Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld,
gehouden op maandag 2 februari 2015 in Holtum.

Aanwezig
Omgeving:
• De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
• De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
• De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
• De heer H. Peeters (Federatief Verband)
• Mevrouw Ria Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
Rijkswaterstaat Maaswerken:
• Mevrouw S. Janssen
Natuurmonumenten:
• De heer H. Joosten
• De heer R. van Schijndel
Rijkswaterstaat Maaswerken/ Beheer:
• De heer Th. Savelkoul
• Mevrouw Saskia Janssen
Gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren:
• De heer Kees Blankers (Sittard-Geleen)
• De heer Robert Vogten (Echt-Susteren)
• De heer Pierre Wielders (Echt-Susteren)
Consortium Grensmaas BV:
• De heer F. Verhoeven
• De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig / afgemeld
•
•
•

De heer W. Wackers (Schipperskerk)
De heer T. Sijstermans (Stein)
De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)

Agendapunten
Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen.
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Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Naar aanleiding van het verslag wil Hub
Crutzen graag vastgelegd zien dat de aanleg van de werkhaven in Trierveld niet mag
leiden tot overlast van werkverkeer in de kern van Holtum.
François Verhoeven verduidelijkt dat over eventuele transporten via Holtum nog niets is
afgekaart. Peet Adams belooft Crutzen over dat onderwerp in de volgende bijeenkomst
duidelijkheid te bieden.

Voortgang project Grensmaas
François Verhoeven: ,,Borgharen en Geulle aan de Maas zijn klaar. In Itteren is
Consortium Grensmaas aan de slag met de rivierverruiming en de grindwinning in de
dekgrondberging.
De sanering van de voormalige stortplaats in Trierveld zal naar verwachting in maart of
april kunnen worden afgerond. In mei kan dan het materiaal worden afgevoerd en de
locatie worden opgeruimd. De sanering is omvangrijker dan verwacht en is vertraagd
door extra veiligheidsmaatregelen in verband met de vondst van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. Ook vandaag is weer munitie tussen het afval aangetroffen.
Het archeologisch onderzoek aan de noordzijde van de locatie Trierveld is afgerond. De
focus is nu helemaal gericht op de aanleg van de werkhaven die in september 2015 van
start gaat. De afsluiting van de doorgaande, openbare weg is pas voorzien bij de aanleg
van de invaart van de werkhaven. Zoals afgesproken geldt die wegafsluiting voor
maximaal een half jaar. Het tijdstip van de komst van de eerste baggermolen is
afhankelijk van de voortgang van de grindwinning in Itteren.”
Verhoeven verduidelijkt op een vraag van Jacques Mohr dat voor de aanleg van de
werkhaven gebiedseigen grond en klei wordt gebruikt.
Het ontwerp voor de locatie Grevenbicht is op een paar kleine aanpassingen na klaar en
gaat dan in procedure. Ook wordt er inmiddels volop gewerkt aan het ontwerp van de
hoogwaterbrug in Illikhoven / Visserweert, zo benadrukt Verhoeven..
Robert Vogten krijgt de garantie van Verhoeven dat bij het werk aan de kades rekening
wordt gehouden met de geprojecteerde fietspaden in het kader van de
intergemeentelijke recreatievisie. Voor de versteviging / verhoging van de kades worden
in overleg met Waterschap Roer en Overmaas meerdere opties bekeken. Uitgangspunt
is dat de extra ruimte die de kades innemen niet ten koste gaat van het aantal
afgesproken hectare natuurontwikkeling.
Henny Poulissen vraagt bij de kadewerkzaamheden om extra aandacht voor het terrein
van de schutterij Broederschap het Heilig Kruis.
Consortium Grensmaas heeft ontdekt dat het herdenkingskruis voor een
verkeersslachtoffer nabij de archeologische onderzoekslocatie in Trierveld is verdwenen.

2/4

Samen met de omgeving wordt actie ondernomen om te achterhalen waar het kruis is
gebleven.

Communicatie
De infoavonden, die eerder met de omgeving zijn afgesproken, worden eind maart
georganiseerd, zo maakt Peet Adams bekend. Definitieve data zijn nog niet bekend.
Locatie is de kerk in Schipperskerk die is omgetoverd in een mooie vergader- en
evenementenruimte.
Als de uitvoering van Trierveld / Koeweide is gestart, wordt die kerk ook de uitvalsbasis
voor rondleidingen en excursies van Consortium Grensmaas, zo is in principe met de
eigenares afgesproken.
Voor de infoavond over de uitvoering in Grevenbicht wordt ook de bevolking van
Buchten en Holtum uitgenodigd via bewonersbrieven en mededelingen in de media.
Consortium Grensmaas bekijkt nog of voor Schipperskerk, Illikhoven en Visserweert een
aparte infoavond nodig is. In de aanloop naar de infoavonden vindt er nog
terugkoppeling plaats naar vertegenwoordigers van de omgeving. Ook staat er nog
overleg op stapel met
NV De Scheepvaart die tijdens de infoavond tekst en uitleg wil geven over de
werkzaamheden aan de Vlaamse Maasoevers.

Vergunningentraject
Naar aanleiding van het uitgereikte vergunningenoverzicht verklaart Verhoeven op
vragen van Ria Dielissen dat de bomen langs de weg bij de voormalige boerderij van
Fuchs blijven staan.
Consortium Grensmaas zorg voor goede afstemming met Tennet over de uitvoering van
de werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningsmasten in het Trierveld om het
risico van stroomuitval uit te sluiten.
Robert Vogten wijst erop dat voor de aankoop van de weg die nodig is voor de uitvoering
van Illikhoven / Visserweert een besluit van de gemeenteraad van Echt-Susteren nodig
is. Hij vraagt Consortium Grensmaas daarmee rekening te houden in de planning.

Grondverplaatsing Nattenhoven-Grevenbicht
Dit agendapunt is aangevoerd door Henny Poulissen. Verhoeven benadrukt dat er
nagenoeg geen grond naar Trierveld getransporteerd wordt. De grond wordt ter plekke
gebruikt voor aanvulling van de dekgrondberging. Voor het transport van zand en grind
moet de definitieve route nog ingevuld worden. Consortium Grensmaas zal daarover
nader uitsluitsel geven tijdens de infoavond in maart.
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Rondvraag
Mohr spreekt zijn grote waardering uit aan het adres van L1 tv en Consortium
Grensmaas voor de organisatie van de première van de documentaire Grensmaas tot de
dood en verder.
Robert Vogten maakt bekend dat dit zijn laatste bijeenkomst is als vertegenwoordiger
van de gemeente Echt-Susteren. Zijn collega Pierre Wielders neemt de
vertegenwoordiging over.

Volgende vergadering:
Maandag 8 juni 2015 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de
Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.

4/4

