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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide e.o., gehouden op 
maandag 6 mei 2013 bij Consortium Grensmaas in Holtum. 

  

Aanwezig 
 
Omgeving:  

o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 
o De heer H. Peeters (Federatief Verband) 
o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven) 
o De heer L. Smeets (Buchten) 
o De heer W. Wackers (Schipperskerk) 
o De heer H. Crutzen(Wijkplatform Holtum) 

 
Gemeenten: 

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

 
Rijkswaterstaat 

o De heer Th. Savelkoul (Dienst Limburg) 
o Mevrouw S. Janssen (Maaswerken) 

 
Natuurmonumenten 

o H. Suilen 
 

Consortium Grensmaas B.V.: 
o De heer F. Verhoeven  
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Afwezig/afgemeld 
 

o De heer J. Mohr (Vissertweert/Illikhoven) 
o De heer E. Claessen (Stein) 
o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 

 
 
Opening en mededelingen 
Peet Adams verzoekt de leden van de Klankbordgroep om zaterdag 18 mei ook  
aanwezig te zijn bij de opening van de wandelpaden bij Schipperskerk. Die wandel-
paden en het inmiddels aangeplante groen maken delen uit van de overeenkomst die 
de gemeente Sittard-Geleen en Consortium Grensmaas hebben afgesloten over de 
uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide.  
 
Agendapunten 
Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.  
 
Verslag vorige vergadering  
Het verslag van de vorige vergadering levert geen inhoudelijke opmerkingen op. Naar 
aanleiding van het verslag merkt François Verhoeven op dat het Pieterpad niet door 
het Trierveld loopt. 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Voortgang Grensmaasproject 
François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie 
Borgharen is de grindwinning afgerond. Het laatste deel van de dekgrondberging in 
Borgharen wordt aangevuld. Voor een deel gebeurt dat met grond van buiten,  
afkomstig van het project A2-tunnel in Maastricht. 
 
Consortium Grensmaas is voortvarend van start gegaan met de grindwinning in Geulle 
aan de Maas en de transporten van zand- en grind (toutvenant) naar Itteren. Afgezien 
van de aanvoer van toutvenant vinden er momenteel verder geen werkzaamheden 
plaats in Itteren. 
 
De voorbereidende werkzaamheden in Koeweide/Trierveld gaan feitelijk van start met 
de verlegging van de WBL-leiding rond augustus 2013. Vervolgens begint de sanering 
van de voormalige vuilstortplaats in het Trierveld. Begin 2015 wordt gestart met de  
aanleg van het verwerkingsbekken. De start van de grindwinning in Koeweide staat 
nog altijd gepland voor 2016. 
 
In antwoord op vragen van Kees Blankers en Hennie Poulissen benadrukt Verhoeven 
dat voor de uitvoering van de locatie Grevenbicht bodemonderzoek is verricht naar de 
mate van bodemverontreiniging in het gebied Elba. Afhankelijk van de uitkomsten 
daarvan wordt in overleg met RWS Maaswerken gekozen voor een definitieve 
uitvoeringsvariant. 
 
Verhoeven geeft aan, dat Consortium Grensmaas binnen het te vergraven gebied op 
de locatie Koeweide/Trierveld op enig moment zal overgaan tot de afsluiting van alle 
wegen. De Ruitersdijk blijft beschikbaar voor wandelaars en fietsers. 
 
Het behoud van de weg tussen Visserweert en Roosteren is volgens Verhoeven  
onmogelijk, met name omdat het toekomstige maaiveld aanzienlijk verlaagd wordt. 
Bovendien is er een nieuw fietspad voorzien op of langs de dijk langs het Juliana-
kanaal. Daarover is nog afstemming nodig met Waterschap Roer en Overmaas. 
Consortium Grensmaas zal via Robert Vogten een afspraak maken met wethouder 
Peter Pustjens van Echt-Susteren om die kwestie nog eens te verduidelijken. 
  
Vergunningentraject 
Adams verduidelijkt dat de Klankbordgroep voortaan elke bijeenkomst een actuele lijst 
krijgt  van verleende, aangevraagde en nog in te dienen vergunningen en meldingen 
voor de locatie Koeweide/Trierveld. De leden hebben de eerste lijst voor de  
vergadering uitgereikt gekregen. Voor de volledigheid wordt die lijst als bijlage aan dit 
verslag toegevoegd. 
 
Herinrichting 
Verhoeven verduidelijkt dat Consortium Grensmaas in het te vergraven gebied, de  
toekomstige Grensmaasnatuur, niet zorgt voor extra recreatievoorzieningen. Het  
gebied krijgt een afrastering en wordt toegankelijk via poortjes. En daar blijft het in 
principe bij. De natuurorganisaties Staatsbeheer en Natuurmonumenten zijn na de  
oplevering verantwoordelijk voor het beheer. Voor de aanleg van bijvoorbeeld  
wandel- en fietspaden buiten het vergraven gebied zijn de Grensmaasgemeenten aan 
zet in het kader van de uitvoering van de gezamenlijke recreatievisie. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Harrie Suilen waarschuwt de omgeving niet alles al voor de oplevering van de 
natuurgebieden tot in detail vast te leggen. De praktijk wijst uit dat die aanpak vaker tot  
reparatiemaatregelen achteraf leidt. Suilen stelt voor delegaties van bewoners uit te  
nodigen en te confronteren met het natuurbeheer in de praktijk. 
 
Adams oppert over de aanpak in de te vergraven gebieden eens helder te 
communiceren. Nu denken veel bewoners dat het natuurgebied wordt opgeleverd met 
allerlei  
recreatieve voorzieningen. 
 
     
Rondvraag 
Poulissen roept Consortium Grensmaas op over de uitvoering tijdig terug te koppelen 
naar de inwoners van Grevenbicht. Adams benadrukt dat het Consortium altijd actief 
en snel communiceert richting omgeving. Voorwaarde is wel dat er ook iets concreets 
mede te delen moet zijn. Zodra er helderheid is over de uitvoeringsvariant voor  
Grevenbicht, zal het Consortium een infoavond in dat dorp organiseren. 
 
Hub Crutzen vraagt het Consortium ook de inwoners van Holtum en Buchten niet te 
vergeten als het gaat om de informatie over de herinrichting van de af te graven  
gebieden in Koeweide en Trierveld. ,,Dat zijn toch de uitloopgebieden voor Holtum en 
Buchten”, aldus Crutzen. 
 
Adams merkt op dat de infoavond, die Consortium Grensmaas in maart 2013 heeft 
georganiseerd in Schipperkerk, veel positieve reacties heeft opgeleverd.  
 
 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering is maandag 2 september 2013 om 19.30 uur in het kantoor 
van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.  
 
 
   

 


