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"Met bewoners bouwen aan de Beegse Maasvallei" 

 

In 2019 wilden wij, Frans van de Hoek en ik, een expositie organiseren met jonge architecten die 

binding hebben met ons dorp in het Podiumkerkje in Grevenbicht.  

De jonge architecten waren enthousiast, ze wilden echter ook iets samen ontwikkelen, interactief 

bezig zijn met mensen uit het dorp, zodat je ook gevoel krijgt bij de wijze waarop iets tot stand komt. 

Omdat de dorpsgemeenschap op dat tijdstip een nieuw ontgrind buitengebied langs de Maas 

opgeleverd kreeg, hebben we ons gebogen over de vraag welke functie dat gebied voor de lokale 

bevolking zou moeten hebben en welke tiny voorzieningen daarvoor nodig waren.  

Rijp en groene ideeën passeerden de revue, waarvan een aantal onhaalbaar of onbetaalbaar waren. 

Er zaten echter ook pareltjes tussen. 

Aan de workshops van de jonge architecten hebben mensen uit het dorp deelgenomen, maar ook het 

Consortium Grensmaas en de gemeente Sittard-Geleen. 

Het was het consortium en de gemeente, met name de wethouders Meekels en Schmitz die er bij ons 

op aandrongen om samen met de jonge architecten enkele ideeën verder uit te werken. Aldus 

geschiedde. 

In oktober kwamen wij in aanraking met 

Leader, een Europese subsidieregeling voor 

burgerinitiatieven op het platteland. 

Vervolgens moest er een rechtspersoon 

opgericht worden en een bestuur bemand.  

 

Twee adagia klonken al snel: 

"Met bewoners bouwen aan de Beegse 

Maasvallei" 

"Co-creatie! In samenwerking met andere 

organisaties" 

 

Dat laatste hebben we geweten.  

Betrokken organisaties tot heden:  

Consortium Grensmaas, Gemeente Sittard-

Geleen, Provincie Limburg, Leader Zuid-

limburg, Rivierpark Maasvallei, Vereniging 

Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, 

Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO), de Dorpsraad GPS, IVN Swentibold, Heemkunde Bicht en 

last but not least het Podiumkerkje Grevenbicht. 

  



	

	 2	

Uiteindelijk bleken 4 plannen haalbaar: de wandelpaden op de Elba, een natuurleerpad bij 

Schipperskerk ( een idee van Wim Wackers), een panoramaplatform een een vogelobservatie 

gecombineerd met een mini museum.

Deelproject 1.  Natuurleerpad Schipperskerk 

Het Natuurleerpad Schipperskerk is 2,8 km lang. Het pad start bij de fruitweide, tegenover het 

Sterre der Zeeplein. Daar staat een welkom bord met plattegrond van het natuurleerpad met de 

hoofdthema’s van dit pad. 

 

 

Het doel is om over de natuur te leren en de natuur te beleven. Het pad is bestemd voor kinderen, 

maar in de voorbereiding bleek er ook volwassenen nog veel te leren. Je kunt er met je kinderen of 

kleinkinderen naar toe gaan of met groepen kinderen en jeugdigen onder leiding, bijv. een 

schooluitstapje. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne media. Met QR codes krijg je op de 

verschillende informatieborden op een speelse manier informatie. Via de interactieve APP, die je 

langs de route leidt, zijn er nog meer spellen en of opdrachten. Al doende leer je over wat je op die 

plek kunt zien en vinden. 

De echte parels aan de route vind ik persoonlijk de bloemenweide, de wilgentunnel en de fruitbomen 

zoals die vroeger bij iedere boerenwoning te vinden waren. Ook kom je een ooievaarsnest tegen, een 

hoge nestkast voor de torenvalk en een steenuilennestkast (die overigens al bewoond is. In de route 
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zijn 2 picknicktafels opgenomen waarvan het tafelblad een spel is. Je kunt er pauzeren en een spel 

spelen over fruitbomen of het klimaatspel). Bij de notenweide is een informatiebord met de meest 

voorkomende vogels. En er zijn diverse spelletjes (evenwichtsbalk, hoe ver springt een muis, 

stapstenen etc.. Er zijn plekken waar je een insectenhotel kunt bekijken, bodemdieren vindt en waar 

je te weten komt en kunt zien hoe een bij zijn eitjes legt en van voedsel voorziet. 

Met de gemeente is de stichting in overleg over het grote onderhoud voor een periode van 10 jaar. 

Het klein onderhoud zal door vrijwilligers geschieden. 

 

Begroot: € 35.000. Gereed:  11 juni 2022. 

 

Deelproject 2: Wandelpaden en natuurleerplek Elba 

 

De wandelpaden Elba zijn 1,8 km lang. Bij de start van het pad aan de veerstoep, de ingangspoorten 

en de natuurleerplek zijn informatieborden geplaatst over natuur en de lokale historie. 

 

Doel van het pad langs de Maas is om de bewoners weer kennis te laten maken met de grensmaas en 

zijn natuur en geschiedenis en er weer van te laten genieten. Het gaat nadrukkelijk om beleving van 

de rivier en het omringende landschap. 

