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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,  
gehouden op woensdag 6 juni 2012 in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren. 
 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving: 

o Sander Bastings 
o Carlo Poolen 
o Han Hamakers 
o Wim Dupont 
o Berrie Hermans 

Gemeenten:  
o Henk Goessen (Maastricht) 

Rijkswaterstaat / Maaswerken: 
o Saskia Janssen 
o Theo Savelkoul  

 
Staatsbosbeheer: 

o Marniks Maris 

Consortium Grensmaas B.V.: 
o François Verhoeven 
o Peet Adams (voorzitter) 

Afmeldingen / niet aanwezig 
 
Omgeving: 

o Leo Schoutrop 
 
Gemeente 

o Renee Kuppers: 

 
Aanvulling agenda  
 
Sander Bastings verzoekt de rivierverbreding bij het kapelletje in Itteren nog eens aan 
de agenda toe te voegen. Op schriftelijk verzoek van Leo Schoutrop komt  de  
kleiwinning in Itteren eveneens aan de orde. Consortium Grensmaas komt nog met 
een mededeling over de vorderingen van het overleg rond de visvijver.    
 
Verslag vorige vergadering 
 
Inhoudelijk geen opmerkingen, wel staat Han Hamakers ten onrechte vermeld op de 
presentielijst.  
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Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verhoeven) 
 
De werkzaamheden in Borgharen vorderen gestaag. De rivierverruiming achter de  
kapel in Itteren is al uitgevoerd. De afgravingen gaan nu weer richting Borgharen.  
Op het einde van dit jaar is de rivierverruiming uitgevoerd en het laatste deel van de  
dekgrondberging afgegraven en weer aangevuld. 
 
Verhoeven kondigt aan dat afhankelijk van de planning vanaf augustus gestart wordt 
met het verwijderen van de geluidswal ten noorden van Borgharen. De grond wordt 
gebruikt voor de afwerking van de dekgrondberging. Het uitkijkpunt in Borgharen blijft 
zo lang mogelijk gehandhaafd. 
 
Consortium Grensmaas is op verzoek van de gemeente Maastricht bezig met de  
afwerking van de uitstroomprofielen van de twee riooloverstorten in de rivierverruiming 
te Borgharen. De werkzaamheden nemen slechts enkele dagen in beslag. In het  
zuidelijk gedeelte van het gebied van de rivierverbreding zijn inmiddels rasters  
geplaatst en lopen de eerste Galloways rond. 
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in Borgharen bezig met een 
archeologisch onderzoek bij de Romeinse villa direct ten westen van het voormalige 
pompstation langs de Pasestraat. 
 
De hoogte van de dekgrondberging in Itteren/Borgharen ligt rond het minimale model. 
Vanuit de Klankbordgroep wordt opgemerkt dat het maaiveld van de dekgrondberging 
en de weerd wel zo ongeveer gelijk moet komen te liggen, omdat er anders nog meer 
zwerfvuil achterblijft na hoogwaters.    
 
Grazers in Borgharen 
 
De communicatie rond de komst van de grazers is volgens afspraak terughoudend 
aangepakt. De kennismakingsbijeenkomst die Ark en Free Nature op touw hebben 
gezet voor de inwoners van Borgharen, heeft ongeveer 90 bezoekers getrokken.  
Volgens Marniks Maris van Staatsbosbeheer, die het gebied beheert, was het  
enthousiasme groot. Inmiddels zijn er enkele incidenten geweest met loslopende  
honden. Volgens Maris zijn honden geen enkel probleem, maar moeten ze wel  
aangelijnd worden. 
 
Volgens Maris kunnen de grazers ook heel goed tegen de hitte. En wordt het ze echt te 
warm, zoeken ze gewoon het water op. 
 
Het is overigens de bedoeling dat de groep grazers volgend jaar wordt uitgebreid met 
enkele Konikpaarden. 
 
