Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,
gehouden op dinsdag 17 januari 2017 in de Brigidahoeve te Itteren.
Aanwezig
Omgeving:
o Wim Dupont
o Han Hamakers
o Chris Hoekstra
o Paul Paulissen
o Math Paulussen
o Carlo Poolen
Gemeenten:
o Koos Jans (Maastricht)
o Renée Kuppers (Meerssen)
RWS Maaswerken / Beheer:
o Saskia Janssen
o Theo Savelkoul
Staatsbosbeheer:
o Carla Hanssen
o Patrick Kloet
Consortium Grensmaas BV:
o Peet Adams (voorzitter)
o François Verhoeven
Genodigden:
o Yvonne van Kruchten (Waterschap Limburg)
o Hettie Meertens (Ark Natuurontwikkeling)
o Joop Verhulst (Dorpsraad Itteren)
o Petrus Geelen en Henk Willems (Kasteelhoeve Hartelstein)
Afmeldingen / niet aanwezig
o Sander Bastings omgeving)
o Berrie Hermans(omgeving)

Opening
Na de reguliere vergadering wordt op verzoek van de omgeving de Recreatievisie 2.0
voor Itteren en Borgharen besproken. Met het oog daarop schuift een aantal
genodigden aan.
Agenda
Er worden geen extra agendapunten ingebracht

1

Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk:
Het uitdijende wilgenbos baart de inwoners nabij de Maas in Borgharen zorgen, zo
benadrukt Math Paulissen. Het verslag rept over het wilgenbos bij de Itterense Weerd.
Naar aanleiding van het verslag:
Peet Adams maakt gewag van het overleg dat hij samen met Theo Savelkoul en
Sander Bastings heeft gevoerd over de plaatsing van de twee halve zogenaamde
Melanie Schultz stenen in Itteren. De andere helften staan in Herbricht. Savelkoul heeft
inmiddels ruggenspraak gevoerd met De Vlaamse Waterweg NV. Die heeft ingestemd
met de verhuizing van de stenen naar Itteren. Voor het transport zijn nog nadere
afspraken nodig. Het is de bedoeling dat de stenen een van de landmarks van het
toekomstig natuurgebied in Itteren worden.
Knelpunten grazers Itteren-Borgharen
Hettie Meertens presenteert een korte notitie met oplossingen voor de infiltratie van
wilde paarden en runderen in de bebouwde kom van Itteren. De oeverzone bij Itteren is
in de laagwaterperiode ook toegankelijk voor de grote grazers uit het Vlaamse
natuurgebied Hochter Bampd. De kademuur bij Itteren beschermd het dorp niet
helemaal tegen het binnendringen van Galloways en Konikpaarden. Die zijn vorig jaar
dan ook al enkele keren op bezoek geweest in het dorp. ,,Dat is onwenselijk en
onveilig”, aldus Meertens.
De dieren dringen het dorp binnen via paardenweides bij het kapelletje aan de
zuidrand van Itteren, waar rasteringen ontbreken of in slechte staat verkeren. Wat
meer noordelijker bieden hagen onvoldoende bescherming om te voorkomen dat de
grazers een kijkje nemen in achtertuinen van woningen. Nog noordelijker ligt een
woning zonder enige afrastering. Via die plek kunnen paarden en runderen zonder
beletsel het dorp inlopen. Ook de opening in de kademuur bij de veertrap en het einde
van de kademuur bieden de dieren volop gelegenheid op verkenning te gaan in Itteren.
Meertens stelt voor om met de plaatsing van prikkeldraadrasters en klappoortjes een
einde te maken aan de ongewenste visites van de grazers. Nader overleg met
Waterschap Limburg en de bewoners moet uitwijzen of er ook draagvlak is voor die
maatregelen. Meertens: ,,Als je niets doet, blijf je problemen houden.”
Voortgang
François Verhoeven: ,,Alles ten zuiden van Op de Bos in Itteren is klaar. De
verwerkingsinstallatie Rotterdam is weg en inmiddels deels weer opgebouwd in de
nieuwe werkhaven in Trierveld in Sittard-Geleen. Verwerkingsinstallatie Merwede blijft
tot juni in Itteren voor de resterende grindveredeling en verhuist daarna ook naar het
Trierveld.
Consortium Grensmaas focust zich dan op de transformatie van de werkhaven in het
toekomstige passeervak-zuid voor de scheepvaart in het Julianakanaal.
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Op de werklocatie zelf resten dan nog werkzaamheden als finetuning van het
uitstroomprofiel naar de Maas, het verwijderen van de dekgronddepots aan de rand
van Itteren en de detailafwerking van de recreatievijver. Eind 2018 is de locatie Itteren
klaar.”
Overigens blijven er landbouwactiviteiten bestaan in het gebied, zo antwoordt
Verhoeven op een vraag van Meertens. In totaal gaat het om elf hectare waarvoor
geen vervangende grond in de regio Maastricht beschikbaar is.
Het overleg met de visbeheerders (Visstandverbetering Maas), eerder op de dag, over
het gebruik van de recreatievijver in Itteren, heeft de volgende afspraken opgeleverd:
- In de toekomstige vijver mag niet gezwommen worden.
- De voorwaarden voor het gebruik van de vijver en het visrecht worden nog
contractueel vastgelegd.
- Drie maanden na de opening van de visvijver (voorjaar/zomer 2017) evalueren
alle partijen of het recreatief gebruik van de vijver en de visactiviteiten in balans
zijn.
Consortium Grensmaas is gestart met het ontwerp van de fauna/fietsbrug, die naast de
huidige verkeersbrug over het Julianakanaal wordt aangelegd. Over de technische
aspecten en de ruimtelijke inpassing wordt een zogenaamde atelier (workshop)
georganiseerd. Eén van de discussiepunten is de hoogte van de huidige brug ten
opzichte van de nieuwe brug.
Rondvraag / wat verder ter tafel komt
De mogelijke komst van een politiehondenvereniging naar de sportvelden in Itteren of
Borgharen staat on hold, zo laat Koos Jans weten.
De plaatsing van de borden van het RivierPark Maasvallei wordt nog eens
geïnventariseerd.
Recreatievisie Itteren-Borgharen 2.0
Paul Paulissen presenteert de nieuwe versie van de recreatievisie voor Itteren en
Borgharen. Belangrijke aandachtspunten uit de discussie:
-

De bosontwikkeling in Borgharen waardoor bewoners geen uitzicht meer
hebben op de Maas.
Het tracé van de Kanjel.
De positie en ontsluiting van Kasteelhoeve Hartelstein.
Verbindingen en ontsluitingen voor fietsers en wandelaars.
Prevaleren fietsverbinding boven herstel autoverbinding tussen Itteren en
Voulwames.
Verzoek aan Waterschap Limburg om structureel deel uit te maken van de
Klankbordgroep.

Adams benadrukt dat Consortium Grensmaas tot eind 2018 de Klankbordgroep blijft
faciliteren.
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Pas daarna hoeven omgeving en gemeente Maastricht aan de slag met een nieuwe
overlegstructuur die als klankbord dient voor alle partijen rond de verdere recreatieve
ontwikkelingen in Itteren en Borgharen.
Volgende vergadering:
Dinsdag 18 april 2017 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren.
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