
  
 
 
 

   
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bo rgharen-Itteren  
van donderdag 4 april 2013 in Kasteelhoeve Hartelst ein te Itteren. 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving 

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

RWS Maaswerken 
o Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat beheer 

o Theo Savelkoul 
 

Staatsbosbeheer 
o Pascal Roomberg 

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

 
Gasten 

o Mireille Arntz en Michel Smits van Waterschap Roer en Overmaas 

 
Afmeldingen  

o Henk Goessen gemeente Maastricht 
o Renee Kuppers gemeente Meerssen 
o Leo Schoutrop 

 

 
Opening en mededelingen 
Op verzoek van Pascal Roomberg wordt de presentatie van de delegatie van Roer en 
Overmaas naar voren geschoven. 
 
Verslag vorige vergadering 
Het verslag leidt niet tot op- of aanmerkingen. 
Naar aanleiding van het verslag merkt Francois Verhoeven op, dat rond het niet  
afgewerkte gedeelte van de dekgrondberging in Borgharen binnen twee weken een 
afrastering wordt geplaatst. Het gebied wordt daarmee toegankelijk voor zowel  
recreanten als grazers. 
 
Herinrichting Oude Kanjel 
Michel Smits en Mireille Arnzt geven een nadere toelichting op het ontwerp van de  
herinrichting van de Oude Kanjel ten noorden van Itteren. Probleem van de  
herinrichting is dat het Waterschap niet alle grond kan verwerven om de Kanjel op het 
hele traject optimaal in het landschap te laten meanderen.  
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Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de herinrichting in 2014 haar beslag. Mogelijke  
wandelroutes langs en vanaf de Kanjel gaan deel uitmaken van de recreatieve invulling 
van het hele gebied door Staatsbosbeheer.  
 
Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verho even) 
Op 15 maart 2013 is de grindwinning in Borgharen afgerond. Het resterende grindgat 
in de dekgrondberging is uiterlijk in maart 2015 aangevuld. De aanvoer van grond  
verloopt goed. 
De grindwinning in Geulle aan de Maas is 20 maart 2013 van start gegaan. De eerste 
weken van grindtransporten zijn geruisloos verlopen en tot nu toe zijn er geen klachten 
geweest. In Itteren zelf zijn geen graafwerkzaamheden uitgevoerd. 
 
Sander Bastings vraagt of het mogelijk is de Maasoever net voor het kapelletje in  
Itteren verder te stroomlijnen. Nu hoop zich daar vuil op. Verhoeven zegt toe,  
afhankelijk van de uiteindelijke grondbalans, maatregelen te nemen. Dat onderwerp 
blijft te boek staan als aandachtspunt. 
 
Peet Adams maakt bekend dat deze week het eindplan van de recreatievijver in Itteren 
wordt opgestuurd naar de leden van het zogenaamde vijveroverleg. Dat overleg vindt 
maandag 8 april weer plaats. 
 
In overleg met Staatsbosbeheer bekijkt Consortium Grensmaas of de asfaltweg langs 
het voormalig pompstation verlengd kan worden met een grindachtig wandelpad, zodat 
er een aansluiting ontstaat op het fietspad. Hoekstra zegt dat initiatief toe te juichen. 
 
Herinrichting Borgharen  
Voor de juiste afwatering van het gebied van de voormalige dekgrondberging wordt 
een ondiepe geul gegraven, zodat de vorming van grotere waterplassen achterwege 
blijft.  
 
Faunabrug Itteren  
Dit onderwerp is op initiatief van Sander Bastings op de agenda geplaatst met het  
verzoek om uitsluitsel te geven wat er in de uitvoeringsovereenkomst tussen  
Consortium Grensmaas en de overheid is vastgelegd over die faunabrug. ,,Kortweg 
komt die afspraak erop neer, dat het Consortium die faunabrug moet aanleggen”, zo 
verduidelijkt Verhoeven. 
 
Bastings wijst erop dat de basisschool in Itteren dicht gaat en de kinderen naar de 
school in Bunde moeten. Hij komt met het voorstel om de faunavoorziening aan de 
bestaande brug in Itteren te koppelen en de besparing die dat oplevert te gebruiken 
voor een fietsbrug. 
 
Adams benadrukt dat dit geen aangelegenheid is van het Consortium. De omgeving 
zal voor zo’n alternatief plan te rade moeten bij de overheden. 
 
Roomberg zegt dat hij in overleg is met de gemeente Maastricht en daarbij ook de  
aanleg van een hoogwaterbrug voor Itteren weer onderwerp van gesprek is. 
 
Han Hamakers en Chris Hoekstra benadrukken dat Itteren en Borgharen als onderdeel 
van het toekomstig natuurgebied langs de Grensmaas in elk geval goed moeten  
aansluiten op initiatieven van de gemeente Maastricht, zoals de landgoederenzone, de 
groene loper en de gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg. En dat betekent een 
goede brugverbinding over het Julianakanaal. 
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Rondvraag  
Chris Hoekstra vraagt of de dorpsraden van Itteren en Borgharen ook kunnen  
aansluiten bij de presentatie van Consortium Grensmaas voor twee raadscommissies 
van de gemeente Maastricht op zaterdag 18 mei. Adams zegt toe daarover af te 
stemmen met de gemeente Maastricht. 
  
 
Volgende vergadering:  
Maandag 17 juni  in Kasteelhoeve Hartelstein om 19.30 uur . 
 
   
 


