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

op dinsdag 18 juni 2019 in ‘t Maashuuske te Illikhoven. 

 

Aanwezig 

 

Omgeving: 

 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 J. te Riele (Nattenhoven) 

 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer H. Peeters (Federatief Verband) 

 De heer F. Jennen 

 
Natuurmonumenten: 

 De heer R. van Schijndel 
 
Gemeenten: 

 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen) 

 De heer P. Wielders (Echt-Susteren) 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken 

 De heer G. Claassens 
 

Projectbureau RivierPark Maasvallei 

 De heer M. Budé 
 
Gastspreker: 

 De heer F. Liebens van Steengoed 

 

Consortium Grensmaas BV: 

 De heer P. Adams (voorzitter) 

 De heer F. Verhoeven 
 

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  H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 

 De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 

 De heer H. Stiphout (Visserweert) 

 De heer J. Mohr (Illikhoven) 

 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
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Peet Adams introduceert Frank Liebens van Steengoed, het samenwerkingsverband van 

grindproducenten in Vlaanderen, die een presentatie houdt over het project Elerweerd. 

De presentatie levert diverse vragen op over de methodiek van grindwinning, de duur 

van het project en de bijdrage aan de hoogwaterbescherming. 

De presentatie van Liebens wordt bij het verslag gevoegd. 

 

Verslag vorige vergadering 

  

Inhoudelijk: 

Wim Wackers heeft geen hartzeer, maar meer buikpijn bij het vooruitzicht dat 

Consortium Grensmaas drie jaar langer aan het werk blijft in Koeweide en Trierveld. 

 

Naar aanleiding van: 

Hennie Peeters vraagt hoe de kosten van de natuuroptimalisaties zijn te rijmen met de 

budgetneutraliteit van het project Grensmaas. François Verhoeven verduidelijkt dat 

daarvoor het budget wordt gebruikt van de gecombineerde fauna/fietsbrug in Itteren die 

de eindstreep niet heeft gehaald. Van aantasting van de budgetneutraliteit is dus geen 

sprake. 

 

De vertegenwoordigers van de omgeving komen met suggesties en opmerkingen om bij 

het behoud van de werkweg als wildpassage ter hoogte van Obbicht wandelaars ook 

gebruik te laten maken van die weg. Peeters oppert de aanleg van vluchtstroken.  

 

Rob van Schijndel blijft bij het standpunt dat Natuurmonumenten op de werkweg geen 

confrontatie wil tussen mensen en grazers. Hij wijst erop dat wandelingen mogelijk 

blijven op het huidige pad op de dijk. Er komt een toegangsverbod en als wandelaars dat 

negeren is dat voor eigen verantwoordelijkheid. Pierre Gorissen benadrukt dat het 

wandelpad in Obbicht eigenlijk buiten het natuurgebied ligt. 

 

Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg overleggen momenteel wie verantwoordelijk is 

voor het beheer van de werkweg. Als daarover uitsluitsel is, wordt over het behoud van 

de werkweg gecommuniceerd met de bevolking van Obbicht. 

 

Ook Ria Dielissen is tegen de huidige opzet en omvang van hoge grindmilieus ten 

zuiden van de Kingbeek. 

 

Peeters vindt de omschrijving dat ‘Rijkswaterstaat ten onrechte de zwarte Piet is 

toegespeeld in de communicatie met de bewoners van Obbicht over de verkoop van 

stroken grond’ te zwaar aangezet. Adams vindt dat de verwijten over miscommunicatie 

van dien aard waren dat gerust gesproken mag worden over zwarte Piet. 
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Navraag bij het Watersportverbond heeft Peeters volgens eigen zeggen opgeleverd dat 

het onderzoek naar mogelijke waterrecreatie bij Schipperskerk zich louter richt op de 

Berghaven en niet op het behoud van de werkhaven. Volgens Hans Urlings heeft 

wethouder P. Meekels van Sittard-Geleen zich wel degelijk laten ontvallen dat bij dat 

plan het behoud van de werkhaven ook betrokken wordt. 

 

In de ogen van Peeters klopt de zinsnede niet dat de gronden met bestemming natuur, 

die in Koeweide naar de landbouw gaan, elders gecompenseerd moeten worden. Het 

gaat om een beoogde, of voorlopige bestemming. 

 

De Romeinse weg in Grevenbicht komt na afloop van de werkzaamheden terug.  

 

Vergunningen 

François Verhoeven geeft een korte toelichting op de aangevraagde wijziging van de 

Ontgrondingsvergunning in verband met het verlengen van de uitvoeringstermijn. 

