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

op dinsdag 8 juni 2021 bij Galerie Marie in Schipperskerk 

 

Aanwezig 

 

• De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 

• Mevrouw K. Jans (Natuurmonumenten) 

• De heer F. Janssen (Natuurmonumenten) 

• De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

• De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

• De heer C. Larosch (Obbicht) 

• De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

• De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei) 

• De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas) 
• De heer P. Adams (Consortium Grensmaas, voorzitter) 

 

Afwezig /afgemeld 
 

• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 
• De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 
• 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 H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 
• De heer H. Stiphout (Visserweert) 
• De heer W. Van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
• De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen) 
• De heer H. Crutzen (Dorpsplatform Holtum) 
• De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten) 

 

 

Opening en mededelingen 

 

Ofschoon de eindconclusies nog niet officieel bekend zijn, wordt de Klankbordgroep al 

bijgepraat over het eindrapport over de natuurbeleving van de inwoners in het RivierPark 

Maasvallei. Enkele algemene uitkomsten van de enquete door Toerisme Vlaanderen: de 

betrokkenheid van de inwoners bij de natuurontwikkeling in Limburg en Vlaanderen is 

groot en de bevolking wil geen massatoerisme maar recreatie met kwaliteitsimpulsen. 

De leden van de Klankbordgroep krijgen het onderzoeksrapport bij het verslag. 

 

De nieuwe infoborden voor het uitkijkpunt in Schipperskerk en het natuurgebied in 

Nattenhoven zijn klaar en worden op korte termijn geplaatst. 
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In juli 2023 wordt op een drijvend podium in de Maas ter hoogte van Grevenbicht een 

internationaal concert georganiseerd door de harmonieën St. Cecilia uit Grevenbicht en 

Rotem. Consortium Grensmaas is gevraagd aan te haken bij de organisatie. Ook de 

gemeente Sittard-Geleen, Steengoed en de gemeente Dilsen-Stokkem participeren. Het 

concert moet tijdens enkele uitvoeringen zo’n 5000 bezoekers trekken. 

 

De leden van de Klankbordgroep zijn uitgenodigd voor de uitvoering van de 

Grensmaasopera op zaterdag 3 juli. 

 

Verslag vorige vergadering 15 september 2020 

Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.  

 

Naar aanleiding van: Henny Poulissen merkt op dat er zowel in Nattenhoven als in 

Illikhoven zes weken geleden nog bordjes aanwezig waren met verboden toegang. 

Consortium Grensmaas gaat dit na en verwijdert zo nodig de resterende bordjes. 

 

Voortgang project Grensmaas 

François Verhoeven: “Het werk in Nattenhoven, Obbicht en Elba in Grevenbicht is klaar. 

De aanleg van het wandelpad aan de teen van de kade tussen Obbicht en Elba start 

deze maand. De bouw van een uitkijkpunt in Elba, als onderdeel van Tiny Objects, is in 

voorbereiding. Bij de noordelijke plas in Elba komt ook een kleinschalige voorziening 

voor bijvoorbeeld veldlessen voor scholieren. 

 

De aanleg van de nieuwe veerstoep en afmeerplaats in Grevenbicht gaat na de bouwvak 

van start, waardoor de kans bestaat dat de afronding van de werkzaamheden in de 

locatie Grevenbicht pas volgend jaar plaatsvindt. Voor het gebruik van het veer heeft dat 

geen consequenties. Er kom een tijdelijke afmeerplek met entree. Rijkswaterstaat is op 

dit moment bezig met de productie van de vergunning. Poulissen zegt tevreden te zijn 

dat het veer gewoon in de vaart blijft. 

 

De uitvoering van Koeweide ligt op schema. De aanleg van de nieuwe monding van de 

Kingbeek krijgt op z’n vroegst volgend jaar gestalte. Zo is er nog nader archeologisch 

onderzoek nodig. 

Pierre Gorissen is in zijn nopjes met het nestelen van de kolonie oeverzwaluwen in de 

steilrand tussen Obbicht en Nattenhoven. Natuurmonumenten bekijkt of het mogelijk is 

ook meer zuidelijker de oever geschikt te maken voor de huisvesting van de 

oeverzwaluwen. 

 

Startnotitie inrichting Trierveld 

Met de toezending van de startnotie vult het Consortium de belofte in dat de 

Klankbordgroep van meet af aan betrokken wordt bij de invulling van Trierveld, zo 

benadrukt Peet Adams. De discussie over Trierveld wordt gevoerd in het atelier, 

waarvoor donderdag 7 oktober wordt gepland vanaf 19.30 uur bij Galerie Marie. 
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Poulissen zegt teleurgesteld te zijn dat de visie van de inwoners niet of nauwelijks is 

terug te vinden in de startnotitie. Adams legt uit dat tijdens het atelier, net als bij de 

inrichting van Elba, wordt uitgegaan van een nulsituatie en er alle ruimte is voor 

suggesties en plannen van de omgeving. De omgeving krijgt tijdens dat atelier ook alle 

ruimte haar visie toe te lichten, zo krijgt Wim Wackers te horen. 

 

Poulissen vraagt om helderheid over de MER-plicht voor de optie om het Trierveld aan 

te wijzen als toekomstig retentiegebied. Consortium Grensmaas gaat dat na. 

 

Sjaak den Hollander gaat er voetstoots vanuit dat die mogelijke retentiefunctie geen 

consequenties heeft voor de waterveiligheid van het gebied. 

 
Door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas is de Slaperdijk niet meer nodig 
voor de hoogwater-veiligheid. De Slapersdijk wordt door het Waterschap van de legger 
gehaald, zo luidt, kort samengevat, het antwoord van Verhoeven op vragen van 
Poulissen. Toepassing van een verlaagde Slapersdijk als wandelroute is een onderwerp 
dat kan worden ingebracht tijdens het atelier. 

 

Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Kay Jans wijst op het boekje over het natuuronderzoek Maas in Beeld dat op aanvraag 

verkrijgbaar is. 

De antwoorden op vragen van de omgeving tijdens het webinar Maas in Beeld zijn terug 

te vinden op de site van RivierPark Maasvallei. 

 

Het project Rug van Roosteren is een van de tientallen opties om de waterveiligheid op 

de lange termijn Deltaproof te maken. Concrete plannen daartoe liggen er niet, zo 

antwoordt Adams op vragen van Poulissen. De Rug van Roosteren werd tijdens het 

webinar genoemd door het Consortium als een van de mogelijkheden voor het slim en 

kostenbesparend verbeteren van de waterveiligheid in Limburg op de lange termijn. 

 

Gorissen verwondert zich over de grote hoeveelheid distels in het natuurgebied van 

Nattenhoven. Volgens Frenk Janssen maakt dat deel uit van het natuurlijk proces in de 

ontwikkeling van het gebied. In de volgende nieuwsbrief Van het Consortium geeft 

Natuurmonumenten wat meer tekst en uitleg over de distelgroei. 

Sjaak den Hollander bekijkt samen met Natuurmonumenten de plaatsing van klaphekjes. 

De Japanse Duizendknoop rukt op in het gebied tussen Nattenhoven en Visserweert. 

Volgens Natuurmonumenten is er vooralsnog geen kruid gewassen tegen de opmars 

van die exoot. 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 27 september 2021 bij Galerie Marie in Schipperskerk vanaf 19.30 uur. 


