
Ontwikkelingen ontwerp Koeweide/Trierveld 

Overleg 12 maart 2019

Klankbordgroep Koeweide - Trierveld



Wat er speelt

• Uitvoering Koeweide/Trierveld vordert gestaag:

• Stroomgeulverbreding deels gereed

• Trierveld grindwinning en opvulling gestart

• Vergraving Banaan gestart

• Eindinrichting tzt vastgelegd in Eindplan, met oa:

• Recreatieve inrichting

• Herinrichting Trierveld

• Diverse ontwikkelingen vragen om dit naar voren te halen



Wat er speelt

Dit is uitgewerkt in voorstel voor andere eindinrichting

• Wens agrariër behoud deel landbouwgronden in onvergraven
natuur (1A)

• Groot deel hiervan al eigendom NM, maar verwerving stokt

• Weinig animo agrariërs voor gebruik Trierveld (2) 

• Kavelruil voorbereid

• Resultaat: 

• andere verhouding natuur/agrarisch (1A – 2)

• rest onvergraven natuur (1B, 3) kan verworven worden

• Wat verder speelt:

• Herinrichting monding Kingbeek (3) 

• Meer hoge grindmilieus tbv ecologie en landschap (1B,3)  

• Terugleggen waterkering tbv waterberging (4)

• Opleverhoogte banaan tbv meer hoog terrein (5) 



Kavelruil natuur – agrarisch 

• Deel natuurgebied (onvergraven natuur) behoudt 
agrarische functie

• Deel Trierveld krijgt natuurfunctie 

• Definitieve grens natuur-agrarisch Trierveld afhankelijk 
animo agrariërs (voorlopig 1/3e – 2/3e )

• Natuurfunctie Trierveld:

• Deels lagere opleverhoogte tbv natte natuur

• Deels hoog tbv bosontwikkeling

• Overig gebied open en grazig

• Agrarische functie Trierveld:

• goede bodemeigenschappen

• kleinschalige landschappelijke inrichting

• Inrichting oevers Kingbeek in agrarisch deel 
onvergraven natuur





Wat verder speelt: monding Kingbeek





X





• Hoge grindmilieus zijn landschappelijk fraai en recreatief aantrekkelijk

• Leefgebied bijzondere planten en dieren

• Horen bij het Grensmaasgebied

• Op kleine schaal aan Vlaamse zijde (Hochterbampd, Kerkeweerd)

• Maken Rivierpark Maasvallei nog specialer

• M.n. in Koeweide te realiseren

Wat verder speelt: hoge grindmilieus



Principe aanleg hoge grindmilieus

Het gaat om een verlaging van 2-3 meter;

Overstromingsfrequentie van 1x in 25 jr naar ca 5-10 d/j .



Mogelijkheden hoog grindmilieu

• Hoge grindmilieus realiseren waar geen grind is 
gewonnen

• Maaiveld 2  - 2,5 m verlagen

• Geen aanvullende grindwinning

• Dekgrond gebruiken in Banaan

• Mogelijkheden:

• Smalle strook ten noorden Kingbeek (min 20 m 
vanaf de beek)

• Percelen ten zuiden van Kingbeek

• Restant Slapersdijk

• Mondingsgebied Kingbeek





Wat verder speelt: hoogwater-overloopgebied Trierveld

• Deltaprogramma: ruimte nodig voor overloop tijdens extreem 
hoogwater

• Trierveld een van de opties

• Verleggen kade meenemen in herinrichting

• Ruitersdijk behouden op historisch niveau; hoogte is geen 
belemmering

• Inundatie slechts zeer zelden (< 100 jr)

• Natuurinrichting kan gecombineerd met overloopfunctie

• Duiker verbindt watersystemen Trierveld en Maas



Wens voor optimalisatie: hoogte Banaan

• Programma van Eisen zegt:

• Hoogte hangt af van grondbalans

• Potentie voor kwelgeul

• Mogelijke hoogtes:

a) niveau stroomgeulverbreding (24 m) = 300 d

b) 1 meter hoger = 150 dagen

c) 2 meter hoger = 40 dagen

• Optie C is meest gewenst, maar afhankelijk 
beschikbaarheid grond (oa uit extra verlaging)



Maten herinrichting

Huidige situatie
• Stroomgeulverbreding: 87 ha

• Weerdverlaging: 11 ha

• Onvergraven natuur: 57 ha

• Onvergraven landbouw: 5 ha

• Dekgrondberging natuur: 32 ha

• Hoog grindmilieu: 0 ha

• Dekgrondberging landbouw: 83 ha

Nieuwe situatie

• Stroomgeulverbreding: 87 ha

• Weerdverlaging: 11 ha

• Onvergraven natuur: 24 ha

• Onvergraven landbouw: 28 ha

• Dekgrondberging natuur: 84 ha

• Hoog grindmilieu: 19 ha

• Dekgrondberging landbouw: 22 ha



Kernelementen nieuw ontwerp

• Behoud landbouw op onvergraven terrein; beter 
toekomstperspectief melkveebedrijf

• Dekgrond vergraven waar mogelijk en inrichten als 
hoog grindmilieu 

• Trierveld deels natuurgebied met ruimte voor 
ooibos, kwelnatuur, bronmilieus

• Ca 1/3e deel Trierveld agrarisch met 
landschappelijke elementen

• Trierveld buitendijks met extra bergingsruimte; 
behouden Ruiterdijk

• Natuurlijkere monding Kingbeek nabij Illikhoven

• Kingbeek blijft behouden; Kink met kleinschalige 
landschappelijke inpassing

• Banaan hoger opgeleverd als tussenniveau, 
aflopend


