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

op maandag 29 november 2021 via Teams 

 

Aanwezig 

 

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

• De heer W. Wackers (Schipperskerk) 

• De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

• De heer C. Larosch (Obbicht) 

• De heer J. Mohr (Illikhoven) 

• De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei) 

• Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 

• Mevrouw K. Jans (Natuurmonumenten) 

• De heer F. Janssen (Natuurmonumenten) 

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

• De heer G. Claassens (Rijkwaterstaat) 

• De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas) 

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

 

Afwezig /afgemeld 
 

• De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

• 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 H. Crutzen (Dorpsplatform Holtum) 

• Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein) 

• De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten) 

• De heren F. en L. Jennen (Grevenbicht) 

• De heer J. Te Riele (Nattenhoven) 

 

 

 

Opening en mededelingen 

 

Verslag vorige vergadering 27 september 2021 

 

Henny Poulissen merkt op dat hij eerder al heeft doorgegeven de opmerking over 

eventuele ontgrindingen op Graetheide niet te hebben gemaakt. Die opmerking komt op 

het conto van Jacques Mohr. 
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Voortgang project Grensmaas 

 

François Verhoeven: “Het herstel van de hoogwaterschade als gevolg van de extreme 

waterafvoeren in juli 2021 is nagenoeg klaar. In Visserweert, Kokkelert, Nattenhoven en 

Berg aan de Maas is de erosie van de oevers en de rivierbodem ongedaan gemaakt. De 

grindtransporten van Trierveld naar Berg aan de Maas zijn inmiddels ook afgerond en 

hebben geen problemen opgeleverd.  

 

In Grevenbicht is Consortium Grensmaas met de afwerking bezig. Als het weer meezit, 

is de uitvoering eind dit jaar klaar. De nieuwe entree naar het voetveer is op het plaatsen 

van het veerooster, klaar en de werkweg wordt opgeruimd tot in Koeweide. De 

grindwinning en het grondverzet in Trierveld en Koeweide liggen op schema.”  

Poulissen waarschuwt dat de aanleg van wildroosters bij het nieuwe voetvoer geen 

barricades mogen opleveren voor rolstoelgebruikers.  

 

Voor een onbelemmerde doorgang van de grote grazers in Grevenbicht, tijdens hoge 

Maasafvoeren, is nabij de oever een strook grond aangevuld, zo beantwoordt Verhoeven 

vragen van Ria Dielissen. Poulissen zegt het te betreuren dat er zoveel bomen moeten 

worden gerooid en dat het nog jaren duurt voordat de nieuwe natuur zichtbaar is. 

Verhoeven benadrukt dat in de te vergraven gebieden jammer genoeg alle 

groenopstanden moeten wijken. Hij wijst er nogmaals op dat de omgeving na afronding 

van het project Grensmaas ruim duizend hectare natuur terugkrijgt met veel meer bomen 

dan er ooit stonden. “En die natuurontwikkeling gaat snel, zo wijzen de natuurgebieden 

in Nattenhoven, Itteren en Borgharen uit.” 

 

Zowel Verhoeven als ook Gaston Claassens wijzen erop dat de spontane bomengroei 

langs de Maasoevers ook niet per se in de kiem zal worden gesmoord met het oog op 

opstuwende effecten tijdens hoogwaters. Onderzoek moet uitwijzen waar ingrijpen nodig 

is. 

 

Dielissen oppert dat de kadeaanleg in verband met ontgrindingen aan de Vlaamse 

Maasoever ook voor opstuwing hebben gezorgd tijdens het hoogwater van juli. 

 

Dielissen is nabij de Maasoever in Grevenbicht, ter hoogte van Claire de Lune gestoten 

op een reeks houten palen in het grind. Volgens haar zou het om een oude aanlegplaats 

voor trekschepen kunnen gaan. Het Consortium heeft een archeoloog gevraagd 

poolshoogte te nemen. 
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Evaluatie atelier Trierveld plus eerste voorstellen 

 

De discussie over de toekomstige inrichting van Trierveld spitst zich toe op de inzet van 

grote grazers. Volgens Wim Wackers en Poulissen wijst de raadpleging van de inwoners 

van Grevenbicht uit dat de mensen geen Gallowayrunderen en Konikpaarden als 

grazers willen hebben. Beiden oordelen dat Natuurmonumenten nadrukkelijk rekening 

moet houden met die wens. 

