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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen / Itteren,  
gehouden op dinsdag 20 augustus 2019 in Kasteelhoeve Hartelstein 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 B. Hermans 
o Mevrouw A. Moberts 
o De heer F. van de Winkel (Hartelstein) 
o De heer J. Winter (Hartelstein) 
o De heer H. Willems (Hartelstein) 

 
Maaswerken / Rijkswaterstaat  

o De heer G. Claassens 
 

Gemeente Maastricht 
o De heer K. Jans 
o Mevrouw E. de Boeye 

 
Waterschap Limburg 

o De heer R. Potter 
o De heer J. Huveneers 

 
RivierPark Maasvallei 

o Mevrouw K. Schaerlaekens 
 
Staatsbosbeheer 

o Mevrouw N. Jasper 
 
Consortium Grensmaas 

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

 
Afwezig/afgemeld 
 

o Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen) 
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 

 
 
Toekomst Hartelstein 
De bijeenkomst begint met een rondleiding en toelichting van Fer van de Winkel.  
 
Hartelstein krijgt op initiatief van Consortium Grensmaas een archeologisch  
bezoekerscentrum. Daartoe wordt ook een gedeelte van de eerste verdieping ingericht 
met vitrines met archeologische vondsten die zijn opgegraven tijdens de uitvoering van 
het project Grensmaas.  
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De gemeente Maastricht en de provincie zijn met het Consortium partners bij de  
realisatie van het bezoekerscentrum. Van de Winkel en Jaap Winter schetsen het  
toekomstperspectief dat lonkt voor Hartelstein door de combinatie van archeologische 
exposities, infocentrum en uitvalsbasis voor recreanten, verkoop van kringloopspullen 
en een uitgebreid horeca-aanbod in de nabije toekomst. Volgens Winter en Van de 
Winkel bieden die activiteiten ook een stevige basis voor de financiering van de  
woonwerkgemeenschap Hartelstein en kunnen de bewoners participeren en  
werkervaring opdoen. 
 
De vertegenwoordigers van de omgeving zijn positief over de ontwikkelingen. Niki  
Jasper merkt op dat er nu ook kansen ontstaan om de omgeving van Hartelstein weer 
de oude glorie te laten ademen met bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard. Ook 
Staatsbosbeheer omarmt de toekomstplannen voor Hartelstein. Het is de bedoeling dat 
er nog een visie wordt ontwikkeld voor de aanblik van de directe omgeving van  
Hartelstein als onderdeel van Buitengoed Geul en Maas. 
 
Peet Adams benadrukt dat stadsarcheoloog Gilbert Soeters inmiddels druk in de weer 
is met de verhaallijn voor het archeologisch bezoekerscentrum. Het streven is om het 
centrum op het einde van dit jaar officieel te openen met een selectie van de 10.000 
geregistreerde vondsten. Op vragen van Carlo Poolen beaamt Adams dat in principe 
elke vondst in aanmerking komt voor de selectie. 
 
Nieuwe vertegenwoordigers 

o Katrien Schaerlaekens stelt zich voor als nieuwe projectleider van het  
RivierPark Maasvallei.  

o Esther de Boeye vervangt Koos Jans als vertegenwoordiger van de gemeente 
Maastricht. Koos gaat in september met pensioen. 

o Jan Huveneers wordt de vaste vertegenwoordiger van Waterschap Limburg in 
de Klankbordgroep. Hij vervangt Rinus Potter. 

 
Toekomst Klankbordgroep 
Consortium Grensmaas heeft besloten de Klankbordgroep ook in 2020 nog te  
faciliteren. Belangrijkste redenen: de overdracht van de locaties Borgharen en Itteren 
moet nog officieel geregeld worden en het beheer van de recreatievijver blijft  
afstemming vergen. Adams maakt wel bekend dat de frequentie van de bijeenkomsten 
wordt beperkt tot drie keer per jaar. Bij actuele en dringende ontwikkelingen zijn extra 
bijeenkomsten altijd mogelijk. 
 
