
 
 
 

   
 

Aan de inwoners van Schipperskerk 
 
 
B e w o n e r s b r I e f  
 
 
Holtum, 11 november 2013. 
 
 
Geachte mevrouw, meneer,  
 
Consortium Grensmaas gaat volgend jaar van start met de voorbereidende werkzaam-
heden voor de uitvoering van het project Grensmaas op de locatie Trierveld/Koeweide.   
 
Het Consortium en de gemeente Sittard-Geleen hebben afgesproken dat grond van het 
project Ligne, in het centrum van Sittard, kan worden gebruikt voor toepassing op de 
locatie Trierveld. Het zogenaamde Besluit bodemkwaliteit voorziet in de aanvoer van 
grond van buitenaf voor de uitvoering van het project Grensmaas. 
Ligne is inmiddels van start gegaan. De gemeente Sittard-Geleen en Consortium 
Grensmaas zijn overeen gekomen dat vanaf woensdag 13, of donderdag 14 november 
bijna 70.000 m³ grond wordt aangevoerd. Dat gebeurt in twee periodes die gezamenlijk 
zo’n tien weken in beslag nemen. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaam-
heden van het project Ligne, valt de tweede periode van grondaanvoer in januari en/of 
februari 2014.  
 
Consortium Grensmaas gebruikt die grond voor de gedeeltelijke aanleg van het  
dekgronddepot annex geluidswal die Schipperskerk afschermt van de toekomstige 
werkhaven en de dekgrondberging. De grondaanvoer betekent dat er in die periode 
van tien weken dagelijks zo’n 75 vrachtauto’s af en aan rijden. Om de overlast tot een 
minimum te beperken, wordt voor het transport gebruik gemaakt van de route via het 
bedrijventerrein Holtum-Noord, de brug over het Julianakanaal, de Parallelweg en de 
Horrissenweg. De transporten vinden van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 
07.00 uur en 16.00 uur. Extra verkeersborden wijzen het verkeer op de tijdelijke in- en 
uitrit voor vrachtauto’s bij de Horrissenweg. De gemeente zorgt ervoor dat de Parallel-
weg schoon wordt gehouden. 
 
De grond die in het Trierveld wordt aangevoerd, moet voldoen aan de voorwaarden 
van het Besluit bodemkwaliteit. Dat betekent dat er alleen schone en hooguit licht  
verontreinigde grond mag worden opgeslagen. Uiteraard wordt de kwaliteit van de 
grond gecontroleerd. Het is de bedoeling dat vandaag, maandag 11 november, het 
eerste materieel wordt aangevoerd om de aanleg van het gronddepot goed voor te 
bereiden. 
 
Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen naar de gemeente Sittard-Geleen, telefoon-
nummer 14046, of Consortium Grensmaas telefoonnummer 0800-6227777. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Consortium Grensmaas B.V.                                            Gemeente Sittard-Geleen  


