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

op dinsdag 15 september 2020 in ’t Maashöfke te Illikhoven. 

 

Aanwezig 

 

Omgeving: 

 De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 

 Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit) 

 De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

 De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

 De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

 De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht) 

 De heer H. Peeters (Federatief Verband) 

 De heer H. Poulissen (Oud-Grevenbicht/Papenhoven) 

 De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
 
Stichting Beegse Maasvallei 

 De heer N. Naus (toehoorder) 

 
Natuurmonumenten: 

 De heer H. Joosten 

 Mevrouw K. Jans 
 

Consortium Grensmaas BV: 

 De heer P. Adams (voorzitter) 

 De heer F. Verhoeven 
 

Afwezig /afgemeld 

 

 De heren F. en L. Jennen 

 Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 

 De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken) 

 De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

 De heer H. Stiphout (Visserweert) 

 De heer H. Urlings (Sittard-Geleen) 

 De heer J. te Riele (Nattenhoven) 

 De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei) 

 De heer J. Mohr (Illikhoven) 
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Nieuwe film project Grensmaas 

Hennie Peeters vindt het jammer dat er in de rolprent geen aandacht is besteedt aan de 

wording van het project Grensmaas en de inbreng van de omgeving daarbij. 

Peet Adams benadrukt dat het om een korte promotiefilm gaat, waarin onmogelijk de 

hele geschiedenis van het project Grensmaas kan worden verteld. De film wordt de 

komende jaren gebruikt als introductie bij rondleidingen en excursies. Tijdens die 

excursies komt de rol van de omgeving steevast aan de orde. 

 

Afspraken tiny objects 

Adams: Met de Stichting Beegse Maasvallei zijn goede afspraken gemaakt over de 

inrichting en toegankelijkheid van Elba. De steiger van het voormalige meetpunt gaat als 

uitkijkpunt dienen. Er komt een halfverhard wandelpad van Elba naar Obbicht naast de 

dijk aan de rand van het natuurgebied. De Stichting en Consortium Grensmaas hebben 

daarover een heldere overeenkomst. De komende maanden organiseert het Consortium 

een afsluitend atelier over Elba. 

 

Openstelling werkweg voor wandeltocht 

In verband met de coronarichtlijnen verschuift die wandeloptie naar het voorjaar van 

2021. De veiligheid tijdens zo’n wandeltocht kan nu niet gegarandeerd worden. 

 

Verslag vorige vergadering 

Over de toekomstige inrichting van Trierveld ontstaat een discussie waarin met name 

Henny Poulissen en Wim Wackers aanvoeren dat de omgeving van meet af aan 

meegenomen moet worden in het ontwikkelproces. “We willen dadelijk niet 

geconfronteerd worden met een kant-en-klaar voorstel,” aldus Poulissen. 

François Verhoeven wijst erop dat de inrichtingsnotitie van de omgeving de basis vormt 

voor de inrichting van Trierveld, die pas over enkele jaren aan bod komt. “Het 

Consortium en Natuurmonumenten als partner binnen het Consortium, hebben daarbij 

uiteraard de vrijheid en het recht om nu alvast te brainstormen en te overleggen over 

Trierveld.” 

 

Voor Trierveld wordt dezelfde open procedure gehanteerd als bij Elba is toegepast. Op 

enig moment wordt er voor alle vertegenwoordigers en belangengroeperingen van de 

omgeving een atelier georganiseerd. Iedereen kan dan suggesties en plannen 

aanreiken, die mits uitvoerbaar en haalbaar, de bouwstenen vormen voor de invulling 

van Trierveld. 

 

Adams herinnert Poulissen eraan dat de omgeving tijdens de uitvoering in Grevenbicht 

altijd vroegtijdig, open en transparant in de ontwikkelingen is meegenomen. 

 

Ria Dielissen vindt de zinsnede…’Uiteindelijk stemt de omgeving unaniem in met het 

voorstel om een halfverhard wandelpad langs de dijk aan te leggen…wat teveel 

enthousiasme uitstralen. Adams werpt tegen dat er geen tegenstemmer was, maar heeft 

geen bezwaar tegen het verwijderen van het woordje unaniem. 
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Voortgang 

François Verhoeven: “De uitvoering in Nattenhoven is klaar, afgezien van enkele hekjes 

en borden die nog geplaatst moeten worden. Ter hoogte van Obbicht is het Consortium 

nog ongeveer drie weken in de weer. Er moet nog een betonpaadje worden aangelegd 

voor de grazers, zodat die niet over de oeverbestorting hoeven te lopen.  

