Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen/Itteren, gehouden op
dinsdag 3 december 2019 in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren
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Toekomst Hartelstein
Fer van de Winkel geeft een resumé van de actuele stand van zaken rond het
archeologisch bezoekerscentrum in Hartelstein.
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De financiering van de permanente expositie is rond. De provincie Limburg heeft haar
subsidieaandeel inmiddels betaald en dat betekent dat de verbouwing en aankleding
van het bezoekerscentrum van start kan gaan. De archeologen die betrokken zijn bij
het bezoekerscentrum hebben besloten dat de expositie in Hartelstein wisselende
thema’s krijgt, zoals wapentuig, handel, scheepvaart en het landschap. De
archeologen worstelen vooral met het (luxe) probleem van het gigantische aanbod van
materiaal.
Hartelstein heeft inmiddels ook opdracht gegeven voor een omgevingsvisie en laat
onderzoek doen naar een aantrekkelijke, groene aankleding van de kasteelhoeve.
Daarbij wordt gedacht aan een pluktuin, kruidentuin en een fruitboomgaard. Daarover
vindt nadere afstemming plaats met Staatsbosbeheer.
Van de Winkel: “Op alle fronten maken we flinke stappen. Het ziet er goed uit voor
Hartelstein.”’
Chris Hoekstra is blij met het nieuwe perspectief voor Hartelstein. Hoekstra sprak
eerder z’n zorgen uit over de toekomst van de kasteelhoeve. “Eerlijk is eerlijk.
Hartelstein verdient felicitaties.”
Inmiddels is er ook al een communicatieplan gemaakt om de komst van het
archeologisch bezoekerscentrum goed te laten landen in Limburg, zo maakt Peet
Adams bekend.
Adams: “De officiële opening is gepland in maart 2020 en wordt gecombineerd met
een afscheidsborrel van Consortium Grensmaas voor de inwoners van Itteren en Borgharen en een open dag voor de profilering van het RivierPark Maasvallei, de natuurbeheerders en overige partners.”
Notulen vorige vergadering
Math Paulussen vraagt om één tekstuele wijziging. Waar in het verslag nu staat dat in
de nieuwe natuur van de Grensmaas wandelen in de korte broek onmogelijk is door
het ontbreken van gebaande paden, vraagt hij om de nieuwe zinsnede: wandelen in
zomerkleding op ongebaande paden levert risico’s op.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “De uitvoering is klaar. Alleen de aanleg van de brug over de
Geul wacht nog. Dat werk is voorzien in het najaar van 2020.” Het gaat om de brug die
nu nog dienst doet als fiets- en voetgangersverbinding over de werkweg bij Grevenbicht.
Sander Bastings zegt signalen te hebben opgevangen dat er inmiddels een streep is
gehaald door de plannen voor de aanleg van de brug. Verhoeven benadrukt die
geluiden niet te kennen.
Agendapunten omgeving
De afwerking en aankleding van de resterende infozuilen krijgt binnen drie maanden
gestalte, zo is afgesproken tussen RivierPark Maasvallei en Consortium Grensmaas.
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Bastings heeft inmiddels positieve reacties gekregen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Consortium Grensmaas over de door hem gewenste overdracht van de
kapel in Itteren naar de gemeente Maastricht. Bastings wacht nog op een reactie van
de gemeente.
Op verzoek van Adams besluiten omgeving en de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer in een apart overleg afspraken te maken over het maaibeleid in de nieuwe
natuurgebieden.
In verband met de afwezigheid van Esther de Boeye besluit de Klankbordgroep dat
Adams met haar kortsluit over de agendapunten voet/fietspad Sibelco, de fietsbrug bij
de stuw van Borgharen en de brug over het Julianakanaal. Adams koppelt daarna
terug naar de Klankbordgroep.
Bastings vraagt of Rijkswaterstaat het hekwerk bij de brug langs het Julianakanaal in
Itteren een opknapbeurt kan geven. Ter hoogte van Geulle en Bunde ziet dat hekwerk
er aanzienlijk beter uit.
Hoekstra zegt weinig gelukkig te zijn met de wijze waarop de gemeente Maastricht met
de bewoners van Itteren en Borgharen communiceert over de zogenaamde Groene
Rivier in beide dorpen. “We zijn voor een voldongen feit geplaatst. Zo van: dit is het.”
Hoekstra spreekt de hoop uit dat er nog momenten komen waarop de inwoners toch
hun visie kunnen geven op de Groene Rivier, die inmiddels ook onderwerp van
bestuurlijk overleg is geweest met de gemeente Maastricht.
De brief van de gemeente met de uitkomst van dat overleg wordt bij het verslag
gevoegd.
Inmiddels zijn er volop geluiden dat de provincie zich terughoudend opstelt als het gaat
om aanvullende maatregelen en nieuwe normen rond de hoogwaterbescherming in
Limburg.
Carlo Poolen vraagt om helderheid over de ecologische situatie in en rond de Grensmaas. Hij hoort verontrustende verhalen over de achteruitgang van flora en fauna open onder water. “Hoe erg is het? En zijn er onderzoeksresultaten?”
Vanuit de Klankbordgroep worden er allerlei oorzaken geopperd, zoals de drempels en
de sterke waterfluctuaties door het beheer van stuwen en waterkrachtcentrales bij de
zuiderburen en de temperatuurstijging.
De Klankbordgroep stemt ermee in om dit onderwerp te agenderen voor de volgende
bijeenkomst en daar lopende, of afgeronde onderzoeken bij te betrekken, zoals bijvoorbeeld Maas in beeld.
François Verhoeven zegt op verzoek van Angela Moberts toe opdracht te geven om
minder vaak te maaien bij de recreatievijver in Itteren. De werkgroep is inmiddels
begonnen met de aanplant van bomen en struiken en zoekt nog vrijwilligers.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Jan Huveneers maakt bekend dat Waterschap Limburg zint op maatregelen om een
einde te maken aan de overlast en de schade die wilde zwijnen veroorzaken op de
dijken in Itteren, Voulwames en Geulle aan de Maas.
De volgende vergadering is dinsdag 10 maart 2020 om 19.00 uur in Kasteelhoeve
Hartelstein.
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