Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren
van woensdag 7 maart 2012 in kasteelhoeve Hartelstein Itteren.
Aanwezig:
Omgeving
-‐ Sander Bastings
-‐ Carlo Poolen
-‐ Joop Verhulst
-‐ Han Hamakers
-‐ Wim Dupont
-‐ Berrie Hermans
Gemeenten
-‐ Henk Goessen (Maastricht)
RWS Maaswerken
-‐ Roel van Swam
Staatsbosbeheer
-‐ Marniks Maris
-‐ Carla Hanssen
Consortium Grensmaas B.V.
-‐ François Verhoeven
-‐ Peet Adams (voorzitter)
Afmeldingen / niet aanwezig
Omgeving
-‐ Leo Schoutrop
Gemeente
-‐ Renee Kuppers
Agenda
Opening / mededelingen
.
Consortium Grensmaas is in overleg met Rijkswaterstaat Maaswerken om in het najaar
van 2012 de tweede open Grensmaasdag te organiseren. Marniks Maris oppert om die
open dag te koppelen aan het Europese congres dat in oktober plaatsvindt bij de start
van het rivierpark Maasvallei. Peet Adams zegt toe dat te bespreken.

Aanvulling agenda
Vanuit de vergadering worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.
Verslag vorige vergadering
Pagina 2, tweede alinea: het gebruikte rekenmodel is de situatie in 1995.
Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verhoeven)
Francois Verhoeven meldt dat de achteruitrijdsignalering (piepsignaal) is vervangen
door een schraapgeluid. Dit is voor de omgeving duidelijk merkbaar.
In de Itterse Weerd is de firma Kuijpers Kessel gestart met het ontgraven van klei voor
de keramische industrie. Voor de tussenopslag wordt ter plaatse een depot aangelegd.
De werkzaamheden te Borgharen verlopen volgens planning. Er wordt gewerkt in de
dekgrondberging en rivierverruiming ter hoogte van het eiland Daal. Naar verwachting
zal over enkele maanden het gebied achter de kapel bereikt worden.
Omstreeks mei zal in opdracht van CG worden gestart met de begrazing van het reeds
ontgraven deel van de rivierverruiming te Borgharen. Het beheer wordt uitgevoerd door
stichting Ark.
Opening fietspad tussen Borgharen en Itteren
Vrijdag 20 april is de feestelijke opening van het fietspad. Peet Adams, die de voorbereidingen samen met Han Hamakers heeft gedaan, stemt af met de gemeente
Maastricht. Tijdstip van het feest: tussen 16 en 18 uur. In de officiële openingshandeling staan hoe dan ook bomen centraal.
Rondvraag
Sander Bastings haalt het overleg met Rijkswaterstaat Maaswerken en het Consortium
aan waarin definitief besloten is om de strook grond bij het kapelletje in Itteren niet te
behouden. Consortium Grensmaas spant zich in om de bomen te verplaatsen.
Sander Bastings merkt nog een keer op dat het nieuwe ontwerp van de Itterense
weerd een waterstandverhoging van 17 centimeter oplevert.
Han Hamakers en Joop Verhulst maken bekend dat het overleg met Rijkswaterstaat
over het voetveer in Itteren zo goed als afgerond is. Er hebben zich trouwens al 18
vrijwilligers aangemeld als veerman/vrouw.
Carlo Poolen complimenteert Consortium Grensmaas voor de ruimte die geboden is
om de dekgrondberging als schaatsbaan te gebruiken.
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In antwoord op vragen van Carlo Poolen over de recreatieve ontwikkelingen antwoordt
Carla Hanssen dat er inmiddels één atelier is georganiseerd en dat er overleg is gevoerd met Waterschap Roer en Overmaas. De bal ligt nu bij de gemeente Maastricht.
Daarbij gaat het onder meer over de losloopgebieden voor honden. Daarna wordt er
weer teruggekoppeld naar de omgeving.
Volgende vergadering: woensdag 6 juni 2012 om 19.30 uur in hoeve Hartelstein
Itteren.
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