
  
 
 
 

   
 

1/5 
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden 
op dinsdag 20 september 2016 in de Brigidahoeve te Itteren.  
 
Aanwezig  
 
Omgeving:  

o Sander Bastings  
o Berrie Hermans  
o Paul Paulissen  
o Han Hamakers  
o Carlo Poolen  
o Chris Hoekstra 
o Math Paulussen 
o Wim Dupont 

 
Gemeenten:   

o Koos Jans (Maastricht) 
 
Consortium Grensmaas BV:  

o Peet Adams (voorzitter)  
o François Verhoeven  

 
Gastspreker  

o Paul Hanraets (Rijkswaterstaat) 
 
Afmeldingen / niet aanwezig   
 

o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o Renee Kuppers (gemeente Meerssen) 
o Saskia Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
o Patrick Kloet (Staatsbosbeheer) 
o Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 

 
    
Opening  
Math Paulussen maakt al geruime tijd volwaardig deel uit van de klankbordgroep en 
staat ten onrechte nog steeds als toehoorder omschreven. Vanaf nu wordt hij ook als 
lid van de Klankbordgroep aan de maillijst toegevoegd. 
 
Agenda 
Vanuit de omgeving worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd. 
 
Fiets/faunabrug Itteren 
Paul Hanraets van Rijkswaterstaat doet de actuele situatie rond de aanleg van de  
fiets-/faunabrug uit de doeken. Langdurig overleg over de komst van een veel bredere 
faunabrug dan contractueel voorzien, is stopgezet. Die ambitie is vervlogen omdat er 
uiteindelijk onvoldoende budget was.  
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Dat betekent dat het project weer terug is bij het uitgangspunt: de contractueel  
afgesproken aanleg van een faunabrug met een breedte van vijf meter, aangevuld met 
een fietspad van een kleine drie meter, conform de afspraak die Consortium  
Grensmaas met de provincie en de bewoners heeft gemaakt. 
 
Complicerende factor is dat de huidige verkeersbrug in Itteren er volgens Hanraets niet 
al te best aan toe is. ,,We willen het liefst de hele brug vervangen. Maar renovatie blijft 
ook een optie. Daarover moeten nog knopen worden doorgehakt. Het geld voor dat 
werk is in elk geval beschikbaar.” 
 
Rijkswaterstaat wil zoveel als mogelijk afstemmen met Consortium Grensmaas bij de 
renovatie of aanleg van een nieuwe brug. Een optie is dan om de faunabrug in  
2018/2019 tijdelijk te gebruiken voor de doorstroming van het verkeer. 
 
Peet Adams vult aan dat Consortium Grensmaas inofficieel te horen heeft gekregen 
dat Rijkswaterstaat Maaswerken nu weer uitgaat van de oorspronkelijke contractuele 
afspraak van de aanleg van een vijf meter brede faunabrug, aangevuld met een  
fietsvoorziening zoals afgesproken met de provincie. In het kader van de  
Modernisering van de Maasroute (MoMaRo) komt die faunabrug wel aanzienlijk hoger 
te liggen met een doorvaarthoogte van 9,10 meter. 
 
Chris Hoekstra voelt er weinig voor om het (vracht)verkeer opnieuw om te leiden via 
Borgharen als de brugwerkzaamheden van Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas 
niet parallel kunnen lopen. Hij pleit in dat geval voor de tijdelijke aanleg van een  
baileybrug.   
 
Sander Bastings oppert de toerit naar de nieuwe brug niet meer via een bocht te laten 
lopen, maar rechtdoor te trekken, waarmee de inwoners ook meteen een vluchtweg 
hebben bij eventuele toekomstige hoogwaters. 
 
Notulen 
Naar aanleiding van de notulen merkt Adams op, dat met Theo Savelkoul is  
afgesproken het overleg met Sander Bastings aan te gaan over de plaatsing van de 
zogenaamde halve Melanie Schultz steen in Itteren. 
 
Hoekstra meldt ook naar aanleiding van het verslag van de vorige bijeenkomst dat na 
overleg met Staatsbosbeheer de problemen rond de drassige bodem bij de entrees 
van het natuurgebied in Borgharen zijn aangepakt. Ook over de verhoging van het  
ruggetje in het natuurgebied zijn afspraken gemaakt met Patrick Kloet. 
 
Voortgang 
François Verhoeven: ,,De voorbereidende werkzaamheden voor de herstart van de 
grindwinning in Bosscherveld zijn begonnen met de aanleg van een gronddepot, het 
dempen van de doorlaat en de aanleg van een tijdelijke nieuwe geul naar de Maas. 
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De grindwinning start de laatste week van september, of de eerste week van oktober.  
De eerste maanden wordt er zes dagen per week en twaalf uur per dag gewerkt om 
van voldoende aanvoer van zand en grind verzekerd te zijn met het oog op de  
verhuizing van de verwerkingsinstallatie Rotterdam naar Trierveld. Medio 2019 is de 
locatie Bosscherveld klaar. 
 
De recreatievijver is over een maand klaar. De nadere detaillering van de afwerking is 
afhankelijk van het weer, maar is uiterlijk in het voorjaar van 2017 klaar. De werkweg 
moet volgens afspraak op 1 november opgeruimd zijn.  
 
De laatste fase van de grindwinning in Itteren speelt zich af rond de werkhaven. De 
aanleg van het passeervak begint in april/mei 2017. Eind 2018 zijn de werkzaamheden 
in Itteren afgerond. 
 
Het inpassingsplan voor kasteelhoeve Hartelstein ligt klaar. 
 
