meers. Met name Sjaak den Hollander is onder de indruk van de natuurontwikkeling en 

het perspectief dat Illikhoven en Visserweert wacht, zo benadrukt hij. 

 

Mobiele uitkijkplatform 

Het mobiele uitkijkplatform van Natuurmomenten wordt woensdag 3 oktober officieel 

gepresenteerd in Meers. Meers is de eerste locatie waar het uitkijkplatform dienst gaat 

doen voor wandelaars in het natuurgebied. 

 

Eindinrichting en afwerking Illikhoven / Visserweert 

De vragen van Den Hollander over Illikhoven zijn bilateraal afgehandeld. In algemene zin 

benadrukt Verhoeven dat de inwoners uiteraard betrokken blijven bij de eindinrichting. 
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Rondvraag 

 De werkzaamheden op de locatie Itteren zijn uiterlijk 31 december 2018 klaar. In 

het najaar wordt gestart met de aanleg van de weg / het fietspad langs het 

Julianakanaal tussen Itteren en Voulwames, zo antwoordt Verhoeven op een 

vraag van Lei Smeets. 

 De voet-/fietsbrug over de werkweg bij Grevenbicht blijft zeker in gebruik tot in de 

loop van 2020. Na de verwijdering van de brug komt er een nieuwe entree naar 

het veer, zo luidt het antwoord op een tweede vraag van Smeets. 

 Jac Mohr waarschuwt dat het eventuele gebruik van Trierveld als retentiegebied 

er niet toe mag leiden dat Illikhoven toch weer het risico loopt met wateroverlast 

geconfronteerd te worden. 

 

Volgende vergadering 

Dinsdag 4 december om 19.30 uur in ’t Maashuuske Illikhoven.  

 

 

  