Notulen vorige vergadering 
Inhoudelijk: geen opmerkingen.  
 
Naar aanleiding van het verslag:  

o De rasters op de voormalige locatie van het voordepot verdwijnen dit jaar, zo  
antwoordt François Verhoeven op een vraag van Paul Paulissen. 

o Ook Chris Hoekstra is blij met de plannen voor Hartelstein. Hoekstra liet tijdens 
de vorige vergadering weten zich zorgen te maken over het perspectief van de  
kasteelhoeve. 

o De omgeving heeft een brief naar de gemeente Maastricht gestuurd om  
voortgang te boeken in het proces rond het fietspad tussen de recreatievijver 
en Sibelco. 

 
Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen. 
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Voortgang / Uitvoering 
Verhoeven: “Behalve het opruimen van rasters in het natuurgebied, wacht nog de  
aanleg van de brug over de Geul op een nader te bepalen en af te stemmen locatie. 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt die brug in de tweede helft van 2020 aangelegd. Het 
Consortium gebruikt voor de Geulovergang de brug die nu de fiets- en voetgangers-
verbinding vormt over de werkweg bij Grevenbicht. Als de grote grazers geen gebruik 
maken van de brug, kunnen ze lopend de Geul oversteken.” 
 
Agendapunten omgeving 
 
Struinen en maaien in Grensmaasnatuur 
Er heerst onvrede en kritiek over de toegankelijkheid van het RivierPark Maasvallei in 
Itteren en Borgharen. Het maaibeheer laat te wensen over. Math Paulissen  
waarschuwt dat het enthousiasme over de nieuwe natuur snel zal verdampen als er 
geen betere wandelmogelijkheden worden gecreëerd. Wandelen in de korte broek is 
bijvoorbeeld onmogelijk door het ontbreken van gebaande paden. 
 
Niki Jasper van Staatsbosbeheer beaamt dat het maaibeheer niet uitgevoerd is zoals 
afgesproken en dat het gebied dringend onderhoud nodig heeft. Een van de komende 
dagen zal er overigens alsnog gemaaid worden. Jasper benadrukt dat Staatsbos- 
beheer door beperkte financiële middelen gedwongen is om keuzes te maken en er 
structureel hulp van partners nodig is om het beheer zodanig uit te voeren dat de  
toegankelijkheid tot tevreden recreanten leidt. Het RivierPark Maasvallei is een van de 
partners die deze problematiek in de diverse overlegstructuren gaat aankaarten. 
 
Sander Bastings vraagt zich af wat de explosieve natuurgroei op termijn betekent voor 
de hoogwaterbescherming. De extra marge die de rivierverruimingen in Itteren en 
Borgharen oplevert, zou wel eens snel kunnen verdwijnen door de opstuwende  
werking van bossen en struikgewas. Verhoeven en Rinus Potter benadrukken dat het 
effect van de natuurontwikkeling op het waterpeil regelmatig wordt onderzocht. 
 
Bomen 
Bastings merkt op dat de nieuwe aanplant van bomen bij het kapelletje in Itteren 
volledig in de verdrukking komt door de grote wilgen. Dat vereist een grote snoeibeurt. 
Gemeente en/of Rivierpark Maasvallei kijken naar dat euvel. 
 
Opnieuw hebben bomen langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen het loodje  
gelegd. Alleen al ter hoogte van Borgharen zijn twaalf bomen dood, zo zegt Hoekstra. 
Koos Jans koppelt de bomensterfte terug naar de gemeente Maastricht. 
 
Beheer kapel Itteren  
Consortium Grensmaas gaat over het beheer van de kapel nog eens het overleg aan 
met Natuurmonumenten. Jans beaamt dat het onderhoud van de kapel niet tot de core 
business van de gemeente behoort. 
 