De afwerking van de Itterense Weerd moet nog wat ‘bijgepoetst’ worden. De eilandjes 
die de omgeving signaleert zijn terug te voeren op aanslibbing. 
 
Math Paulussen merkt op dat het wilgenbos bij de Itterense Weerd maar uitdijt en de 
bomen inmiddels vier meter hoog zijn. Mede namens een deel van de bewoners 
spreekt hij zijn zorg uit dat het dorp straks volledig van de Maas gescheiden is door 
houtopstanden en de rivier niet meer te zien is. Verhoeven: ,,Rijkswaterstaat moet op 
termijn afwegen of de natuur een belemmering vormt of niet.” 
 
Onderwerpen omgeving  
 
Inpassing Hartelstein 
De discussie over de inpassing van Hartelstein in het toekomstige natuurgebied spitst 
zich toe op de mogelijkheid van een tweede brug over de Geul, zodat er ook in  
oostelijke richting een ontsluiting komt. De Klankbordgroep gaat daarover het overleg 
aan met Staatsbosbeheer. 
 
Sportvelden 
Koos Jans neemt de bijeenkomst te baat om de mening van de vertegenwoordigers 
van Itteren en Borgharen te sonderen over de komst van de politiehondenvereniging in 
Limmel die op zoek is naar een nieuwe accommodatie. De sportvelden in Itteren of 
Borgharen zijn daarvoor in beeld. Dat onderwerp wordt voorgelegd aan de buurt- en 
dorpsraad. 
 
Ruis verkeersmaatregelen Op de Bos 
De ruis over de verkeersmaatregelen bij Op de Bos, terug te voeren op de  
veronderstelling van de gemeente Maastricht dat de weg helemaal afgesloten zou 
worden, is weggenomen. Binnen enkele dagen wordt er een bewonersbrief verspreid in 
Itteren en Borgharen. 
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Fietsverbinding en afwerking recreatievijver 
Jans kondigt aan dat de gemeente binnenkort overleg voert met een landbouwer om 
de fietsverbinding te realiseren. 
 
Chris Hoekstra zegt teleurgesteld te zijn over het eindresultaat van de vijver. Met name 
de noordrand vindt hij veel te steil. ,,Die is nu minder geschikt voor recreatie. Dat  
betekent dat de visplekken straks veel interessanter zijn om te recreëren.” 
 
Kapelletje Itteren 
De renovatie van het kapelletje in Itteren vergt een bedrag van 45.000 euro. Dat  
bedrag is voor het grootste deel bij elkaar gesprokkeld door onder meer bijdragen van 
het Consortium en de gemeente. Bastings doet via Koos Jans een beroep op de  
gemeente om het laatste tekort alsnog bij te passen. 
 
Infoborden RivierPark Maasvallei 
De teksten voor de infoborden zijn klaar. Daarbij is rekening gehouden met de input 
van Itteren en Borgharen. Peet Adams zegt toe over de teksten nog het overleg aan te 
gaan met een vertegenwoordiging uit beide dorpen. Daarbij gaat het echter hooguit om 
kleine wijzigingen. 
 
Rondvraag 
Hoekstra betreurt dat er tot nu toe niets van structureel overleg met de gemeente 
Maastricht en de bewonersdelegaties van Itteren en Borgharen terecht is gekomen. In 
zijn perceptie zou dat overleg twee keer per jaar plaatsvinden om ontwikkelingen in de 
dorpen met stakeholders van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, het waterschap en  
Staatsbosbeheer te bespreken. ,,Dat missen we node. De gemeente kan op dat vlak 
nog veel leren van de actieve wijze waarop Consortium Grensmaas communiceert.” 
Hoekstra en ook andere leden van de Klankbordgroep vrezen dat na afronding van het 
werk in Itteren en de opheffing van de Klankbordgroep in de loop van 2018 de  
communicatie helemaal zal verwateren. 
 
Jans heeft overigens niet dezelfde perceptie over die afspraak over een structureel 
overleg. ,,Natuurlijk ben ik voorstander van overleg met de omgeving. Zeker als   
het gaat om zoiets als de herinrichting van de dorpen.” Jans kondigt aan alsnog actie 
te ondernemen om dat overleg gestalte te geven. 
 
Adams benadrukt overigens dat het altijd mogelijk is om voor de bijeenkomsten van de 
Klankbordgroep stakeholders uit te nodigen, mits de onderwerpen in het verlengde 
liggen van het project Grensmaas. 
 
Sander Bastings vraagt of het mogelijk is oude benamingen van straten en veldwegen 
in het RivierPark terug te laten komen. De naam Holdreef duikt bijvoorbeeld weer op 
via Google. 
 
Carlo Poolen wil weten hoe het staat met de eventuele komst van de brug bij de stuw 
in Borgharen. Jans verduidelijkt dat er voor de realisering van de voorkeursoptie 1,6 
miljoen euro nodig is. Daarvan is tot nu toe slechts vijf ton beschikbaar. De komst van 
die brug is hoe dan ook een zaak van de lange adem, benadrukt Jans. 
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Volgens Paulussen rukt de bever ook in Itteren steeds meer op en verdwijnen daardoor 
in Itteren steeds meer beeldbepalende wilgen. Bij de Kanjel bijvoorbeeld. 
 
Paul Paulissen signaleert dat er in de Itterense Weerd inmiddels de eerste gevallen 
van illegaal kamperen zijn gesignaleerd. Een taak voor Handhaving van de gemeente, 
oordeelt Jans. 
 
Jans zegt toe dat de gemeente de dode bomen langs de Spekstraat vervangt en ook 
voor het onderhoud zorgt. 
 
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 17 januari 2017 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren. 
 
 


