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

op dinsdag 16 juni 2020 in ’t Maashöfke te Illikhoven. 

 

Aanwezig 

 

Omgeving: 

 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 F. Jennen 

 De heer L. Jennen 

 De heer J. Mohr (Illikhoven) 

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

 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer J. te Riele (Nattenhoven) 
 

Natuurmonumenten: 

 De heer R. van Schijndel 

 De heer H. Joosten 

 Mevrouw K. Jans 
 
Gemeenten: 

 De heer P. Meekels (gast Sittard-Geleen) 

 

Consortium Grensmaas BV: 

 De heer P. Adams (voorzitter) 

 De heer F. Verhoeven 
 
Stichting Beegse Maasvallei 

 De heer N. Naus (gast) 

 

Afwezig / afgemeld 

 

 De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 

 Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 

 De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen) 

 De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken) 

 De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

 De heer H. Stiphout (Visserweert) 

 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen) 

 De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei) 
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Afrondende dialoog over inrichting Elba 

Peet Adams geeft een kort resumé van het proces dat een jaar geleden van start ging 

met de introductie van Tiny Objects en de notitie van Mooder Maas naar Grensmaas 

naar Maasvallei.  

Hij refereert aan een tussentijdse brief waarin het Consortium en Natuurmonumenten 

hebben laten weten dat het wensenlijstje van het ontwerpatelier grotendeels 

gerealiseerd kan worden. De detaillering komt over pakweg een maand aan bod tijdens 

een afsluitend atelier, waarbij de inrichting voor de omgeving helder op kaart wordt 

gezet. 

 

Adams: “Twee elementen verdienen een nadere toelichting. Allereerst de keuze van het 

tiny object voor Elba. Na veelvuldig overleg stellen we jullie voor de optie van een 

uitkijkheuvel te verplaatsen naar de Slapersdijk als de inrichting van Koeweide en 

Trierveld aan bod is. 

Voor Elba geven we er de voorkeur aan de steiger van het voormalige meetpunt in 

Grevenbicht in de natuur van Elba in te passen en aan te kleden als Tiny Object. 

Landschapstechnisch vinden alle deskundigen een terp niet thuishoren in Elba. Ook 

vergunningtechnisch wordt dat een zware dobber. 

Natuurmonumenten stemt in met de plaatsing van de steiger en ook het RivierPark 

Maasvallei vindt dat beter passen bij de uitkijktoren aan Vlaamse zijde, zo hebben zij 

vandaag laten weten. 

Voor de wandelverbinding tussen Elba en Obbicht is toch een oplossing gevonden. Het 

halfverhard pad kan worden aangelegd op een strook grond van vier meter, pal naast de 

dijk, langs de rand van het natuurgebied.” 

 

Waterschap Limburg is positief over dat plan, zo heeft een eerste overleg uitgewezen. 

Dat voorstel is inmiddels ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Sittard-Geleen.  

 

Wethouder Pieter Meekels is aangeschoven om het standpunt van de gemeente te 

verduidelijken. “Vooral met het oog op de verkeersveiligheid en de toestroom van 

fietsers en voetgangers op de dijk, ondersteun ik dat plan dat inmiddels ook in het 

college van B en W is besproken. We gaan op zoek naar budget voor de aanleg van dat 

halfverhard wandelpad.” 

 

Een deel van de vertegenwoordigers van de omgeving reageert in eerste instantie 

teleurgesteld. Wim Wackers, Ria Dielissen en Henny Poulissen argumenteren dat het 

wandelpad in de natuur moet komen te liggen voor de juiste beleving van de 

Grensmaas. François Verhoeven wijst erop dat het dringende verzoek voor een aparte 

wandelverbinding tussen Elba en Obbicht terug te voeren was op de verkeersveiligheid. 

Met deze optie wordt daaraan voldaan. 

Uiteindelijk stemt de omgeving unaniem in met het voorstel om een halfverhard 

wandelpad langs de dijk aan te leggen. De vergadering verzoekt Adams dat standpunt 

over te brengen aan wethouder Meekels (die de vergadering verlaten heeft) met het 

verzoek om de zoektocht naar financiering te continueren. 
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Ook de keuze voor de inpassing van de steiger als tiny object in Elba levert stof voor 

discussie op. Nick Naus werpt op dat de aanleg van een klimheuvel niet past bij het 

karakter van stiltegebied dat de Stichting Beegse Maasvallei voor ogen heeft voor 

Koeweide. Poulissen oordeelt dat de omgeving voor voldongen feiten wordt geplaatst. 

