Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden
op dinsdag 21 januari 2020 in ’t Maashöfke te Illikhoven.
Aanwezig
Omgeving:
 Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
 De heer W. Wackers (Schipperskerk)
 De heer J. den Hollander (Illikhoven)
 De heer H. Peeters (Federatief Verband)
Natuurmonumenten:
 De heer R. van Schijndel
 De heer H. Joosten
Gemeenten:
 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen)
 De heer P. Wielders (Echt-Susteren)
Consortium Grensmaas BV:
• De heer F. Verhoeven (voorzitter)
Projectbureau RivierPark Maasvallei
 De heer M. Budé
Rijkswaterstaat Maaswerken
 De heer G. Claassens
 De heer Th. Savelkoul
Afwezig /afgemeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
De heer H. Stiphout (Visserweert)
De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
De heer J. te Riele (Nattenhoven)
De heer F. Jennen (Grevenbicht)
De heer L. Jennen (Grevenbicht)
De heer J. Mohr (Illikhoven)
De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
De heer H. Poulissen (Oud-Grevenbicht/Papenhoven)
De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)
De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)
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Opening
François Verhoeven: “De bomenkap, eind 2019 in Nattenhoven, heeft bij een deel van
de inwoners onrust veroorzaakt. Consortium Grensmaas heeft in een bewonersbrief
nogmaals de redenen voor het verwijderen van het groen en de realisatie van de hoge
grindmilieus op een rijtje gezet en excuses aangeboden voor de wellicht wat te beperkte
communicatie daarover.
Op verzoek van Natuurmonumenten is in januari voor de inwoners van Berg en
Nattenhoven een excursie georganiseerd. Tijdens deze excursie, waarbij tientallen
inwoners aanwezig waren, is door Huub Joosten en François Verhoeven uitgelegd
waarom, vanaf 1 april 2020, de deklaag in het centrale deel van de locatie Nattenhoven
wordt ontgraven en waarom de aanwezigheid van de hoge grindmilieus in het gebied zo
belangrijk is.
Een groep omwonenden heeft geprotesteerd tegen het verwijderen van de deklaag in
het centrale deel van de locatie Nattenhoven. Een overleg met de vertegenwoordigers
van deze groep is ingepland. Het plan voor de hoge grindmilieus is overigens al in 2019
tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de omgeving.”
Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk geen opmerkingen.
Naar aanleiding van: Ria Dielissen vraagt of het half jaar voor de afrondende
werkzaamheden in Nattenhoven echt nodig is, want veel rasters en poorten zijn al
geplaatst. Verhoeven antwoordt dat het slechts de formele termijn uit de
ontgrondingsvergunning betreft.
Daarnaast vraagt Dielissen of voor de bundeling van agrarische activiteiten in Koeweide
echt bomen gekapt moeten worden. Huub Joosten geeft aan dat hij binnenkort een
afspraak heeft met de familie Jennen om de noodzaak van de bomenkap te bespreken.
Voortgang
François Verhoeven: “Op 1 april wordt gestart met het verwijderen van de dekgrond in
het centrale deel van de locatie Nattenhoven. De grond wordt afgevoerd naar de
dekgrondberging in het Trierveld. Ter plaatse van de leiding van de Nederlandse
Gasunie en het perceel van Van der Ende wordt de dekgrond niet vergraven. Het
ontgraven van de dekgrond zal enkele maanden in beslag nemen. Aansluitend wordt
gestart met de (her)inrichting van het gebied. In het voorjaar van 2021 wordt de locatie
Nattenhoven formeel opgeleverd.
Na de hoogwaterperiode, vanaf het voorjaar van 2020, wordt verder gewerkt bij Elba.
In de zomer van 2020 wordt de nieuwe veerstoep aangelegd. Na afronding daarvan
kunnen de werkweg en grondwal worden opgeruimd. Aansluitend wordt gestart met de
(her)inrichting van de locatie Grevenbicht, inclusief het gebied Elba.
In Koeweide wordt volop gewerkt in de rivierverruiming. Binnenkort wordt ook gestart
met de grindwinning in de zogenaamde Banaan. De werkzaamheden in Trierveld
vorderen gestaag.
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Het ontwerp van de nieuwe monding van de Kingbeek wordt naar aanleiding van het
overleg met de werkgroep Kingbeek, nog iets aangepast. De vergunningen voor dit werk
worden in de loop van 2020 aangevraagd. De uitvoering staat gepland voor medio
2021.”
Vergunningenoverzicht
Verhoeven geeft een korte toelichting op de lijst met verleende- en nog in te dienen
vergunningen.
 De kapvergunning voor de bundeling van agrarische activiteiten in Koeweide in het
onvergraven gebied direct ten zuiden van de Banaan is verleend, samen met de
kapvergunning voor het groen in het gebied waar de monding van de Kingbeek
wordt gerealiseerd.
 Het definitieve besluit voor de natuuroptimalisatie in Nattenhoven en de ontgraving
tot de onderzijde van het toutvenantpakket in de Banaan en Trierveld; aangevuld
met de verlenging van de termijnen van grindwinning in Grevenbicht en Nattenhoven
is door de provincie ter inzage gelegd.
 In april 2020 wordt de wijziging van de ontgrondingsvergunning voor de
dekgrondbergingen de Banaan en Trierveld aangevraagd, met het oog op de
verlenging van de uitvoering tot uiterlijk 31 december 2027.
 De vergunningen voor de aanleg van de nieuwe monding van de Kingbeek worden
ingediend, nadat de verlenging voor Koeweide en Trierveld is verleend. De
uitvoering staat gepland voor medio 2021.