De werkweg van Obbicht tot aan het voetveer in Grevenbicht wordt opgeruimd. De 

oeverbestorting in Grevenbicht is klaar en de fietsbrug wordt zeer waarschijnlijk ook nog 

voor de winter verwijderd. De aanleg van de nieuwe veerstoep verhuist naar het voorjaar 

van 2021. Bij Rijkswaterstaat zijn nieuwe inzichten ontstaan over het ontwerp van die 

veerstoep. Dat betekent dat het opruimen van het laatste gedeelte van de werkweg en 

geluidswal ook pas in 2021 plaatsvindt. De grindwinning in Trierveld en Koeweide ligt op 

schema.” 

 

Poulissen wijst op stofoverlast die ontstaat na het verwijderen van het asfalt van de 

werkweg. Hij heeft ook gesignaleerd dat er ter hoogte van het Auwt Veerhoes een gat is 

ontstaan dat mogelijk risico’s voor mens en dier oplevert. 

 

Grensmaasopera  

De uitvoering van de Grensmaasopera De kleine zeemeermin aan de Maas bij de 

werkhaven in Trierveld is definitief. De leden van de Klankbordgroep krijgen een 

uitnodiging voor de uitvoering van zaterdag 26 juni 2021. Vooralsnog zijn er zes 

uitvoeringen gepland. 

 

Vergunningen 

Er is mondelinge overeenstemming met Rijkswaterstaat over het behoud van de 

werkweg in Obbicht als faunapassage. 

 

Agendapunten omgeving 

 

Faunapassage 

Wim van den Munckhof oordeelt dat het behoud van de volle breedte van de werkweg 

als faunapassage ter hoogte van Obbicht nooit zijn bedoeling is geweest. Geen 

boulevard van negen meter, maar een pad van drie, vier meter was in zijn optiek 

voldoende geweest als doorgang voor de grote grazers. Met Peeters vraagt hij om een 

aankleding van de faunapassage met grote grindstenen. Peeters vraagt zich af hoe 

recreanten op de Vlaamse Maasoever in de toekomst zullen reageren op het gebruik 

van een snelweg als faunapassage. 

Verhoeven verduidelijkt dat de versmalling van de toekomstige faunapassage niet alleen 

kostbaar zou zijn geweest, maar ook risico’s met zich zou hebben meegebracht voor de 

oeverconstructie. Het Consortium doet vooralsnog niets aan de aankleding maar wacht 

af hoe de aanblik van de passage zich ontwikkelt. De prikkeldraad aan de rand van de 

oeverbestorting wordt verwijderd, zodra het werk in Obbicht klaar is. 

 

Kingbeek 

Het ontwerp voor de doortrekking van de Kingbeek is onderwerp van overleg met 

Waterschap Limburg in verband met nieuwe richtlijnen. Dat betekent dat het doortrekken 

van de Kingbeek ook verhuist naar 2021. 
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Meer wandelpaden 

Poulissen vraagt hoe het mogelijk is dat in Itteren een betonnen fietspad door de natuur 

loopt. Verhoeven benadrukt dat die voorziening op verzoek en met financiering van de 

gemeente Maastricht is gerealiseerd. 

 

Rondvraag 

In antwoord op vragen van Dielissen zegt Adams toe navraag te doen bij RivierPark 

Maasvallei over het beleid rond zogenaamde Deltavliegers. 

 

De hoogwaterbrug in Maasband is in 2021 gereed, zo luidt het antwoord op een vraag 

van Smeets. 

 

Pierre Gorissen merkt op dat het voor wandelaars in het natuurgebied van Nattenhoven 

moeilijk is de uitgangspoortjes te vinden. Huub Joosten merkt op dat borden van 

Natuurmonumenten normaal als markering dienen. Die borden zijn tot twee keer toe 

verdwenen. Joosten zegt toe voor markeringen te zorgen en ook af te stemmen over een 

eventuele maaibeurt. 

 

De volgende vergadering van de Klankbordgroep is dinsdag 24 november om 

19.30 uur in ’t Maashöfke. 

 

 

  


