Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,
gehouden op maandag 30 september 2013 in Brigidahoeve in Itteren.
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Opening en mededelingen
Peet Adams heet nieuwkomers Patrick Kloet en Carla Hanssen van Staatsbosbeheer
welkom.
Aanvullende agendapunten
Sander Bastings refereert aan de uitspraken van directeur Kees van der Veeken van
Consortium Grensmaas in het tv-programma Limburg Laat van L1.

Hij noemt de uitlatingen van Van der Veeken, dat door de aanhoudende crisis mogelijk
opnieuw een beroep moet worden gedaan op de overheid voor een verlenging van de
uitvoering, ‘een voorbeeld van proactieve communicatie’.
Han Hamakers: ,,De boodschap komt ook niet als een verrassing”. Bastings vraagt
zich wel af wat dat concreet voor de locatie Itteren-Borgharen betekent.
Adams benadrukt dat Van der Veeken in alle openheid vroegtijdig een signaal heeft
willen afgeven. Op vragen van de interviewer wat de consequenties voor het project
zijn als de crisis blijft aanhouden, heeft Van der Veeken aangegeven dat aanpassing
van de planning een van de mogelijke opties kan zijn. Een premature optie omdat het
overleg met de overheid nog opgestart moet worden. Of en wat de eventuele
consequenties zijn voor de locatie Itteren-Borgharen is nog volstrekt onduidelijk.
Verslag vorige vergadering
De ondiepe geul in de voormalige dekgrondberging in Borgharen wordt dertig
centimeter breed. De geul wordt aangelegd als de dekgrondberging helemaal
aangevuld is en afgewerkt wordt.
Het natuurbeheer en de begrazing in Borgharen zijn uitgebreid nu er duidelijkheid is
over de regeling voor de beheer- en inrichtingsubsidies.
De klachten over de te hoge snelheid van de grondtransporten van de A2-tunnel naar
de dekgrondberging in Borgharen hebben nog niet geleid tot snelheidscontroles door
de politie. De uitkomst van de snelheidsmetingen bewijst volgens Hamakers wel dat er
te hard is/wordt gereden, maar er is verschil van mening met de gemeente Maastricht
over de analyse van de metingen. Via Consortium Grensmaas zijn de chauffeurs wel
geattendeerd op de klachten.
Volgens Bastings is de beoogde dynamiek van de Grensmaas bij laag water al
uitgemond in een poel met stilstaand water.
Bastings reageert verontwaardigd over de conclusie van Theo Savelkoul dat de
monitoring / eindevaluatie van de effecten van de drempels niet zal betekenen dat die
drempels op enig moment worden verwijderd. ,,De kans dat de drempels weg gaan is
te verwaarlozen”, aldus Savelkoul.
Bastings: ,,Ons is altijd voorgehouden dat die drempels tijdelijk zijn”. Savelkoul en
Saskia Janssen: ,,Dat is dan een verkeerde perceptie. Als de monitoring uitwijst dat het
grondwaterpeil op orde is, voldoen die voorzieningen immers. Trouwens, door enkele
periodes van hoogwater zijn die drempels al lager geworden”.
Bastings kondigt aan over dit onderwerp relevante stukken op te zoeken om zijn gelijk
aan te tonen.
Voortgang (François Verhoeven)
Het gebied in Borgharen dat begraasd kan worden, is inmiddels uitgebreid. Het gehele
gebied is voor begrazing beschikbaar. De aanvoer van grond van het project A2-tunnel
verloopt volgens planning. De bedoeling is dat de dekgrondberging voor het eind van
2014 op hoogte is afgewerkt. Daarvoor wordt eventueel ook nog dekgrond gebruikt die
vrijkomt bij de aanleg van de recreatievijver.
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Tot maart 2015 heeft Consortium Grensmaas dan nog de ruimte om eventuele oneffenheden weg te werken en de (her)inrichting af te ronden.
Landbouwer Limpens heeft nog een jaar extra de tijd gekregen om gewassen te
verbouwen op het perceel in de onvergraven natuur in Borgharen. Chris Hoekstra
vraagt of het Consortium Limpens kan benaderen om anderhalve meter afstand te
houden tot een van de toegangspoorten naar het natuurgebied. Die poort is dan in elk
geval zichtbaar voor wandelaars.
In Itteren zijn geen activiteiten, behalve dan de aanvoer van zand en grind uit Geulle
aan de Maas. Zoals het er nu naar uitziet, gaan medio 2014 de werkzaamheden in de
Itterense Weerd van start.
Het resterende gronddepot in Borgharen wordt nog ‘uitgesmeerd ’over de dekgrondberging.
Inrichting / afstemming met gemeente
Henk Goessen benadrukt dat er nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden over de recreatievisie Groen leven en beleven. De gemeente wil eerst de
meningen van de dorps- en buurtraden inventariseren. Volgens Hoekstra gebeurt dat
in een goede open dialoog. Zo hebben gemeente en de dorps-/buurtraden van Itteren
en Borgharen tijdens een bijeenkomst op maandag 16 september 2013 kaarten
uitgewisseld voor een zo optimaal mogelijke afstemming. Daarbij gaat het met name
om het tracé van fietspaden als onderdeel van het zogenaamde Groene Snoer.
Daarover moeten uiteindelijk ook alle Grensmaasgemeenten overeenstemming
bereiken. Het is de bedoeling dat die overeenstemming er voor 1 januari 2014 is.
Consortium Grensmaas kan nog geen uitsluitsel geven over de aanleg van de flora- en
faunabrug, zo antwoordt Verhoeven op een vraag van Bastings.
Leo Schoutrop waarschuwt dat met een fietspad als Groene Snoer door de kern van
Itteren alsnog een koeienpad door het dorp wordt gecreëerd.
Verhoeven bevestigt dat er overleg met de gemeente Maastricht is geweest over het
eventuele gebruik van de werkweg als omleidingroute tijdens werkzaamheden aan de
Pasestraat in Itteren. Die werkzaamheden nemen minstens drie maanden in beslag.
Consortium Grensmaas zou de werkweg in principe in de periode van medio 2015 tot
uiterlijk medio 2016 ter beschikking kunnen stellen. In maart 2014 is over deze kwestie
weer een vervolgoverleg gepland met de gemeente.
Recreatievijver
Maandag 16 september zijn deelnemers van het zogenaamde vijveroverleg, waaronder
ook een afvaardiging van de dorpsraden / Klankbordgroep, het veld ingegaan om de
locatie van de toekomstige recreatievijver te bekijken. Dat veldbezoek heeft de
deelnemers een verhelderende blik opgeleverd over de papieren plannen, zoals die tot
nu toe gepresenteerd zijn.
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Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Een groot aantal bomen langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen heeft het loodje
gelegd. Daarover volgt overleg met de gemeente Maastricht, inclusief herplaatsing van
bomen op minder schadegevoelige locaties.
Volgende vergadering:
Maandag 27 januari 2014 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren.
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