 

Rob van Schijndel en Adams voeren aan dat het proces voor de inrichting van Elba niet 

louter accepteren van wensen behelst, maar ook luisteren naar elkaars argumenten en 

zoeken naar compromissen. Afgesproken wordt dat Natuurmonumenten, Consortium en 

de stichting Beegse Maasvallei op korte termijn nog eens overleg voeren om alsnog een 

compromis te bereiken.  

 

Verslag vorige vergadering 

Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. 

 

Vergunningen 

Het vergunningenoverzicht is uitgereikt en is bij dit verslag gevoegd. 

 

Voortgang 

François Verhoeven: “Het afgraven van de dekgrond voor de realisatie van de hoge 

grindmilieus in Nattenhoven is over circa vier weken klaar. Voor de oeverzwaluw worden 

nog steile wanden gecreëerd. De werkweg ter hoogte van Obbicht blijft liggen en gaat 

dienen als faunapassage. De faunapassage krijgt met het oog op de stroomsnelheden 

geen groene afwerking. 

 

De werkzaamheden in Grevenbicht zijn ook weer opgestart en duren nog tot in oktober. 

Of de werkweg dan opgeruimd wordt, is afhankelijk van de uitkomst van discussie met 

Rijkwaterstaat Maaswerken over de vergunbaarheid van de entree en de afmeerplaats 

van het voetveer in Grevenbicht. 

 

In Koeweide (de Banaan) is de grindwinning van start gegaan. Eind 2023 moet de 

rivierverruiming bij Koeweide klaar zijn.” 

 

Hennie Peeters vraagt of het mogelijk is de werkweg als faunapassage aan te kleden 

met grindblokken voor een wat betere aanblik. Peeters merkt ook op dat er weer 

vrachtauto’s rijden die een hinderlijk piepsignaal geven bij het achteruit rijden. 

Verhoeven zegt toe dat na te zullen gaan. 

 

Onderwerpen omgeving 

Stand van zaken Kingbeek 

Verhoeven: “Voor de afronding van de inpassing van de monding van de Kingbeek in 

Illikhoven is nog geen einddatum bekend. Er loopt nog overleg met Rijkswaterstaat 

Maaswerken en er is nieuwe afstemming nodig met Waterschap Limburg met het oog op 

nieuwe toetsregels.” 
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Inrichting Trierveld 

Verhoeven/Van Schijndel: “Overleg loopt. Uitgangspunt is nog steeds dat Trierveld deels 

een landbouw- en deels een natuurbestemming krijgt.” 

 

Opening werkweg voor wandeltocht 

Adams: “We bekijken of er eind van de zomer een datum geprikt kan worden voor 

openstelling en wandeltocht.” 

 

Grenspaalperikelen 

Verhoeven: “Voor de (her)plaatsing van de grenspalen zijn we afhankelijk van de 

interprovinciale commissie.” 

 

Verwijderen prikkeldraad Obbicht 

Verhoeven: “Prikkeldraad wordt verwijderd na afloop van de werkzaamheden. Er komt 

geen andere afrastering voor in de plaats.” 

 

Duizend-bomen-plan provincie 

Adams: “Er is geen relatie tussen dat plan en het project Grensmaas.” 

 

Geluid- en stofoverlast Illikhoven 

Vanuit Illikhoven komen signalen over lawaai in de vorm van harde knallen in de 

werkhaven, het verplaatsen van rijplaten en stofoverlast die mogelijk ook afkomstig kan 

zijn van de Vlaamse Maasoever. Ook wordt er geconstateerd dat werkzaamheden al 

voor 07.00 uur starten. Verhoeven belooft uit te zoeken waar het lawaai en de 

stofoverlast op terug te voeren zijn. Hij merkt op, dat niet alle hinder van het werk 

structureel uit te sluiten is. 

 

Rondvraag/wat verder ter tafel komt 

Kay Jans stelt zich kort voor aan de Klankbordgroep. Als boswachter communicatie en 

beleving van Natuurmonumenten zal zij voortaan ook deel uitmaken van de 

Klankbordgroep. 

 

Henny Poulissen wijst op de rigoreuze bomenkap op en nabij de dijken in Grevenbicht. 

Dat is geen initiatief van Consortium Grensmaas maar van Waterschap Limburg ter 

beveiliging van de dijken, zo benadrukken Verhoeven en Dielissen. 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur in ’t Maashöfke. 


