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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden 
op dinsdag 28 augustus 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 C. Poolen 
o De heer F. van de Winkel (Stichting Kasteelhoeve Hartelstein) 

 
Maaswerken / Rijkswaterstaat  

o De heer G. Claassens 
 

Gemeente Maastricht 
o De heer K. Jans 

 
Waterschap Limburg 
      o    De heer R. Potter 
 
Consortium Grensmaas 

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

 
Afwezig/afgemeld 

o Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen) 
o Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer) 
o De heer B. Hermans 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
Peet Adams memoreert dat de Klankbordgroep ook een mededeling heeft ontvangen 
over de aangevraagde verlenging van de uitvoering van het project Grensmaas op de 
locatie Trierveld/Koeweide in Sittard-Geleen. Voor de leden van de Klankbordgroep is 
de boodschap helder en bestaat er geen behoefte aan nadere tekst of uitleg. 
 
Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen. 
 
Notulen vorige vergadering 
De omgeving betreurt het dat Waterschap Limburg niets meer van zich heeft laten  
horen naar aanleiding van de reeks vragen die tijdens het overleg van april 2018 zijn 
meegegeven aan de toenmalige vertegenwoordiger Hans Schörgers. 
 
Met Rinus Potter, die het Waterschap nu vertegenwoordigt, wordt de afspraak gemaakt 
dat er overleg volgt tussen een delegatie van de omgeving en het Waterschap over 
met name de nieuwe veiligheidsberekeningen voor de waterkeringen in Itteren en 
Borgharen. 
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Potter doet een oproep aan de vertegenwoordigers van de omgeving om ook in Itteren 
en Borgharen vrijwilligers te werven, die als kadewacht aan de slag willen gaan.  
De afspraak wordt gemaakt dat Potter een tekst doorstuurt die onder meer gebruikt 
kan worden op de dorpssites. 
 
Consortium Grensmaas heeft het initiatief genomen om de stenen, die herinneren aan 
het bereiken van de hoogwaterdoelstelling, op korte termijn een definitieve plek te  
geven nabij de monding van de Geul. Daarvoor moeten onder meer nog afspraken 
worden gemaakt over de verankering van de stenen. 
 
Sander Bastings komt naar het Consortium in Holtum voor luchtfoto’s van Itteren en 
Borgharen. Potter benadrukt dat die ook bij het Waterschap te vinden zijn. 
 
De infoavond over de verwikkelingen rond de brug over het Julianakanaal in Itteren 
gaat niet door. Koos Jans benadrukt dat de voorbereiding van de aanbesteding is  
opgestart. De gunning wordt in de loop van november verwacht. Han Hamakers  
merkt op dat hij er stilaan ‘moedeloos’ van wordt. Met name de overlast van de  
rammelende rijplaten wordt steeds erger en leidt tot klachten tot in Bunde. 
 
Chris Hoekstra is blij dat de tekst op het infobord aan de Spekstraat in Borgharen  
geplaatst is. Nu moet het bord zelf nog verplaatst worden. Dat gebeurt in afstemming 
met Ben Vis van het Consortium. 
 
Bastings maakt bekend dat hij zijn studie naar de effecten van drempel 9 bij  
Voulwames/Herbricht naar de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zuid- 
Nederland heeft gestuurd met het verzoek om een reactie. 
 
Voortgang / Uitvoering 
François Verhoeven: “De aanleg van Passeervak Zuid in Itteren wordt in oktober 2018 
afgerond. Voor de afwerking van de dekgrondberging wordt nog 20.000 kuub grond 
aangevoerd door de firma L’Ortye. De gemeente Maastricht heeft de vergunning  
verleend voor de aanleg/terugkeer van de weg langs het Julianakanaal, die als  
fietsverbinding dient tussen Itteren en Voulwames. Voor het einde van het jaar worden 
ook nog rasters en poortjes en eventuele infoborden geplaatst en wordt het bruggetje 
voor wandelaars over de Geul aangelegd. Op mogelijk nog wat detailwerk na is de  
locatie Itteren eind dit jaar klaar.” 
 
Verhoeven benadrukt dat het Consortium niet aan zet is om de betonnen platen te  
herstellen op het jaagpad van de dijk langs het Julianakanaal in Bunde, waar de  
containerwal tijdens de uitvoering heeft gestaan. Hij reageert daarmee op vragen van 
Wim Dupont. Wel wordt in opdracht van de gemeente Meerssen het pad onderlangs 
de dijk opgeknapt.  
 
