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Verslag van de vergadering van de klankbordgroep Koeweide-Trierveld, 
maandag 22 september 2014 in Holtum. 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

• De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 
• De heer W. Wackers (Schipperskerk) 
• De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven) 
• De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 
• De heer H. Peeters (Federatief Verband) 

 
Gemeenten: 

• De heer K. Blankers (Sittard-Geleen) 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken: 

• Mevrouw S. Janssen  
 
Natuurmonumenten: 

• H. Joosten 
 
Rijkswaterstaat Beheer: 

• Th. Savelkoul 
 
Consortium Grensmaas BV: 

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

 
Afwezig/afgemeld: 
 

• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 
• De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten) 
• De heer T. Sijstermans (Stein) 
• Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden nooit) 
• De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
• De heer R. Vogten (Echt-Susteren) 

 
 
Opening en mededelingen 
Peet Adams merkt op dat de Klankbordgroepleden Crutzen en Van Den Munckhof 
weliswaar afwezig zijn, maar schriftelijke vragen hebben gesteld over de 
toegankelijkheid van het fiets- en wandelpad in Obbicht en over de aanwezigheid van 
een voormalige stortplaats in een zijgeul van de Maas in Grevenbicht. De vraag over 
de stortplaats is beantwoord. De fietspadkwestie wordt voorgelegd aan de gemeente 
Sittard-Geleen.  
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Agendapunten  
Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen. 
 
Verslag vorige vergadering 
Wim Wackers benadrukt dat zijn verzoek om een drempel of knik bij de toekomstige 
brug langs de werkhaven vooral bedoeld is om de snelheid van het autoverkeer te 
temperen. Consortium Grensmaas neemt die suggestie mee bij de aanleg. 
De grootschalige ontgrinding nabij Maaseik maakt geen deel uit van de nieuwe 
gezamenlijke locaties voor rivierbeveiliging van de Nederlandse en Vlaamse overheid, 
merkt Theo Savelkoul op. 
 
Voortgang project Grensmaas 
François Verhoeven: ,,De locatie Borgharen is klaar  De grindwinning in Geulle aan de 
Maas is eveneens afgerond. De werkweg is verwijderd en de entree naar Voulwames 
wordt in oude staat hersteld. 
 
De graafwerkzaamheden concentreren zich nu volledig in Itteren. In Meers continueert 
Exploitatiemaatschappij L’Ortye de grindwinning en rivierbeveiliging. 
 
De planning voor de start van de werkzaamheden in Trierveld is een aantal maanden 
opgeschoven. De aanleg van de werkhaven gaat nu in september 2015 van start. 
Zoals het er nu naar uitziet, betekent die planning dat eind 2015/begin 2016 de 
doorgaande weg voor maximaal een half jaar wordt afgesloten. Consortium 
Grensmaas bekijkt de mogelijkheden voor een ontsluiting van de Berghaven voor de 
bedrijven die daar gevestigd zijn. 
 
De sanering van de voormalige stortplaats wordt in 2014 afgerond. Medio oktober gaat 
er ook archeologisch onderzoek van start op twee locaties in het Trierveld. Dat neemt 
maximaal vijf weken in beslag. 
 
In de loop van 2016 moet de eerste verwerkingsinstallatie in het Trierveld operationeel 
zijn. De focus gaat dan mede uit naar de rivierverruiming in Visserweert en Koeweide, 
die uiterlijk 31 december 2017 gedeeltelijk gestalte moet hebben gekregen.” 
 
Conform afspraak in de vorige bijeenkomst licht Verhoeven aan de hand van een 
tekening de nadere details van de werkhaven met voordepot toe. De oppervlakte van 
de toekomstige werkhaven is vrijwel identiek aan de huidige haven in Itteren: zo’n tien 
hectare. Jacques Mohr is bezorgd over de moeilijke afscherming van de toekomstige 
werklocatie in Trierveld die een veel opener karakter heeft dan de afgeschermde en 
besloten ligging van de installaties in Itteren. 
 
Verhoeven toont, op eerder verzoek van de Klankbordgroep, ook het laatste voorlopige 
ontwerp van de locatie Grevenbicht. Dat ontwerp voorziet in een beperkte 
stroomgeulverbreding en oeververlaging in combinatie met een beperkte sanering en 
oeverbescherming.  
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Hydraulisch heeft die uitvoering hetzelfde effect als de oorspronkelijk geplande 
nevengeul. Het ontwerp moet nog de goedkeuring krijgen van het bevoegde gezag. Er 
is inmiddels onderzoek gedaan naar de verspreiding van de puntverontreiniging bij 
Elba. 
 
Wackers en Hennie Peeters kondigen aan nog eens in de afspraken te duiken tussen 
de gemeente Sittard-Geleen en het Consortium over de extra grindcompensatie voor 
de uitvoering van Grevenbicht. Kees Blankers benadrukt dat die afspraak terug te 
voeren is op de meerkosten voor de hele alternatieve uitvoering van Grevenbicht. 
Daarbij gaat het niet alleen om de sanering, maar ook het afzien van grindwinning in 
Grevenbicht. ,,Formeel beoordelen we het definitieve ontwerp ook pas als het in 
procedure gaat”, zo benadrukt Blankers. 
 
Peeters verzoekt om tijdige inzage in deelrapporten voor de uitvoering van 
Grevenbicht. Verhoeven en Adams zeggen dat toe.  
 
Communicatie 
De voorbereiding voor de infoavond in Grevenbicht en de bijpraatavond in 
Schipperskerk lopen. Definitieve data moeten nog vastgesteld worden. Adams geeft 
aan dat de infoavonden mogelijk in november of december worden georganiseerd. 
Henny Poulissen oppert dat Oos Hoes in Grevenbicht een geschikte locatie is. Hij 
verwacht zo’n 200 belangstellenden voor de informatieavond. Poulissen verzoekt 
tijdens die infoavond ook helderheid te geven over de toegankelijkheid van Koeweide 
tijdens de werkzaamheden en de recreatievisie. 
 
Herinrichting 
Consortium Grensmaas neemt de inrichting van de vergraven gebieden voor haar 
rekening. Dat komt neer op de plaatsing van afrastering en toegangshekken. Voor de 
recreatieve invulling buiten het vergraven gebied zijn de Grensmaasgemeenten aan 
zet. 
 
Vergunningentraject     
Adams geeft een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het 
vergunningentraject. Het overzicht wordt bij het verslag gevoegd. 
 
Rondvraag  
Henny Poulissen spreekt namens het organiserend comité zijn grote waardering uit 
voor de bijdrage van Consortium Grensmaas aan de organisatie van het OLS in 
Grevenbicht én de aanwezigheid van een delegatie van het Consortium bij dat 
schuttersfeest. 
 
Lei Smeets vraagt zich af hoe het is afgelopen met de kwestie rond het te uitbundige 
natuurgebiedje in Nattenhoven dat het uitzicht op de Maas voor bewoners 
belemmerde. 
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Huub Joosten zegt dat er een infoavond is georganiseerd en dat Natuurmonumenten 
de bewoners zelf de ruimte heeft gegeven om het groen uit te dunnen. 
 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 2 februari 2015 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas 
aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum. 
  


