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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, 
gehouden op maandag 17 februari 2014 te Holtum.  
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

o De heer H. Crutzen (Wijkplatform Holtum) 
o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 
o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
o De heer H. Peeters (Federatief Verband) 
o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 
o De heer W. Wackers (Schipperskerk) 
o De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven) 
o De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 

 
Gemeenten: 

o De heer R. Vogten (Echt-Susteren) 
o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen) 

 
Rijkswaterstaat Maaswerken: 

o Mevrouw S. Janssen  
 
Consortium Grensmaas BV: 

o De heer F. Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Afwezig/afgemeld: 

o De heer H. Suilen (Natuurmonumenten) 
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o De heer T. Sijstermans (Stein) 
o De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 

 
 
Agendapunten  
Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen. 
 
 
Verslag vorige vergadering 
Inhoudelijk: 
Op pagina 2 staat het tijdstip november 2014 als start voor de aanvoer van grond 
vanuit Sittard-Geleen naar Trierveld. Dat moet uiteraard november 2013 zijn. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Henny Poulissen voelt zich in zijn hemd gezet, omdat Consortium Grensmaas beweert 
contact te hebben gehad met buurtbewoners over de verplaatsing van een woning aan 
de Dijk in Koeweide. Volgens Poulissen is er nooit contact gezocht door het 
Consortium, zo hebben buurtbewoners hem laten weten. 
Het verwijt van Poulissen is onterecht, zo concludeert Peet Adams. Een snelle blik in 
het digitale dossier wijst uit dat er meerdere gesprekken zijn geweest met de 
buurtbewoners. Bovendien is er ook gecommuniceerd via de mail.  



 
 
 

  
 

 

2 
 

Momenteel ligt het voorstel voor een bestemmingsplanwijziging ter beoordeling bij de 
gemeente Sittard-Geleen. Daarin is volledig tegemoet gekomen aan de wens van de 
buurtbewoners voor een alternatieve situering van de woning. Zodra het 
bestemmingsplan in procedure komt, wordt er opnieuw gecommuniceerd met de 
buurtbewoners.       
 
 
Voortgang project Grensmaas 
François Verhoeven: ,,In Borgharen is Consortium Grensmaas nog steeds bezig met 
het dichten van het laatste gat in de dekgrondberging. In Geulle aan de Maas kan de 
grindwinning en rivierverruiming in november 2014 worden afgerond. Tegen die tijd is 
de werkweg ook weer opgeruimd. Het is de bedoeling dat Consortium Grensmaas dan 
de grindwinning in Itteren weer gaat hervatten. 
 
De aanleg van het verwerkingsbekken in Trierveld begint in 2015. Vooruitlopend 
daarop start in april/mei 2014 de sanering van de voormalige stortplaats, wordt de 
persleiding van het Waterschapsbedrijf Limburg verlegd en krijgt ook de verplaatsing 
van de modelvliegclub eind dit jaar, of in maart 2015 z’n beslag.   
 
De aanleg van het verwerkingsbekken betekent in principe nog steeds dat de 
Parallelweg maximaal een half jaar voor het verkeer wordt afgesloten. 
 
De voorbereiding voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de boerderij van 
Fuchs is volop aan de gang. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt die weg in mei gestalte. 
 
De groenvoorziening langs de Berghaven wordt voor het einde van dit jaar 
gerealiseerd. 
 
Tot januari 2014 is ongeveer 60.000 m³ grond van het project Ligne vanuit Sittard 
aangevoerd naar Trierveld. Het explosievenonderzoek in Trierveld is nagenoeg 
afgerond. Het archeologisch onderzoek is in voorbereiding.” 
 
Ria Dielissen vraagt of de exacte locatie van de werkweg Koeweide/Trierveld al 
bekend is. Verhoeven verduidelijkt dat in het nu bekende tracé vooralsnog geen 
wijzigingen zijn voorzien. 
 