Herinrichting Maasterp 
De Maasterp met de herdenkingsstenen die herinneren aan de realisatie van de  
hoogwaterbescherming bij de monding van de Geul, wordt nog eens goed  
onderhanden genomen. Ook pleit Bastings voor de komst van een paneel met een  
infobord.  
 
Verhoeven benadrukt dat het voor de beleving van het natuurgebied  
belangrijk is dat dit soort landscapes via wandelpaden en bebording optimaal  
bereikbaar zijn.  
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Met de toegankelijkheid van het monument voor het paardengraf is het ook niet best 
gesteld, zo merkt Van de Winkel op. 
 
RivierPark Maasvallei en Consortium Grensmaas evalueren op korte termijn de  
plaatsing van alle meubilair en infopanelen tussen Roosteren en Maastricht. In Itteren 
moeten enkele panelen nog van infoborden worden voorzien. Dat is ook van belang in 
verband met de afspraak over de aanleg van een watertappunt in Itteren waarover  
gemeente en het Consortium overeenstemming hebben bereikt. 
 
Beheer recreatievijver 
Over het beheer van de recreatievijver wordt op initiatief van het Consortium een  
overleg gepland met alle partijen. Ook Waterschap Limburg wordt daarvoor  
uitgenodigd. Volgens Paul Paulissen is het beheer nu te rigoreus. 
 
Fietsbrug bij stuw 
Het plan voor de aanleg van een fietsbrug, ten noorden van de stuw in Borgharen,  
vertoont nog een tekort van 400.000 euro. Er ligt een verzoek bij de provincie om  
daarvan drie ton voor haar rekening te nemen. Daarover wordt in de loop van volgende 
maand duidelijkheid verwacht. “Het is nu of nooit”, aldus Jans. 
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

o Henk Willems zegt dat het onderhoud van de toegangsweg naar Hartelstein 
niet veel effect heeft gehad. De weg zit weer vol kuilen. Jans belooft dat de  
gemeente de situatie bekijkt. 

o De parkeerverharding bij Hartelstein is te diep aangelegd en overstroomt bij  
regenval. Het Consortium kijkt er nog eens naar. 

o Mat Paulissen krijgt te horen dat er een drainage onder het fietspad van Itteren 
naar Hartelstein is aangelegd om te voorkomen dat het pad op een gedeelte 
blank blijft staan. 

o Jasper zegt zich grote zorgen te maken over het oprukken van de woekerplant  
Japanse duizendknoop. Rinus Potter merkt op dat er bijna geen kruid tegen  
gewassen is. Bestrijden met gif is geen optie. 

o Han Hamakers is hogelijk verbaasd over mededelingen in de Staatscourant dat 
de brug in Itteren niet meer toegankelijk zou zijn voor vrachtauto’s. Die  
publicatie blijkt een omissie. 

o Hamakers vindt het onbegrijpelijk dat de Brigidastraat, met twee horeca- 
ondernemingen, niet is opgenomen in de Internationale Maasfietsroute.  
Oorspronkelijk waren Itteren en Borgharen trouwens helemaal niet opgenomen 
in die route. 

o Adams maakt bekend dat Consortium Grensmaas op verzoek van de provincie 
een notitie heeft geproduceerd om Maastricht door slimme combinaties van 
werkzaamheden ook op de lange termijn te vrijwaren van overstromingen. De 
notitie Grensmaas met kop en staart wordt de komende tijd bestuurlijk  
besproken en komt daarna ook aan de orde in de Klankbordgroep. (Dat  
bestuurlijk overleg is overigens uitgesteld tot eind september, zo blijkt na de  
bijeenkomst van de Klankbordgroep.)  

 
Adams neemt namens de Klankbordgroep afscheid van Koos Jans, die hij in een korte 
toespraak bedankt voor zijn inzet en omschrijft als ‘een ambtenaar met lef, ambitie en 
enthousiasme en voor de duvel niet bang.’ 
 
De volgende vergadering is dinsdag 3 december 2019 om 19.00 uur in  
Kasteelhoeve Hartelstein. 