Open Grensmaasdag op 15 september 2012 
  
Peet Adams roept de vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen op om na te gaan 
of het verenigingsleven van beide dorpen zich eventueel ook wil presenteren tijdens de 
open Grensmaasdag op 15 september die op de binnenplaats van Kasteelhoeve  
Hartelstein weer een marktachtig decor biedt. 
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Rivierpark Maasvallei 
 
In oktober vindt er een internationaal symposium plaats bij gelegenheid van de start 
van het Rivierpark Maasvallei. Het is de bedoeling dat op termijn de natuurgebieden 
aan de Belgisch - en Nederlands Limburgse Maasoevers dezelfde uitstraling krijgen 
met identieke bewegwijzering en zitmeubilair. De gemeenten in het werkgebied van de 
Grensmaas zijn volop bezig om dat gestalte te geven door onder meer een  
gezamenlijke recreatievisie. 
 
Kleinwinning in Itterense weerd 
 
Leo Schoutrop heeft schriftelijk vragen gesteld over de winning van klei in Itteren en de 
consequenties daarvan voor het areaal wandelgebied.   
 
François Verhoeven verduidelijkt in een korte toelichting dat die winning geen enkele 
invloed heeft op de hoogte van de afwerking van de rivierverruiming en de dekgrond-
berging. In de rivierverruiming wordt ontgraven volgens vastgestelde profielen. Er 
wordt niet meer ontgraven dan voorgeschreven. De dekgrondberging wordt echter 
aangevuld met grond die vrijkomt bij de rivierverruiming en aanleg van de dekgrond-
berging. 
 
Mocht blijken dat door de afvoer van klei niet voldoende grond voor aanvulling van de 
dekgrondberging resteert, dan wordt extra grond van buiten het Grensmaasgebied 
aangevoerd als compensatie. Tot op dit moment is dat echter niet nodig. 
 
Recreatievijver Itteren 
 
Peet Adams benadrukt dat het overleg over de aanleg van de visvijver in Itteren-Zuid 
zich concentreert op de vraag wie straks eigenaar/beheerder wordt. Sander Bastings is 
bezorgd dat het peil van het water in de vijver in erg droge zomers extreem zakt. 
(PA:Navraag bij Alphons van Winden van Bureau Stroming wijst uit dat er voldoende 
aanvoer van grondwater blijf.t) 
 
Afgraving grond kapelletje Itteren. 
 
Sander Bastings heeft twijfels over de berekeningen van de gevolgen van het niet  
afgraven van de strook grond bij het kapelletje in Itteren. Volgens hem kan het  
eenvoudigweg niet dat het behoud van een klein perceel grond van zo’n 600 vierkante 
meter voor een opstuwing van circa 4 centimeter zorgt. De minimale grindopbrengst 
van ‘een paar vrachtauto’s’ kan volgens hem nooit een rechtvaardiging zijn geweest 
voor de afgraving van de grond. Het argument van Maaswerken dat de Vlaamse  
overheid moeilijk zou doen over het behoud van de strook grond met het oog op de 
waterstandsverhoging klopt volgens hem ook al niet. ,,Uit contacten met Vlaanderen is 
mij gebleken dat de Belgen nooit wakker hebben gelegen van het wel of niet afgraven,” 
aldus Bastings. 
 
Peet Adams stemt in met het verzoek van Sander om over de berekeningen nog een 
keer optimaal geïnformeerd te worden door Ron Agtersloot.  
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(PA: De hydraulische berekeningen zijn correct. Kanttekeningen zijn te plaatsen bij de 
berekende omvang van het te behouden gebied. Dat is nogal ruim bemeten. Bij een 
nauwkeuriger grensbepaling zou de waterstandsverhoging dan wellicht ook terugge-
bracht kunnen worden van ongeveer 4 naar 2 centimeter). 
 
Van de rondvraag maakt niemand gebruik. 
 
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 21 augustus om 19.30 uur in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren.    
 


