Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op
maandag 29 mei 2017 in ’t Maashuuske in Illikhoven.
Aanwezig
Omgeving:
• De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
• De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
• De heer H. Peeters (Federatief Verband)
• Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
• De heer J. den Hollander (Illikhoven)
• De heer J. Mohr (Illikhoven)
• De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
• De heer H. Stiphout (Visserweert)
• De heer W. Wackers (Schipperskerk)
• De heer Cyrille Larosch (plaatsvervanger namens Dorpsplatform Obbicht)
Rijkswaterstaat Maaswerken / Beheer
• De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
• Mevrouw Saskia Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
Natuurmonumenten:
• De heer R. van Schijndel
Gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren
• De heer P. Wielders (Echt-Susteren)
• De heer H. Urlings (Sittard-Geleen)
Consortium Grensmaas BV:
• De heer F. Verhoeven
• De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig / afgemeld:
• Mevrouw D. Sijstermans (Stein)
• De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)

Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk:
Wim Wackers merkt op dat hij tijdens de vorige vergadering ook z’n inbreng heeft geleverd
bij de agendapunten, zoals de bodemkap in verband met de dijkversterkingen en de mogelijke komst van een extra slibdepot.
Naar aanleiding van het verslag:
De begaanbaarheid van het Mariapad is verbeterd, zo merkt Jacques Mohr op.
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De feestelijke opening van de driehoek in Illikhoven wordt losgekoppeld van de Open
Grensmaasdag. Een definitieve datum is nog niet bekend, maar gestreefd wordt naar een
datum ergens in september.
Vergunningentraject
Het overzicht van de vergunningen leidt niet tot vragen of opmerkingen.
Voortgang
François Verhoeven: “Het verwijderen van de dekgrond in Visserweert is, afhankelijk van het
waterpeil in de Maas, rond de bouwvakvakantie (eind juli / begin augustus) afgerond.
Inmiddels is de grindwinning in Visserweert ook opgestart. Zoals het er nu naar uitziet, zijn
de werkzaamheden in Visserweert in de tweede helft van 2018 klaar.
De rivierverruiming in Koeweide is al voor 30 procent klaar en daarmee voldoet het
Consortium aan de hoogwaterdoelstelling die 31 december 2017 moet zijn bereikt.
In Koeweide wordt nog klei gewonnen die eventueel ook afgevoerd wordt voor de
dijkversterking in Nattenhoven. De hoeveelheid klei in Nattenhoven zelf is mogelijk niet
toereikend. Dat betekent dat de kadewerkzaamheden in Nattenhoven eventueel opgeschort
worden tot in september / oktober. Dan is de werkweg ook klaar.
In het noordelijke deel van Grevenbicht is de eerste nieuwe dijk inmiddels aangelegd. De
asfaltering van de werkweg is gestart.
Ten noorden van Visserweert wordt tot in augustus aan de kades en de oeverversterking
gewerkt.”
Het maaien van de bestaande kades is een aangelegenheid van Waterschap Limburg, zo
luidt het antwoord op een vraag van Sjaak den Hollander.
Ook in Visserweert is het de bedoeling dat langs de Maas grindige milieus ontstaan, zo
bevestigt Verhoeven in antwoord op vragen van Han Stiphout.
Henny Poulissen krijgt te horen dat de grond die nabij de nieuwe dijk in Grevenbicht ligt, nog
toegepast wordt als teelaarde-laag.
Open Grensmaasdag
Het oorspronkelijke plan om de Grensmaasdag in september te organiseren vanuit Illikhoven
en Schipperskerk, is verlaten, zo maakt Peet Adams bekend. Centrale locatie wordt het
voordepot en omgeving op de locatie Trierveld. Daar is ook voldoende parkeergelegenheid
voor de bezoekers. Overleg met de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen,
Rijkswaterstaat en natuurbeheerders heeft een eerste globale programmaopzet opgeleverd
met rondleidingen op de werklocatie, presentaties van alle partners en aandacht voor het
bereiken van de hoogwatermijlpaal. Een van de publiekstrekkers wordt in elk geval een
rondvaartboot.
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Agendapunten omgeving
Stofoverlast Illikhoven
Jacques Mohr blijft zich zorgen maken over de stofontwikkeling in Illikhoven en Visserweert
en dan met name de fijnstof. Inmiddels is er overleg geweest met delegaties van Consortium
Grensmaas. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de kwestie nu bij de provincie ligt. Mohr is
beducht voor de effecten van het fijnstof op de gezondheid van de bewoners.
Verhoeven benadrukt dat Consortium Grensmaas voldoet aan de vergunningvoorwaarden
en verder geen initiatieven meer onderneemt, behalve dan de permanente inzet van drie
watersproeiwagens.
Mohr hoopt dat een eventueel onderzoek van de provincie uitwijst dat er niets aan de hand is
en hij zich ten onrechte zorgen heeft gemaakt.
Han Stiphout benadrukt dat hem in Visserweert geen gezondheidsklachten bekend zijn die in
verband kunnen worden gebracht met fijnstof. “Maar we liggen wel aan de goede kant als
het gaat om de grondtransporten.”
Planning driehoek Illkhoven
Pierre Wielders benadrukt dat zorgvuldig met de bewoners wordt afgestemd over de
werkzaamheden in de driehoek. Ook over de bestrating, zo luidt de toezegging richting Den
Hollander.
Wandelroutes Grevenbicht
Consortium Grensmaas heeft op verzoek van diverse inwoners wandelroutes uitgezet in
Elba en Koeweide. De routes worden aangegeven met borden die binnen enkele weken
geplaatst worden. Wandelen is alleen toegestaan in de avonduren en de weekenden.
Verhoeven wijst in dat kader nog eens op het belang van sociale controle. Het Consortium is
de afgelopen weken geconfronteerd met vernielingen aan materieel.
Excursies voor klankbordgroep
Rob van Schijndel en Peet Adams organiseren voor de Klankbordgroep een rondleiding op
de locatie Trierveld / Koeweide en het natuurgebied in Borgharen. Adams stuurt een
aanmeldingsmail.
Wat verder ter tafel komt
Wim Wackers verzoekt om de plaatsing van een prullenbak bij het uitkijkpunt in
Schipperskerk. Het Consortium bekijkt dat verzoek.
De oude (Romeinse) weg nabij de locatie van Schutterij het Heilig Kruis wordt na afronding
van de werkzaamheden weer hersteld, zo antwoordt Verhoeven op een vraag van
Poulissen.
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Poulissen is tijdelijk geconfronteerd met zwaar vrachtverkeer in Op de Coul, de straat waar
hij zelf woont. Het zijn in elk geval geen transporten van Consortium Grensmaas, zo
benadrukt Verhoeven.
Stiphout maakt bekend dat Visserweert over vier weken z’n bomenplan presenteert.
Volgende vergadering:
Dinsdag 29 augustus 2017 om 19.30 uur in ’t Maashuuske.
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