Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden
op dinsdag 12 juni 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 W. Wackers (Schipperskerk)
 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
 De heer J. den Hollander (Illikhoven)
 De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)
 De heer H. Stiphout (Visserweert)
Rijkswaterstaat Maaswerken / Beheer:
 De heer G. Claassens
Natuurmonumenten:
 De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten)
Gemeenten:
 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 (gemeente Stein)
De heer H. Joosten (Natuurmonumenten)
De heer J. te Riele (Nattenhoven)
De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)

Verslag vorige vergadering
Het verslag levert geen op- of aanmerkingen op.
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Voortgang project Grensmaas
François Verhoeven: “In Visserweert is de begrazing gestart en met het oog daarop ook
de afrastering geplaatst. Onder de hoogwaterbrug wordt inmiddels aan de
hoogwaterdrempel gewerkt. Rond de bouwvakvakantie is dat werk klaar.
Het opruimen van de geluidswal en de werkweg begint nog voor de vakantieperiode,
maar strekt zich nog uit tot in september. De uitvoering in Visserweert wordt dit jaar
helemaal afgerond. In overleg met de bewoners krijgt ook de inrichting met poortjes en
klaphekjes definitief gestalte. Na de bouwvakvakantie begint het Consortium met de
oeverbestorting in Kokkelert.
In Nattenhoven vordert het werk goed: op het eind van dit jaar is het Consortium met de
uitvoering in noordelijke richting voorbij de bebouwing van het dorp. Zoals het er nu naar
uitziet, is het werk in Nattenhoven halverwege volgend jaar klaar. Het persoonlijke OLS
dat schutterij Sint Hubertus organiseert, kan dan ook gewoon plaatsvinden. De
gasleiding in het terrein moet nog voorzien worden van een extra bestorting.
Afhankelijk van de grondbalans op de locatie Nattenhoven, wordt dit najaar al gestart
met het ontgraven van de eerste dekgrond in Grevenbicht. Het werk in Grevenbicht duurt
tot medio 2020. Het pontje in Grevenbicht blijft tijdens het werk gewoon in de vaart.
De fietsbrug ten zuiden van Illikhoven blijft gehandhaafd, zolang ze nog nodig is voor de
afwikkeling van het fietsverkeer.
Volgende week wordt de definitieve asfaltlaag van het fietspad tussen Roosteren en
Illikhoven aangebracht. Dat werkt neemt ongeveer tien werkdagen in beslag. Daarna zijn
de fietspaden op de dijken in Nattenhoven en Meers/Maasband aan de beurt.”
De plaatsing van een bordje in Obbicht met de aanduiding ‘wandelpad’ is waarschijnlijk
een initiatief van de bewoners. De gemeente Sittard-Geleen heeft daarover ook al
opheldering gevraagd bij de bewoners, zo verduidelijkt Peet Adams.
Vragen omgeving (Sjaak den Hollander)
De verkeerslichten bij de entree van Illikhoven zijn inmiddels verwijderd.
Het maaien van de dijk is een aangelegenheid van Waterschap Limburg. Bewoners
klagen over de hoogte van het onkruid op de dijk. Adams zegt toe dat onderwerp ter
sprake te brengen bij het waterschap.
De excursie onder auspiciën van Natuurmonumenten vindt 29 juni a.s. plaats.
Programma volgt.
Rondvraag
Net als op andere locaties wordt ook de grenspaal in Visserweert teruggeplaatst, zo
krijgt Den Hollander te horen.
Wim van den Munckhof zegt dat er onrust is ontstaan in Obbicht over het mogelijk
definitieve karakter van de afrastering op de dijk achter de Maasstraat.
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Er is nooit door Rijkswaterstaat gecommuniceerd over de bestemming van die strook
grond als passage voor de grote grazers.
Den Hollander vraagt of via Consortium Grensmaas gecommuniceerd kan worden over
de planning van de werkzaamheden aan de Vlaamse Maasoever. Adams doet navraag.
Han Stiphout maakt gewag van het storten van illegaal tuinafval langs de dijk in
Visserweert.
De productie van een infocontainer/mobiel uitkijkpunt van Natuurmonumenten vergt
meer tijd en de plaatsing is nu gepland in de loop van de zomer, zo maakt Paul
Wijenberg bekend.
Hennie Peeters herinnert nog eens aan het overleg dat geagendeerd moet worden over
de inrichting van de Kingbeek. Verhoeven benadrukt dat dit onderwerp alle aandacht
heeft van het Consortium.
Volgende vergadering
Dinsdag 18 september 2018 om 19.30 uur in ’t Maashuuske te Illikhoven.
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