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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden 
op dinsdag 24 april 2018 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 C. Hoekstra  
o De heer M. Paulussen 
o De heer W. Dupont 
o De heer B. Hermans 

 
Maaswerken / Rijkswaterstaat: 

o De heer G. Claassens 
 

Staatsbosbeheer: 
o De heer P. Kloet 

 
ARK Natuurontwikkeling:  

o Mevrouw Hettie Meertens 
 

Gemeente Maastricht: 
o De heer K. Jans 

 
Waterschap Limburg: 
      o    De heer H. Schörgers 
 
Consortium Grensmaas: 

o De heer F. Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Afwezig / afgemeld 

o De heer C. Poolen (omgeving) 
o Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen) 
o Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
Hans Schörgers van Waterschap Limburg stelt zich kort voor. Hij benadrukt dat het 
nog niet zeker is of hij namens het waterschap het vaste aanspreekpunt voor de  
omgeving wordt. Hij zegt wel toe de lijst met actuele onderwerpen/vragen vanuit Itteren 
en Borgharen zoveel mogelijk te verduidelijken en te beantwoorden, of door te spelen 
naar de specialisten van het waterschap. 
 
Op verzoek van Peet Adams wordt die lijst na behandeling van de reguliere agenda  
bilateraal besproken met Hans en Koos Jans als vertegenwoordiger van de gemeente. 
Het gaat veelal om onderwerpen die niets met de uitvoering van het project  
Grensmaas hebben uit te staan. 
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Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen. 
 
Notulen vorige vergadering 
Naar aanleiding van het verslag: 

• Er wordt een nieuwe afspraak ingepland voor de definitieve plaatsing van de 
steen die herinnert aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling. François 
Verhoeven wijst erop dat er ook nog een officiële grenspaal moet worden ge-
plaatst. 

• De grindwinning in Bosscherveld duurt enkele maanden langer en is nu in prin-
cipe gepland tot 31 oktober 2018. Consortium Grensmaas heeft de bewoners 
laten weten terughoudend te zijn met inzet van de baggermolen op zaterdagen. 

• Verhoeven en Adams bekijken op verzoek van Sander Bastings of er nog  
luchtfoto’s van Itteren en Borgharen in het archief zijn te vinden. 

• De plaatsing van een kunstwerk in de vorm van een Möbiusring in Itteren is van 
de baan. Het ruimtebeslag van het kunstwerk, waarvoor de tunnelelementen 
van het voormalige voordepot gebruikt zouden worden, stuit op bezwaren van 
de natuurbeheerders en Rijkswaterstaat. 

• Niet Waterschap Limburg, maar de ARK Natuurontwikkeling plaatst hekjes ter  
voorkoming van uitbraken van grote grazers in Itteren, zegt Sander Bastings. 

• De tijdelijke fietsbrug over het Julianakanaal in Itteren wordt uiterlijk in het  
eerste kwartaal van 2019 aangelegd, zo benadrukt Jans op vragen van Han 
Hamakers. Er is overigens nog geen officiële bestuursovereenkomst. 

• De gemeente Maastricht blijft bereid om in de dorpsraad het verhaal te komen 
vertellen over alle ontwikkelingen rond de brug. Volgens Paul Paulissen bestaat 
over die kwestie nog steeds veel onduidelijkheid bij de bewoners. 

• De keuze van het bankje bij de recreatievijver wordt afgestemd met initiatief- 
nemer Bastings. 

 
Voortgang / Uitvoering 
François Verhoeven: “Het werk aan het Passeervak Zuid in Itteren is stilgelegd in  
verband met de vondst van een bom: een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog. 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt de bom pas rond donderdag 10 mei door de  
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht. Daarvoor  
Moeten uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden getroffen.  
 
De uitvoering staat in Itteren verder in het teken van aanbesteding van fietspaden 
langs het Julianakanaal en langs Hartelstein, de aanleg van een brug over de Geul, de 
afwerking van de dekgrondberging en de afronding van de aanleg van Passeervak 
Zuid, die in juni 2018 is voorzien.” 
 
