Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen/Itteren, gehouden op
dinsdag 25 juli 2017 in de Brigidahoeve in Itteren.
Aanwezig
Omgeving
o De heer S. Bastings
o De heer H. Hamakers
o De heer P. Paulissen
o De heer M. Paulussen
o De heer W. Dupont
Maaswerken / Rijkswaterstaat
o De heer Th. Savelkoul
Staatsbosbeheer
o De heer P. Kloet
o Mevrouw C. Hanssen
Gemeente Maastricht
o De heer K. Jans
Gemeente Meerssen
o Mevrouw R. Kuppers
Consortium Grensmaas
o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
o De heer C. Hoekstra (omgeving)
o De heer C. Poolen (omgeving)
o De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
o De heer B. Hermans (omgeving)
o Mevrouw S. Timmers (Waterschap Limburg)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Met het oog op de vergaderorde, legt Peet Adams de klankbordgroep het voorstel voor
om onderwerpen die niet direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van het project
Grensmaas, voortaan kort en zakelijk te behandelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
wandel- en fietsroutes buiten het werkgebied. Adams wil die zaken best nog aan de
orde stellen, maar de afhandeling dient bilateraal te gebeuren met bijvoorbeeld de
gemeente Maastricht, of het Waterschap Limburg. De klankbordgroep stemt in met dat
voorstel.
Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd.
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Notulen vorige vergadering
Het plan om bedrijfskavels te realiseren op het oefenterrein voor honden in Limmel is
van de baan. In de notulen staat abusievelijk het oefenterrein in Borgharen, zo
benadrukt Koos Jans.
Patrick Kloet maakt bekend dat Staatsbosbeheer door de provincie op een
onplezierige manier is aangesproken over vermeende maaiactiviteiten in het natuurgebied in Borgharen.
Niet het Waterschap Limburg, maar de stichting Ark plaatst hekjes ter voorkoming van
uitbraken van grote grazers in Itteren, zegt Sander Bastings.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: ,,Ook verwerkingsinstallatie Merwede is ontmanteld in de werkhaven in Itteren. Het Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de invaart naar
het Julianakanaal in het kader van de aanleg van het passeervak-zuid. Naar
verwachting is de invaart in september dicht en wordt begonnen met het leegpompen van de haven. Het water wordt via de dekgrondberging naar de Geul geleid.
De vissen in de haven worden verwijderd. Rond oktober start het opvullen van de
haven. Het passeervak komt zo’n twintig meter landinwaarts te liggen. Zoals het er nu
naar uitziet is het passeervak, inclusief het verwijderen van de bestaande damwandplanken, in juni 2018 klaar. Het gronddepot bij Voulwames wordt dan verwijderd en de
wegen naar Voulwames en Hartelstein krijgen vervolgens ook gestalte.
De grindwinning in Bosscherveld wordt in juni 2018 afgerond. Het Consortium bekijkt
momenteel of het mogelijk is om voor Borgharen nog extra geluidsafscherming te
realiseren door bijvoorbeeld plaatsing van containers.”
De werkhaven wordt deels lager afgewerkt dan het omliggende maaiveld, zo antwoordt
Verhoeven op vragen van Paul Paulissen. De geluidswal ten noorden van Itteren is
voor het eind van het jaar helemaal verwijderd.
De recreatievijver in Itteren-zuid is in september 2017 klaar. Paulissen twijfelt of er met
de komst van een steiger voor vissers met een beperking nog wel balans is in het
recreatieve aanbod van de vijver. Met name omdat de voorzieningen voor recreërende
inwoners minimaal zijn. Die stelling wordt inzet van overleg tijdens de volgende bijeenkomst met de vissersdelegaties.
Communicatie
Adams maakt bekend dat er een brede communicatiecampagne op touw wordt gezet
met het oog op het bereik van de hoogwaterdoelstelling eind dit jaar. Een van de
hoogtepunten wordt het bezoek van de minister van Infrastructuur en Milieu op 9
november aan de locatie Trierveld in Sittard-Geleen en Itteren. In Kasteelhoeve
Hartelstein in Itteren is het officiële gedeelte van het programma gepland. Ook de
bewoners en de schooljeugd krijgen een rol toebedeeld in het programma.