 

Dielissen zegt dat zij geen problemen heeft met- en juist gecharmeerd is van de grote 

grazers. Peet Adams merkt op dat tijdens het atelier ook inwoners een lans braken voor 

de Galloways en de Konikpaarden. Frenk Janssen herinnert eraan dat de inzet van grote 

grazers van meet af aan een van de centrale uitgangspunten van het project Grensmaas 

is geweest. Marc Budé maakt melding van een brochure over de relatie mens en grote 

grazers die gebruikt kan worden om eventuele angst die leeft onder de inwoners weg te 

nemen. Kay Jans wijst op de inzet van de grazers in Stevensweert, waar zonder 

problemen volop wordt gewandeld via half verharde paden.  

 

Als het gaat om de inrichting van de oevers van de Kingbeek is er een meningsverschil 

ontstaan tussen de Werkgroep Kingbeek en het IVN. Daarover is inmiddels een brief 

gestuurd aan de gemeente Sittard-Geleen. De Werkgroep oordeelt dat de beek gewoon 

deel uit kan maken van de Grensmaasnatuur. 

 

Over de begrazing vindt de komende tijd nog nadere afstemming plaats, zo wordt 

afgesproken. 

 

Ria Dielissen roept op om in het Trierveld ook een bronnengebied te realiseren. 

Poulissen signaleert dat er met auto’s wordt gereden op de wandelpaden in Elba en 

vraagt zich af, of Natuurmonumenten daar verantwoordelijk voor is. (navraag leert dat 

medewerkers van een ecologisch bureau, bezig met de bestrijding van Japanse 

duizendknoop met een auto in het gebied hebben gereden). 

 

Janssen roept de omgeving op er vooral voor te zorgen dat het toekomstige 

landbouwgebied voldoende natuurelementen herbergt. 

 

Adams kondigt aan dat begin 2022 met een vervolgatelier opnieuw wordt 

teruggekoppeld naar de omgeving om de inrichtingsvoorstellen verder te bespreken en 

te verfijnen. Het Consortium zal dan ook voor een tekening zorgen. Het proces van de 

inrichting van Trierveld duurt nog vijf tot zes jaar en is een kwestie van steeds verdere 

verfijning. 

 

Stand van zaken Kingbeek 

 

Ingrepen van het Waterschap Limburg hebben ervoor gezorgd dat er weer water door de 

Kingbeek stroomt. De beek heeft een tijdlang droog gestaan door barricades 

opgeworpen door bevers. Belangrijkste vraagstuk op dit moment is wie in de toekomst 
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voor het beheer van de Kingbeek gaat zorgen, zo maakt Verhoeven bekend. Het 

Waterschap wil het beheer afstoten. 

 

Wackers merkt op dat een boer zijn mest tot bijna in de Kink deponeert. Hij vindt dat niet 

door de beugel kunnen. 

 

Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

 

Frenk Janssen maakt bekend dat Natuurmomenten op de nieuwe zandbanken, gevormd 

door het hoogwater van juli, maatregelen neemt om verdere verspreiding van de 

Japanse Duizendknoop in de kiem te smoren. 

 

Peet Adams deelt mee dat er contacten zijn gelegd met de gemeente Sittard-Geleen om 

de haven in Trierveld in het belang van de waterveiligheid in Limburg drie jaar langer 

operationeel te houden. Dat overleg is terug te voeren op het nieuwe actieplan van 

gemeenten, provincie en Waterschap Limburg voor extra waterveiligheid in Limburg na 

de extreme waterafvoeren in juli 2021. Uitvoering van dat plan kost 1,2 miljard. 

Op verzoek van de overheid heeft het Consortium eerder al plannen aangereikt om met 

name de stad Maastricht beter te beschermen tegen hoge waterafvoeren door verlaging 

van het zomerbed van de Maas bij Maastricht en de aanleg van de Groene Rivier tussen 

Itteren en Borgharen. Ook voor het knelpunt dat de brug in Roosteren bij hoogwater 

vormt, heeft het Consortium voorstellen ingediend. In combinatie met grindwinning 

kunnen die plannen tientallen miljoenen euro’s goedkoper worden uitgevoerd. Voor de 

verwerking van dat grind zou de haven dan wel langer in gebruik moeten blijven. De rest 

van Trierveld wordt volgens afspraak in 2027 gewoon weer toegankelijk voor de 

inwoners. 

 

Het is overigens nog onduidelijk of het Consortium de aanvullende maatregelen in 

Maastricht mag uitvoeren. Ook is het onzeker of de uitvoering van het actieplan tijdig 

genoeg van start kan gaan om de werkhaven in Trierveld daarin een rol te geven. 

 

Wackers, Poulissen en Mohr laten weten, grote bezwaren te hebben tegen het langer 

operationeel houden van de haven. Ze vrezen overlast en wijzen erop dat de 

uitvoeringstermijn van het project Grensmaas al eerder is verlengd. 

 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 31 januari 2022. In nader overleg via Teams of bij Galerie Marie in 

Schipperskerk vanaf 19.30 uur. 

 

 

  