Het herstel van het zogenaamde Bundervoetpad als verbinding van het toekomstige 
RivierPark Maasvallei in Itteren met de Landgoederenzone, is ook geen taak van het 
Consortium en past ook niet in de beoogde struinnatuur. Verhoeven zegt wel toe het 
pad nog eens onder de aandacht van Staatsbosbeheer te brengen. 
 
Agendapunten omgeving 
Vandalisme en overlast recreatievijver 
Han Hamakers schildert nog eens de vormen van vandalisme en overlast die zich in de 
zomermaanden hebben gemanifesteerd rond de recreatievijver in Itteren. De politie 
heeft volgens Hamakers laten weten dat de aanpak daarvan niet de hoogste prioriteit 
heeft. Volgens Paulissen hangt de mate van overlast ook samen met de aanhoudende 
zomerse temperaturen van de afgelopen maanden. 
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Toekomstige positie Kasteelhoeve Hartelstein 
Het overleg over de aankoop van de aardappelschuur loopt nog. Jans deelt mee dat 
het voor de huidige eigenaar lastig is om de schuur nog als bedrijfspand te gebruiken;  
de bestemming is gewijzigd in maatschappelijke functie. Nog niet bekend is of de  
eigenaar een zienswijze heeft ingediend. De weg naar Hartelstein wordt overigens niet 
aangepast. Onderzocht wordt of een gecombineerde ontwikkeling mogelijk is van de  
aardappelschuur, de kasteelhoeve zelf, parkeerruimte en de aankleding van de  
omgeving. 
 
Hartelstein zoekt naar mogelijkheden om de opvang van het aantal bewoners  
stapsgewijs te vergroten van elf naar vijftien en dan naar twintig. Gesprekken hierover 
lopen met de stichting Elisabeth Strouven. 
 
Jans merkt op dat RivierPark Maasvallei overleg wil met Hartelstein om te bespreken 
of ondersteuning nodig is in de toekomstige positiebepaling van de kasteelhoeve in het 
natuurgebied. De verdere restauratie en het achterstallig onderhoud worden in elk  
geval fasegewijs aangepakt. 
 
Fer van de Winkel benadrukt dat de stichting Kasteelhoeve Hartelstein ook focust op 
de toekomstige bezoekersfunctie met een eventuele expositie van archeologische 
vondsten tijdens de uitvoering van het project Grensmaas. De horecavergunning is  
inmiddels rond. Van de Winkel: “Maar niet alles kan tegelijk worden aangepakt. 
Als er bewoners zijn die de helpende hand willen reiken, is dat bespreekbaar.” 
 
Aanpak en visie wandelpaden 
Verhoeven benadrukt dat alle plannetjes en voorstellen voor het maaien, afwerken en 
eventueel verhogen van wandelpaden en de aanleg van paddepoelen te prematuur 
zijn. “Geef ons eerst de ruimte om het gebied af te werken en daarna kunnen we  
bijstellen en eventuele minpuntjes corrigeren.” 
 
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
Paul Paulissen constateert dat opnieuw een aantal bomen langs de weg tussen Itteren 
en Borgharen het loodje heeft gelegd. Jans koppelt terug naar de gemeente Maastricht 
voor eventuele vervanging. 
 
Bastings doet een oproep aan Rijkswaterstaat om ook haar strook grond langs de 
Maas te maaien. Nu doet alleen het waterschap dat, waardoor met name de Japanse 
duizendknoop overal wortel schiet en het uitzicht op de Maas vermindert. Potter merkt 
op dat het waterschap er alles aan doet om de verdere verspreiding van die woeker-
plant te voorkomen. 
 
Hamakers vraagt naar de actuele stand van zaken rond de mogelijke aanleg van het 
fietspad tussen Ankersmit en de recreatievijver. Potter zoekt uit wat de status is van de 
Houtbemdervloedgraaf die de achilleshiel vormt voor de aanleg van het fietspad. 
 
Waterschap Limburg is aan de Bovenstraat in Borgharen bezig met de reparatie en 
verbreding van het talud van de dijk, zo antwoordt Potter op vragen van Hoekstra. 
 
De volgende vergadering is dinsdag 27 november 2018 om 19.00 uur in de  
Brigidahoeve. 
 