Inmiddels is het overleg opgestart met de Limburgse media om het bereiken van de
hoogwaterdoelstelling ook zo breed mogelijke publiciteit te geven.
Het programma voor de open Grensmaasdag, zaterdag 9 september op de locatie
Trierveld is inmiddels ook rond.
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Ontwikkelingen brug Itteren
Han Hamakers uit kritiek op de nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de
besluitvorming rond de brug in Itteren. Jans benadrukt dat het nog altijd de bedoeling is
dat er in september een besluit valt over de aanleg van een nieuwe brug of renovatie
van de bestaande overspanning in mogelijke combinatie met een tijdelijke voorziening
voor fietsers en voetgangers.
Hamakers en ook Paulissen zijn bang dat het misschien nog wel drie of vier jaar gaat
duren voordat het zover is. Jans wijst erop dat het een complexe materie is met het
oog op de status van Rijksmonument van de bestaande brug, die deel uitmaakt van
een ensemble van vier monumentale bruggen over het Julianakanaal. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed is ook bij de besluitvorming betrokken. ,,En die denkt
constructief mee”, aldus Jans. ,,Er is de afgelopen jaren al zoveel geld weggegooid
aan onderzoeken naar alternatieven. En nu komt de Rijksdienst weer om de hoek
kijken,” merkt Sander Bastings op. Paulissen: ,,De wrevel onder de bevolking is groot.”
Grondwatermonitoring en drempels
Sander Bastings houdt de klankbordgroep de volgens hem negatieve invloeden van
drempel 9 voor: stilstaand water en algengroei. Volgens Bastings is dat in strijd met het
uitgangspunt van een natuurlijk stromende rivier. Bastings oordeelt dat er duidelijkheid
moet komen over de effecten van de drempels voor de natuurgebieden aan de
Vlaamse Maasoever en over de juistheid van het model. Hij wil ook weten hoe lang de
invloed van de drempels nog gemonitord wordt. Bastings wijst erop dat de drempels na
het hoogwater van 2012 zijn verlaagd en dat dit geen significante effecten heeft gehad
op het grondwaterpeil.
Theo Savelkoul benadrukt dat er ook nogal wat natuurlijk drempels in de Maas aanwezig zijn. Hij wijst er tevens op dat de opstuwing van het water in lange, droge periodes ook voordelen oplevert. Savelkoul wijst erop dat tot 2025, het jaar dat het project
Grensmaas eindigt, wordt gemonitord.
Sander Bastings stelt voor een A4’tje met zijn bevindingen op te stellen voor
Savelkoul die het vervolgens onder de aandacht zal brengen bij de diverse gremia.
Stand van zaken fiets- en wandelverbindingen
Het budget van € 1,8 miljoen voor de fietsbrug bij de stuw van Borgharen is rondgebreid, zo maakt Koos Jans bekend. Rijkwaterstaat is onder voorwaarden akkoord met
de fietsbrug en ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan zich ook in het plan
vinden. Op korte termijn gaat de uitwerking van de plannen van start met een intern
atelier bij de gemeente Maastricht. De aanbesteding gebeurt via het principe van
design en construct. Zoals het er nu naar uitziet kan, in de loop van 2018 gestart
worden met de bouw.
Math Paulussen benadrukt nog eens het belang van fiets- en wandelverbindingen in
het kader van de Groene Loper, de recreatievijver in Itteren. Ook de aanleg van een
verhard pad naar Kasteelhoeve Hartelstein wordt nog eens onder de aandacht
gebracht.
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Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Sander Bastings vraagt of de dijken voortaan volledig gemaaid kunnen worden. Nu laat
Waterschap Limburg een strook op de dijk van Rijkswaterstaat ongemaaid.
Savelkoul gaat die kwestie na.
Paul Paulissen vraagt om terugkeer van het Bundervoetpad, een oude wandelverbinding in Itteren. Verhoeven benadrukt dat het project Grensmaas niet voorziet in
het herstel van oude padenstructuren. Hij zegt toe dat onderwerp wel nog eens te
willen bekijken.
De volgende vergadering is dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur in de
Brigidahoeve.
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