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

op maandag 27 september 2021 bij Galerie Marie in Schipperskerk 

 

Aanwezig 

• De heer J. Mohr (Illikhoven) 

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

• Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit) 

• De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

• De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

• Mevrouw K. Jans (Natuurmonumenten) 

• De heer F. Janssen (Natuurmonumenten) 

• De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat) 

• De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas) 

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

 

Afwezig /afgemeld 

• De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

• De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 

• De heer H. Peeters (Federatief Verband) 

• De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum) 

• De heer H. Stiphout (Visserweert) 

• De heer W. Van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 

• De heer C. Larosch (Obbicht) 

• De heer J. te Riele (Nattenhoven) 

• De heer F. Jennen (Grevenbicht) 

• De heer L. Jennen (Grevenbicht) 

• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 

• De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen) 

• De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten) 

• De heer H. Joosten (Natuurmonumenten) 

• De heer M. Budé (Rivierpark Maasvallei) 
 

Verslag vorige vergadering 8 juni 2021 

Het verslag levert geen opmerkingen op. 

 

Terugblik hoogwater juli 

Slotconclusie van de omgeving: Zonder de ingrepen van het project Grensmaas hadden 

de bewoners in het gebied tussen Nattenhoven en Visserweert het niet droog gehouden.  

 

Toch was het op diverse plekken kantje boord. Zo is het gat in de Slapersdijk, ter hoogte 

van de nieuwe kade, op het laatste moment gedicht en was het in Visserweert een 

kwestie van enkele centimeters. “Als er wind was geweest, was de badkuip volgelopen”, 

aldus Jac Mohr. Volgens Mohr is het probleem in Visserweert dat de boeg van het schip 

Visserweert dieper ligt dan de achtersteven.  
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De bewoners pleiten dan ook voor een extra demontabele waterkering op de kademuur. 

Illikhoven had nog 60 centimeter dijkcapaciteit over. 

 

Ria Dielissen is nog steeds verbaasd over de hoeveelheid afvalhout die de Maas met 

zich meebracht. In Nattenhoven zijn er overigens geen problemen geweest, zo 

concludeert Pierre Gorissen. 

 

Henny Poulissen oppert dat er wellicht ontwerpfouten zijn gemaakt bij de uitvoering en 

vraagt zich af wie daarvoor dan de rekening moet betalen. François Verhoeven legt die 

opmerking naast zich neer en benadrukt dat de ingrepen van Consortium Grensmaas 

conform afspraak zijn uitgevoerd. Poulissen merkt op dat het grootste probleem het 

ontbreken van een nevengeul bij Roosteren/Maaseik vormt. 

 

Verhoeven wijst erop dat elk hoogwater zijn eigen dynamiek heeft. In juli waren de 

stroomsnelheden ongekend hoog en daardoor zijn ook de gaten in de Maasbodem 

ontstaan, die op diverse plekken voor zandafzettingen hebben gezorgd. Die gaten 

moeten goed en afdoende worden afgedicht om te voorkomen dat de stabiliteit van de 

oevers in het geding komt. 

 

Consortium Grensmaas begint dinsdag 28 september met de herstelwerkzaamheden. 

 

Voortgang 

François Verhoeven: “De wandelpaden in Elba zijn gereed. Voor het uitkijkpunt zal de 

Beegse Maasvallei binnenkort de vergunningen aanvragen. Het zogenaamde 

amfitheater is ook aangelegd. Het werk aan de veerstoep is gestart. Tijdens het 

hoogwater zijn er zandbanken ontstaan bij de vaarroute van het veer. Dat betekent dat 

het veer voortijdig uit de vaart is genomen. Zoals het er nu naar uitziet, is de nieuwe 

opstapplaats voor het veer in maart 2022 klaar. Bij de start van het nieuwe vaarseizoen 

moet de vaargeul ook weer vrij zijn. Eventueel worden de zandbanken weggezogen. Het 

werk in Grevenbicht wordt binnen enkele weken afgerond. De Slapersdijk wordt 

teruggelegd tot aan de nieuwe dijk bij Knubben. Het werk in Koeweide ligt op schema.” 