 
Voortgang grond van buiten 
Jacques Mohr plaatst vraagtekens bij de kwaliteit van de grond die is aangevoerd 
vanaf het project Ligne in Sittard. Hij maakt gewag van grote brokken puin, kabels en 
plastic tussen de aangevoerde grond. Mohr vraagt zich af welke kwaliteitseisen er 
gehanteerd zijn voor de aanvoer. ,,Er is straks geen ploeg doorheen te trekken, als de 
grond weer aan de landbouw wordt teruggegeven”, zo voorspelt hij. 
Verhoeven zegt toe navraag te doen en de volgende bijeenkomst uitsluitsel te geven. 
 
Hub Crutzen complimenteert Consortium Grensmaas en de gemeente Sittard-Geleen 
met het nakomen van de belofte dat er geen transporten door de kern van Holtum zijn 
gereden. Wim  Wackers wijst erop, dat de gaten in de berm van de Parallelweg, 
veroorzaakt door de transporten, nog niet afdoende zijn gedicht.   
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Bebouwing Ruitersdijk 
Mohr verzoekt de panden die leeg (komen te) staan op de Ruitersdijk af te schermen 
met een hekwerk. Bewoners van Illikhoven en Visserweert zijn bang dat de panden 
koper- en kabeldieven aantrekken. Ook vreest de omgeving vandalisme en 
brandstichting. Verhoeven benadrukt dat de bebouwing zo snel mogelijk gesloopt 
wordt, maar dat het Consortium moet voldoen aan de verplichtingen van de Flora- en 
faunawet, die onder meer een onderzoek naar vleermuizenpopulaties betekenen. Het 
Consortium bekijkt welke maatregelen het beste zijn om diefstal en vernielingen te 
voorkomen. 
 
 
Vergunningentraject     
Adams benadrukt dat het vergunningenoverzicht van september 2013 niet gewijzigd is. 
De aanpassing van de hoofdvergunningen liggen ter beoordeling bij de provincie en 
Rijkswaterstaat. 
 
 
Inrichting 
Jacques Mohr is in zijn nopjes met het initiatief van Consortium Grensmaas om de weg 
van Illikhoven naar Roosteren in de vorm van een met grindblokken gemarkeerd 
struinpad te handhaven in het toekomstig natuurgebied. Hij deelt daarvoor ook de 
complimenten uit richting gemeente Echt-Susteren. Hij benadrukt nog een keer het 
historisch en recreatief belang van die verbinding. Mohr is ook tevreden met het 
aanleggen van een fietspad op de Ruitersdijk, zodat er naast het struinpad voor 
wandelaars ook een fietsroute gehandhaafd blijft. 
 
 
Communicatie Grevenbicht - Nattenhoven 
Zodra er actuele ontwikkelingen te melden zijn over de uitvoering in Grevenbicht wordt 
de Klankbordgroep geïnformeerd, zegt Adams. Het is nog te vroeg om uit te wijden 
over de uitvoering van de locatie Grevenbicht, Hennie Peeters had schriftelijk verzocht 
om de actuele stand van zaken rond de uitvoering van Grevenbicht. 
Consortium Grensmaas heeft een nieuw ontwerp ingediend, dat ondermeer voorziet in 
rivierverruiming in plaats van de aanleg van een nevengeul en een beperkte sanering 
van Elba. Rijkswaterstaat Maaswerken en nv De Scheepvaart moeten nog hun visie 
geven op dat ontwerp. Als die reactie er is, wordt de Klankbordgroep en ook de 
omgeving geïnformeerd. 
 
Hennie Peeters vraagt zich af wat de consequenties zijn van de zogenaamde 
vegetatielegger voor de beoogde natuurontwikkeling van het project Grensmaas. Hij 
vreest dat die legger uiteindelijk zal betekenen dat de dorpen langs de Grensmaas 
straks aankijken tegen lege vlakten. De vegetatielegger biedt Rijkswaterstaat de 
mogelijkheid om in te grijpen in de begroeiing langs de Maasoevers. 
Saskia Janssen legt uit dat voor de natuurontwikkeling langs de Grensmaas 
vergunningen zijn verleend. Ook met de vegetatielegger kan niet aan die vergunningen 
worden getornd. Het motto groen voor grind wijzigt dus niet.    
       
 
Volgende vergadering: 
Maandag 16 juni 2014 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de 
Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.  