Het verwijderde kruisbeeld in Itteren krijgt straks ook weer een plek, zo antwoordt  
Verhoeven op een vraag van Bastings.  
 
Hoogte dijken in Itteren en Borgharen in 2050 en 2075 met oog op uitvoering  
Deltaplan Limburg 
Schörgers kan niet concreet aangegeven hoe hoog de dijken in beide dorpen worden 
om de gevolgen van onder meer de klimaatverandering te kunnen opvangen. In 2023 
worden de dijken eerst onderworpen aan een ‘APK-keuring’. Hans speelt die vraag van 
Bastings door aan een van de deskundigen bij Waterschap Limburg. 
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Bord Spekstraat Borgharen 
De tekst voor het bord is klaar en plaatsing is in handen van RivierPark Maasvallei. 
Chris Hoekstra vraagt om afstemming bij de plaatsing. 
 
Grindruggetjes in natuurgebieden 
François Verhoeven bekijkt de mogelijkheid om wat meer toutvenant aan te wenden 
voor de grindruggetjes in het natuurgebied in Itteren. Math Paulussen merkt op dat de 
grindruggen in Borgharen na een regenbui nu deels snel veranderen in  
modderplekken. 
 
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
Het infobord met de spelregels voor vissers en recreanten is in de maak en wordt in 
mei 2018 geplaatst. Er is inmiddels gemaaid rond de recreatievijver en volgens Sander 
Bastings ziet het er mooi uit. 
 
Bastings gaat bij Natuurmonumenten na hoe het concreet zit met het toekomstig  
beheer van het kapelletje in Itteren in verband met een restauratie waarover de  
afgelopen jaren al afspraken zijn gemaakt voor financiële ondersteuning. 
 
Patrick Kloet maakt bekend dat dit zijn laatste klankbordgroepvergadering is. Hij  
verlaat Staatsbosbeheer en gaat aan de slag als assistent-districtshoofd bij Stichting 
het Limburgs Landschap. Adams bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
Ook vertegenwoordigers van de omgeving spreken hun waardering uit. 
 
De gemeente Maastricht is kartrekker als het gaat om de voortzetting van de  
klankbordgroep na het vertrek van Consortium Grensmaas. Voorwaarde is wel dat er 
voldoende inbreng komt van de omgeving en de bespreekpunten ingekaderd worden 
met RivierPark Maasvallei en Buitengoed Geul & Maas als hoofdonderwerpen, zo  
benadrukt Koos Jans. Vooralsnog wordt gedacht aan een vergadercyclus van twee 
keer per jaar. Tot aan de laatste klankbordgroepvergadering van het Consortium in de 
eerste helft van 2019, zal meegelift worden op die bijeenkomsten. De mogelijkheden 
om bijvoorbeeld ook de omgeving van Bosscherveld te laten aanhaken, worden nog 
bekeken. 
 
Het is nog onduidelijk of de aanleg van de zogenaamde Groene Rivier in Itteren- 
Borgharen blokkades oplevert voor het uitrollen van de recreatievisie. Paul Paulissen 
herinnert eraan dat in september een schetsatelier geprogrammeerd staat waarbij de 
achtergronden en de visies van alle partijen naast elkaar gelegd worden. 
 
Hettie Meertens verduidelijkt dat de afsluiting van de veertrap in Itteren niet helemaal 
verlopen is zoals de bedoeling was. Alle partijen zijn overigens tevreden dat die plek 
nu afgesloten is voor de Konikpaarden en de Galloways. 
 
Bastings maakt bekend dat hij zijn onderzoek naar de effecten van drempel 9 bij  
Voulwames / Herbricht naar de bilaterale Maascommissie stuurt met het verzoek een 
standpunt in te nemen. Volgens Bastings heeft de drempel geen enkel nut 
 
 
De volgende vergadering is dinsdag 28 augustus 2018 om 19.00 uur in de  
Brigidahoeve te Itteren.  