 Voor het behoud van de werkweg in de Maas bij Obbicht als faunapassage en de
nieuwe veerstoep in Grevenbicht zijn de hydraulische modellen doorgerekend. Na
goedkeuring door Rijkswaterstaat worden de vergunningen aangevraagd.
 De ontheffing Wet natuurbescherming Koeweide is niet nodig.
Communicatie, organisatie atelier inrichting Elba
Het ontwerpatelier voor de (her)inrichting van de locatie Elba vindt plaats op 19 februari
2020 vanaf 16.30 uur, in Galerie Marie te Schipperskerk. Naast de leden van de
Klankbordgroep worden ook de overige inwoners uitgenodigd om mee te praten over de
(her)inrichting van het natuurgebied. De omgeving vraagt om wandelpaden en een
uitkijkpunt. De uitnodiging voor het ontwerpatelier volgt eind januari.
Rob van Schijndel geeft aan dat Natuurmonumenten als eindbeheerder graag met de
omgeving in gesprek gaat over de inrichting van de locatie(s).
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Vragen en inbreng omgeving
Toevoer water Grensmaas
Ria Dielissen maakt zich zorgen over de gevolgen van extreem lage waterstanden in de
Grensmaas. Afgelopen zomer lagen er veel dode vissen in de rivier. Het inkomende
Maaswater bij Eijsden moet verdeeld worden over drie kanalen en de Grensmaas,
waardoor er mogelijk te weinig water voor de Grensmaas overblijft.
Theo Savelkoul: “De Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie heeft opdracht
gegeven de waterverdeling te evalueren. Afgelopen periode is 2 tot 3 m³/s te veel water
afgevoerd via de Belgische kanalen, om de drinkwatervoorziening in Vlaanderen op peil
te houden. Rijkswaterstaat heeft de Belgische collega’s hierop aangesproken.
Daarnaast is Rijkswaterstaat gestart met een onderzoek naar de vissterfte. Zodra de
resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, worden deze toegelicht in de
Klankbordgroep. Verder zal Rijkswaterstaat in de zomer vluchten uitvoeren om blauwalg
in de Maas op te sporen.
Hennie Peeters geeft aan dat bij Obbicht aan de Belgische zijde van de Maas een geul
is aangelegd door Herman Gielen. In deze geul staat het water nagenoeg stil. Dit is geen
wenselijke situatie.
Stand van zaken Kingbeek
Reeds besproken bij de toelichting op de voortgang.
Planning Trierveld en plannen rond haven
Hans Urlings: “Op verzoek van het Nederlandse Watersportverbond wordt op korte
termijn onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in de omgeving van de Berghaven
een passantenhaven aan te leggen. De werkhaven van Consortium Grensmaas wordt in
dit onderzoek meegenomen.”
Gaston Claassens benadrukt dat ook Rijkswaterstaat nog iets van deze plannen moet
vinden.
Wim Wackers merkt op dat door de gemeente Sittard-Geleen is toegezegd dat de
omgeving nadrukkelijk wordt betrokken bij de plannen voor de inrichting van het
Trierveld. Het behoud van de haven in het Trierveld is voor de werkgroep Tiny Objects
volgens hem niet meer relevant.
Afsluiting fietspaden voor autoverkeer
Sjaak den Hollander vraagt of het mogelijk is, dat er grote keien worden geplaatst nabij
de Ruitersdijk en brug Visserweert. Regelmatig rijden automobilisten door de berm om
de paaltjes in de weg te omzeilen. Pierre Wielders zal navragen wat hiervoor de
mogelijkheden zijn. Het Consortium zal op verzoek van de gemeente de keien plaatsen.
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Extra natuurontwikkeling
Vanuit de omgeving wordt gevraagd of het in het kader van de huidige
klimaatproblematiek mogelijk is, om in het natuurgebied extra bomen te planten. Huub
Joosten geeft aan dat er voldoende nieuwe natuur zal ontstaan. Aanplant van bomen is
niet gewenst.
Openstelling werkwegen Koeweide voor ommetje bewoners
Sjaak den Hollander vraagt of het mogelijk is om deze zomer de werkwegen in het
gebied voor een weekend open te stellen voor wandelaars. François geeft aan dat hij dit
met Peet Adams zal bespreken.
Rondvraag/wat verder ter tafel komt
Theo Savelkoul gaat in maart 2020 met pensioen. Dit is zijn laatste vergadering. Gaston
neemt de taken van Theo binnen de Klankbordgroepvergadering over. Ook Pierre
Wielders gaat in april 2020 met pensioen. Zijn opvolger is nog niet bekend. Beiden
hebben zich gemanifesteerd als prima partners in de overlegstructuur van de
Klankbordgroep en op waardevolle manier bijgedragen aan de open en hartelijke sfeer
tijdens het overleg met de omgeving. François bedankt Theo en Pierre voor de prettige
samenwerking en hun constructieve bijdrage tijdens de Klankbordgroepvergaderingen.
Hennie Peeters vraagt of het asfalt blijft liggen als de werkweg in de Maas bij Obbicht
wordt ingezet als faunapassage. Verhoeven beaamt dat het asfalt blijft, maar wel wordt
afgedekt met een laag van circa 30 centimeter grond en ingezaaid met een geschikt
grasmengsel.
Rob van Schijndel: in het kader van Grensmaas in Beeld is opnieuw onderzoek
uitgevoerd naar de ontwikkeling van de flora en fauna langs de Grensmaas. Eind 2020
zal naar aanleiding van dit onderzoek een symposium worden georganiseerd.

Volgende vergadering:
Dinsdag 21 april 2020 om 19.30 uur in ‘t Maashöfke.
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