 

Voortgang 

François Verhoeven: “De uitvoering van de werkzaamheden bij Elba in Grevenbicht 

vordert goed. Het werk is ongeveer voor de helft klaar. De oeverbestorting kan 

waarschijnlijk in april 2020 worden afgerond. 

 

Zoals het er nu naar uitziet, blijft de werkweg ter hoogte van Obbicht compleet liggen. De 

weg wordt als faunapassage afgewerkt met een laag dekgrond. 

 

Voor de aanleg van hoge grindmilieus in Nattenhoven is zo’n drie maanden grondverzet 

nodig. De definitieve afronding van de uitvoering in Nattenhoven is voorzien in de loop 

van 2020. Dat is binnen de vergunde termijnen. 

 

Zoals het er nu naar uitziet, start in het eerste, of tweede kwartaal van 2020 ook het 

grondverzet in Koeweide. Dat werk wordt in het kader van contractuele afspraken met de 

overheid op 1 november 2019 gegund via een openbare aanbesteding. In totaal gaat het 

om een afgraving van 5,6 miljoen kuub grond.”  

 

Ontwerp veerstoep Grevenbicht 

Voor de veerstoep in Grevenbicht heeft Consortium Grensmaas gekozen voor een 

toekomstbestendig ontwerp. Dat ontwerp voorziet zowel in het afmeren aan een steiger 

als met een klep op de veerstoep zelf. De veerstoep op de Vlaamse Maasoever voorziet 

ook in die beide opties, zodat beide typen voet- en fietsveertjes in de toekomst kunnen 

afmeren in Grevenbicht. De kans bestaat dat het huidige type veer (dat gebruik maakt 

van een steiger) vervangen wordt door een model met klep, dat nu in Geulle aan de 

Maas vaart. 
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Optimalisatie Nattenhoven 

Het eindplan voor de locatie Nattenhoven is eerder deze maand gepresenteerd aan de 

inwoners. Volgens Pierre Gorissen is het ‘redelijk goed’ ontvangen. Opmerkingen waren 

er vooral over het maaien van de kades. Gorissen zoekt daarover het contact met zowel 

Waterschap Limburg als de gemeente Stein.  

 

Gorissen maakt bekend dat er inmiddels ook een struinpad is gerealiseerd bij het 

appartementencomplex Casa Montana. En dat betekent dat er vanuit Nattenhoven nu 

ook een wandelverbinding is naar Urmond. “Neem wel een kapmes mee,” zo 

waarschuwt Gorissen met het oog op het weelderige groen dat al wortel heeft 

geschoten. 

 

Bestemming en toekomstige functie Trierveld 

De omgeving kan deze bijeenkomst nog geen plannen en voorstellen aanreiken voor de 

invulling van Trierveld. Alleen Ria Dielissen komt namens de Stichting Ontgrinden Nooit 

met een reactie over de voorgenomen bestemmingsruil, waarbij Trierveld deels natuur 

wordt en in Koeweide de landbouw de ruimte krijgt. 

 

Het standpunt van de Stichting komt er in algemene zin op neer dat er geen bezwaren 

zijn tegen de voorgenomen natuurontwikkeling in Trierveld, maar dat de Kingbeek en de 

hoge grindmilieus extra aandacht vergen. 

 

Verder benadrukt Dielissen dat er geen diepe plassen in het gebied mogen ontstaan. 

Dielissen krijgt voorgehouden dat het resterende landbouwgebied in het zuiden van 

Trierveld op het gemiddelde van de oude hoogte komt te liggen. De Slapersdijk krijgt in 

de toekomstige opzet een brede rug en blijft voor de verbinding zorgen bij hoogwater. 

Sjaak den Hollander kan zich namens Illikhoven en Visserweert aansluiten bij de 

algemene standpunten, zoals verwoordt door Dielissen. 

 

Rondvraag/wat verder ter tafel komt 

De vervanging van het meetpunt bij Grevenbicht door een nieuw meetpunt aan de 

Vlaamse Maasoever wordt woensdag 4 september 2019 omlijst met een officieel 

moment waarbij vertegenwoordigers van de directie van Rijkswaterstaat en de Vlaamse 

Waterweg acte de presence zullen geven. 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 1 oktober 2019 om 19.30 uur. De vergaderlocatie wordt nader bekeken in 

verband met de huuropzegging van de huidige beheerder van ‘t Maashuuske. Daarover 

wordt de Klankbordgroep ruim voor 1 oktober geïnformeerd. 


