Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden
op dinsdag 4 december 2018 in ‘t Maashuuske te Illikhoven.
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 Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
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 De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
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 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
Natuurmonumenten:
 De heer H. Joosten
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Gemeenten:
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 De heer H. Gielen
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 De heer P. Adams (voorzitter)
 De heer F. Verhoeven
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De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten)
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De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei)
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Stand van zaken werken aan Vlaamse Maasoever
Herman Gielen geeft een resumé van de uitvoering van de werken aan de Vlaamse
Maasoever op locaties als Booien, Negenoord, Veurzen en Bichterweerd. Hij geeft ook
een globaal doorkijkje naar de toekomstige ontgrinding in Elerweerd, die uiteindelijk een
waterstandverlaging van tien tot vijftien centimeter oplevert. Op 20 december is er in
Elen een infobijeenkomst over dat plan. Adams zegt toe een van de volgende
bijeenkomsten van de Klankbordgroep uitvoerder SteenGoed te vragen om het project
Elerweerd te komen toelichten.
Verslag vorige vergadering
Afgezien van een enkele tikfout zorgen de notulen niet voor opmerkingen.
Voortgang
François Verhoeven: “De uitvoering van Visserweert-Illikhoven is klaar. De bewoners
worden betrokken bij de nadere detaillering van de inrichting. In Grevenbicht is de eerste
strook dekgrond afgegraven en in Elba zijn bomen en andere groenopstanden gekapt
als voorbode van de rivierverruiming. In Nattenhoven is de dekgrondberging klaar en
wordt de rivierverruiming, afhankelijk van het waterpeil in de Maas, tussen januari en
maart afgerond. Als optimalisatie van de locatie Nattenhoven wordt de deklaag van een
deel van de onvergraven natuur nog afgegraven om hoge grindmilieus te realiseren.
Daarmee is in 2019 nog zo’n twintig weken gemoeid. Eind 2019 is Nattenhoven dan
afgewerkt en ingericht. In 2019 gaat ook de rivierverruiming en de oeverbestorting in
Grevenbicht van start. Vanaf 2020 concentreren de werkzaamheden zich voor het
grootste gedeelte in Koeweide en Trierveld.”
De vervuilde grond die vrijkomt bij de gedeeltelijke sanering van Elba wordt afgevoerd,
maar eerst in depot geplaatst, zo antwoordt Verhoeven op vragen van Henny Poulissen.
Schfritelijke bevestiging eindoplevering
Poulissen vraagt om een schriftelijke bevestiging dat na de verlenging van de uitvoering
van het project Grensmaas met drie jaar de eindoplevering ook definitief plaatsvindt op
31 december 2027. Peet Adams verduidelijkt dat Consortium Grensmaas over die
verlenging een contractuele afspraak maakt met de Overheid en niet met de inwoners.
Zodra die schriftelijke afspraak een feit is, wordt de Klankbordgroep daarover
geïnformeerd en kan men ook desgevraagd een kopie van de verlengde vergunning
krijgen, want daarover gaat het in feite.
Doorgang Obbicht achter woningen Maasstraat
Wim van den Munckhof en Hennie Peeters blijven ageren tegen een mogelijke passage
voor Gallowayrunderen en Konikpaarden. Volgens beiden is die optie in strijd met de
afspraken die in 1995/1996 met Rijkswaterstaat zijn gemaakt. Adams stelt voor in
februari 2019 een afspraak voor nader overleg te plannen met Rijkswaterstaat,
Waterschap Limburg en Natuurmonumenten. De afvaardiging uit Obbicht stemt daarmee
in.
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Herinrichting Trierveld
De Klankbordgroep wordt nadrukkelijker als partner betrokken bij het opstellen van de
plannen voor de alternatieve inrichting van Trierveld als natuur- in plaats van
landbouwgebied. Dat is de slotsom na een discussie over het verloop van de
planvorming over de inrichting van Trierveld. Adams benadrukt dat de plannen nog in
een eerste overlegstadium verkeren met onder meer de gemeente Sittard-Geleen en
Waterschap Limburg. Wim Wackers, Peeters en Poulissen oordelen dat het niet zo mag
zijn dat de Klankbordgroep op enig moment wordt geconfronteerd met uitgewerkte
plannen. Hans Urlings benadrukt dat de gemeente Sittard-Geleen ook nadrukkelijk heeft
uitgesproken dat de omgeving bij de planvorming betrokken moet worden. Ook hij geeft
aan dat de plannen voor Trierveld pas één keer zijn besproken met de gemeente.
Verhoeven en Adams maken bekend dat het overleg met de Werkgroep Kingbeek
positief verloopt. Belangrijkste overeenkomsten tot nu toe: de Kingbeek blijft onaangetast
en krijgt een nieuwe monding in de Maas ter hoogte van Illikhoven.
Infoavond Nattenhoven
In april/mei 2019 wordt er een infoavond voor de inwoners van Nattenhoven
georganiseerd over de eindinrichting. Pierre Gorissen heeft daarom gevraagd.
Bomenkap Elba
Adams biedt z’n excuses aan voor de aanpak van de communicatie rond de bomenkap
in Elba. De inwoners van Grevenbicht hadden vooraf moeten worden geïnformeerd over
het verdwijnen van groen. Bij het Consortium is bij de uitvoering daarvan onvoldoende
rekening gehouden met de bijzondere status van Elba als uitloopgebied voor veel
inwoners. Consortium Grensmaas zal een van de komende weken alsnog met de
inwoners communiceren over de ingreep in Elba.
Adams benadrukt aan de andere kant ook dat Consortium Grensmaas zich over de
bomenkap, nodig in verband met de toekomstige rivierverruiming en oeververlaging,
altijd transparant en open heeft opgesteld.
Peeters wijst erop dat er ook veel groen zou zijn verdwenen als er voor de optie van een
nevengeul zou zijn gekozen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
De oeverbestorting, die in eerste instantie nogal in het oog zal springen, zal na verloop
van tijd ook een groene aanblik bieden, zo voorspelt Theo Savelkoul op basis van
ervaringen elders.
Rondvraag
Er volgt afstemming met Waterschap Limburg over verstrekking van een sleutel voor de
poort die toegang biedt tot het natuurgebied in Visserweert. Dat zegt Verhoeven toe op
vragen van Han Stiphout.
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Ria Dielissen vraagt hoe het staat met het behoud van de laan met populieren bij de
Slapersdijk in Koeweide. Volgens Verhoeven staan de bomen vooralsnog niet op de
nominatie om gekapt te worden.
Wackers is recent opgeschrikt door geweerschoten van jagers. Verhoeven legt uit dat
tijdens de uitvoering de jacht in overleg wordt toegestaan.

Volgende vergadering:
Dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in ’t Maashuuske te Illikhoven.
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