De paden lopen van de veerstoep tot aan de Heuvelsweg over de oever van de Grensmaas.  De 

gemeente heeft het pad vanaf de Heuvelsweg verlengd tot aan Harrecoven. Dit pad is gerealiseerd 



	

	 4	

aan de maaszijde aan de voet van de dijk. Zo is het gebied van Grevenbicht tot Obbicht voor 

iedereen, inclusief minder mobiele personen toegankelijk. 

 Verschillende organisaties hebben gevraagd om een plek aan te leggen waar jeugdigen en 

volwassenen bij elkaar kunnen komen en waar de natuur beleefd kan worden, al of niet onder leiding 

van deskundigen. Dat heeft geleid tot de aanleg van een natuurleerplek (het amfitheater), twee 

halfronde cirkels van zitkeien aan de oever van de Elba vijver. 

Bij het amfitheater staan 3 borden over flora, fauna en stenen uit de Maas. De "kronkels van de 

grensmaas" door de eeuwen, vind je bij de ingang aan de aan de Elba vijver, "scheepvaart op de 

maas door de eeuwen" staat bij de veerstoep en meer over "het eiland Elba" vind je bij de 

Heuvelsweg. 

Met de gemeente is de stichting in overleg over het grote onderhoud voor een periode van 10 jaar. 

Het klein onderhoud zal door vrijwilligers onder begeleiding van Natuurmonumenten geschieden. 

 

Begroot: € 48.000. Gereed: 11 juni 2022 

 

Deelproject 3.  Vogelobservatie en tiny museum.  

 

De vogelobservatie Den Deiler wordt geplaatst aan het einde van de Slaperdijk. Dit deel ligt hoog en 

zal pas overstromen bij meer dan 3600m3 per seconde, extreem hoog water dus.  

Het ligt in een grote bocht van de Grensmaas met zicht op de afgegraven Horrisser Koeweide en de 

Daniëlsweert.  Zuid oostelijk van de vogelobservatie ontstaat een ondiepe plas die ook veel vogels aan 

zal trekken.  De vogelobservatie is alleen bereikbaar via een struinpad over de oude (Slapers)dijk. 

 

Doel van de vogelobservatie is dat er gelegenheid ontstaat om vogels en andere dieren vanuit 

beschutte plek te observeren. Daarnaast wordt de ruimte in de containers gebruikt om geschiedenis 



	

	 5	

waaronder WO II, flora en fauna onderwerpen visueel te maken door informatiepanelen of objecten. 

De inrichting van het mini museum in de vogelobservatie zal hoofdzakelijk door vrijwilligers 

geschieden. 

De vogelobservatie 

bestaat uit 4 

gestapelde 

containers met een 

verdieping. 

De vogelobservatie 

is bestemd voor de 

mensen die echt 

verder de natuur in 

willen.  

 

Begroot: € 52.000. 

Gereed: 2022-2023  

(Planologische 

procedure en toets 

door RWS aan 

verschillende 

wetten en 

beleidsregels.) 

 

Deelproject 4.  Panoramaplatform Op het Schar.  

 

Het panoramaplatform zou moeten verschijnen 

aan het einde van Op het Schar, het pad dat in 

de volksmond "de Romeinse weg" wordt 

genoemd. Het oorspronkelijke idee was dat je 

over een steiger van ca 40 meter uitkomt op een 

6 hoekig platform, hoog boven de bedding van 

de grensmaas.  

Het centrale thema op het platform is de 

Romeinse tijd. In Grevenbicht en Obbicht zijn 

immers veel Romeinse resten gevonden, zoals 

Jupiter beelden, een waterput, restanten van 

Romeinse villa's (Beelaartstraat) en 

funderingen van Romijnse wegen in oost-west 

richting. Bovendien wordt verondersteld dat de 

joodse begraafplaats aan de 
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Kuppelkovenerstraat een Romeinse tumulus (grafheuvel) verbergt. Daarnaast zijn veel gouden en 

zilveren munten uit verschillende periodes gevonden. 

 

 

 

De veronderstelling is dat aan de Belgische zijde een militaire versterking heeft gelegen Feresne. Wel 

zijn tussen Dilsen en Stokkem resten van en vicus aangetroffen, een Romeinse nederzetting met 

vakmensen en handelaren. In iedere hoek van het platform wordt informatie verstrekt over wat er 

aan Romeinse resten in die kijkrichting te melden is.  

Begroot: € 48.000. Gereed: 2023 

 

KOSTEN EN DEKKING. 

DE TOTALE KOSTEN VAN HET PROJECT ZIJN GERAAMD OP € 200.000.  

Dat geld hebben we op de volgende manier bijeengebracht. 

We hebben een zogenaamde Leader subsidie aangevraagd en gekregen. Dit dekt bijna € 110.000  van 

de kosten, waarvan de Gemeente Sittard-Geleen bijna € 45.000 bijdraagt, de Provincie Limburg 

bijna € 11.000 en uit de “pot” van de Leadersubsidie bijna € 55.000. Het Consortium Grensmaas 

levert in natura werk en producten voor een waarde van bijna € 55.000 en alle vrijwilligers samen 

leveren een inbreng met een tegenwaarde van dik € 35.000. De organisatiekosten zijn ongeveer € 

15.000. Leader schrijft voor dat de verhouding publieke middelen private middelen 55 : 45 moet 

bedragen. Met die bijdrage in natura van € 55.000 van het CG wordt dit gehaald. 


