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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden 

op dinsdag 20 maart 2018 in ‘t Maashuuske te Illikhoven. 

 

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 R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit) 

 De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

 De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

 Mevrouw M. Steenbakkers (Visserweert) 

 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

 De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

 De heer J. te Riele (Nattenhoven) 

 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht) 

 
Natuurmonumenten: 

 De heer H. Joosten 

 De heer P. Wijenberg 
 
Gemeenten: 

 De heer P. Wielders (Echt-Susteren) 

 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen) 

 

Consortium Grensmaas BV: 
• De heer P. Adams (voorzitter) 

 

Afwezig /afgemeld 

 
• De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas) 
• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 
• De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken).  
• De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
• De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten) 
• De heer H. Stiphout (Visserweert) 

 

 

Opening en mededelingen 

Peet Adams verduidelijkt dat François Verhoeven zich wegens ziekte heeft afgemeld. 

Adams vraagt om begrip dat hij technisch/inhoudelijke vragen mogelijk niet onmiddellijk 

kan beantwoorden. De antwoorden worden in dat geval via de mail nagestuurd. 
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Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Voortgang project Grensmaas 

Peet Adams: “Consortium Grensmaas is in Visserweert bezig met de afronding van het 

werk. De grindwinning is nagenoeg klaar. Het Consortium is momenteel in de weer met 

de bestorting in de onmiddellijke nabijheid van de hoogwaterbrug. Tot mei/juni 2018 

wordt de drempelconstructie onder de brug aangelegd. Op korte termijn wordt in overleg 

met Natuurmonumenten het raster geplaatst om de grote grazers hun entree te laten 

maken. 

 

Zoals het er nu naar uitziet, is nog voor de bouwvakvakantie de geluidswal en de 

werkweg ter hoogte van Illikhoven verwijderd. 

 

In september/oktober 2018 krijgt de inrichting van het natuurgebied gestalte met onder 

meer de plaatsing van toegangspoortjes. 

 

In Trierveld focussen de werkzaamheden zich op de grindwinning. De boerderij van de 

familie Peeters is verlaten. Op korte termijn is de sloop voorzien. 

 

In Nattenhoven is enkele weken geleden gestart met het grondverzet en de aanleg van 

de geluidswal. Afgelopen maandag is het eerste grind ontgraven. 

   

De afwerking van de tijdelijke brug bij het veer in Grevenbicht wordt verbeterd na 

klachten over pijnlijke poten van honden en mogelijke risico’s voor kinderen door te grote 

openingen in de balustrade van de brug 

 

Reacties op voortgang: 

Op een vraag van Adams verklaart Wim van den Munckhof, dat hij als direct 

omwonende in Obbicht geen hinder ondervindt van de grindtransporten. ,,Je hoort buiten 

de transporten wel. Maar het is niet hinderlijk. In huis merk je niets.” 

 

Tijdens de vorige vergadering is door François Verhoeven al beaamd dat de vier 

resterende populieren in Nattenhoven blijven staan. 

 

Na het dichten van de invaart naar de werkhaven in Trierveld is het de bedoeling dat de 

oude situatie op de Berghaven weer hersteld wordt. Rijkswaterstaat is het bevoegde 

gezag, zo bevestigt Adams nog eens de essentie van een mailwisseling tussen Wim 

Wackers en François Verhoeven. 

 

Op vragen van Wackers en Hennie Poulissen (na afloop van de vergadering) over de 

verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een droogbekken ten noorden van 

Schipperskerk, bevestigt Adams nog eens dat het bekken alleen in noodscenario’s wordt 

gerealiseerd. Dat is eerder al zo gecommuniceerd. 
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Agendapunten omgeving 

Herinrichting natuur:   

Adams verwerpt de suggestie van Sjaak den Hollander dat de omgeving rijkelijk laat is 

betrokken bij de herinrichting. Vanaf januari dit jaar wordt er al met inwonersdelegaties 

gepraat, terwijl de concrete inrichting zich pas in september/oktober gaat afspelen. 

Inmiddels ligt er ook al een concept-eindplan, dat op een later tijdstip aan de leden van 

de klankbordgroep zal worden toegestuurd.  

 

Over de markering van de voormalige Romeinse weg in Illikhoven/Visserweert wordt 

nader afgestemd. Den Hollander spreekt z’n voorkeur uit voor de plaatsing van een 

reeks grote grindstenen. 

 

Openstelling fietspad:  

De vergunningprocedure voor de fietspaden op de dijken in de gemeenten Echt-

Susteren, Sittard-Geleen en Stein loopt. De wethouders van Sittard-Geleen en Stein 

hebben zich openlijk uitgesproken voor een vervroegde openstelling van de fietspaden. 

Belangrijkste vraag is of de huidige asfaltlaag geschikt is voor fietsers, of dat daarvoor 

eerst de afgesproken afwerklaag moet worden aangebracht. 

 

Agendering excursie: 

Met Natuurmonumenten wordt een datum in april/mei 2018 gekozen voor de excursie 

naar Borgharen. 

 

Mobiel uitkijkpunt natuurgebieden Grensmaas 

Paul Wijenberg geeft een korte presentatie over een nieuw, flexibel communicatiemiddel 

in de natuur dat Natuurmonumenten wil gaan inzetten: een fraai aangeklede- en 

ingerichte zeecontainer waarvan het dak, te bereiken met een trap, dienst doet als 

uitkijkpunt met veilige balustrade. De container biedt vanaf die hoogte een nieuwe 

beleving van de natuur. Het is de bedoeling dat het mobiele uitkijkpunt, eventueel 

bemand door vrijwilligers, ook geplaatst wordt in de Grensmaasnatuur: te beginnen in 

Meers. 

 

De leden van de Klankbordgroep geven Natuurmonumenten een reeks tips en 

aanbevelingen mee over de verdere aankleding, de beveiliging, voorkoming van 

vandalisme en de afbouw van de container. Natuurmonumenten moet het mobiele 

uitkijkpunt nog presenteren in de media. Het is de bedoeling dat het mobiele uitkijkpunt 

deze zomer dienst gaat doen. 

 

Rondvraag 

Poulissen bedankt Consortium Grensmaas voor de ondersteuning van de gehonoreerde 

leefbaarheidsprojecten in het werkgebied in de gemeente Sittard-Geleen. Ook Wackers 

spreekt daar zijn waardering voor uit. Wackers bedankt het Consortium ook voor de 

assistentie bij de boomplantdag in Schipperskerk. 
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Adams maakt bekend dat Consortium Grensmaas een einde maakt aan de ommetjes in 

het werkgebied in de regio Grevenbicht. Alleen het korte ommetje bij Elba blijft 

gehandhaafd. Het gebied is alleen nog bereikbaar via de brug over de werkweg bij het 

voetveer. Alle overige wandelpoortjes, ook ter hoogte van Elba, worden afgesloten.  

Het Consortium zal in de eerstvolgende nieuwsbrief en via Born Aktueel bekend maken 

welke spelregels gehanteerd worden bij dat ommetje. Consortium Grensmaas is 

recentelijk weer geconfronteerd met een reeks vernielingen aan afrasteringen. 

Bovendien heeft de handhavingsdienst van de provincie opnieuw nadrukkelijk laten 

weten dat het Consortium in overtreding is door bewoners de ruimte te geven op het 

werkterrein. 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 12 juni 2018 om 19.30 uur in ’t Maashuuske. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