Het blijft onduidelijk hoelang het nog duurt voordat de nieuwe monding van de Kingbeek 

kan worden aangelegd, zo luidt het antwoord op vragen van Sjaak den Hollander.  

Knelpunt is de mogelijke erosie langs de Ruitersdijk. Ook moet er nog archeologisch 

onderzoek worden verricht. Door enkele beverdammen is de bedding van de beek al 

enige tijd droog. Het beheer is een taak van het Waterschap Limburg. 

 

Poulissen merkt op dat het uit de vaart halen van het veer goed merkbaar is geweest bij 

de middenstand. “Het was erg rustig in het dorp”, zegt ook Dielissen. 

 

Atelier Trierveld 

Vooruitlopend op het atelier over de inrichting van het Trierveld door Consortium 

Grensmaas polst ook de omgeving de wensen van de inwoners over het gebied. Dat 

gebeurt tijdens een inloopuurtje op 4 oktober. Daarbij gaat het met name over de 

realisatie van ommetjes op half verharde wandelpaden. 
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Het Consortium organiseert het atelier over de toekomst van Trierveld op donderdag 7 

oktober vanaf 19.30 uur bij atelier Marie. Op basis van een zogenaamde nulkaart kan 

iedereen suggesties en plannen aanreiken voor de aankleding van Trierveld. Daartoe 

staan vier ideeëntafels klaar. 

Alle suggesties worden verzameld en waar mogelijk meegenomen in het uiteindelijke 

voorstel voor de inrichting van Trierveld. 

Voor de inrichting van Elba is enkele jaren geleden gekozen voor een identieke aanpak 

die tot een breed gedragen uitvoering heeft geleid, zo benadrukt Peet Adams. 

 

Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Gaston Claassens merkt op dat Rijkswaterstaat bekijkt hoe het uitdijende bos, ter hoogte 

van Illikhoven, in de rivierverruiming bij Koeweide aangepakt moet worden. Dat bos 

strookt niet met de geprogrammeerde modellen. Rijkswaterstaat bekijkt of er nog voor 

het hoogwaterseizoen kan worden ingegrepen. 

 

Henny Poulissen vraagt hoe het zit met mogelijke ontgrindingen op Graetheide. 

Verhoeven antwoordt dat Consortium Grensmaas daar geen partij is. Dat is een initiatief 

van L’Ortye. 

 

Poulissen wil graag weten hoe het zit met de hardheid van de einddatum van het project 

Grensmaas in 2027 in relatie tot de eventuele uitvoering van de Kop en de Staart van de 

Grensmaas: rivierverdieping en aanleg van nevengeulen bij Maastricht en Roosteren in 

combinatie met ontgrindingen.  

Adams benadrukt dat het overleg daarover, als onderdeel van een nieuw actieplan voor 

de waterveiligheid in Limburg, nog van start moet gaan. Poulissen oordeelt dat er hoe 

dan ook een garantie moet komen dat de bewoners weer gebruik moeten kunnen maken 

van hun vertrouwde uitloopgebieden in Koeweide en Grevenbicht.  

 

Frenk Janssen merkt op dat het hoogwater van juli heeft aangetoond hoe belangrijk het 

is dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor de grote grazers. Hij wijst ook op de 

dynamiek van de rivier, die bijvoorbeeld stukken bos heeft meegenomen en het 

landschap in Meers en Nattenhoven weer een andere aanblik heeft gegeven. 

Kay Jans brengt nog eens de grote betrokkenheid van bewoners in herinnering bij het 

opruimen van de gigantische rommel die de Maas achterliet. “Duizenden vrijwilligers 

hebben de handen uit de mouwen gestoken. Niet alleen uit Limburg, maar uit het hele 

land. Fantastisch.” 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 29 november 2021 bij Galerie Marie in Schipperskerk vanaf 19.30 uur. 


