Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen - Itteren, gehouden op
dinsdag 23 juni 2020 in kasteelhoeve Hartelstein in Itteren
Aanwezig
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 De heer H. Hamakers
 De heer C. Hoekstra
 De heer M. Paulussen
 De heer W. Dupont
 De heer C. Poolen
 De heer B. Hermans
 Mevrouw A. Moberts
 De heer P. Paulissen
Waterschap Limburg
 De heer J. Huveneers
Gemeenten
 Mevrouw E. de Boeye (gemeente Maastricht)
 Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
RivierPark Maasvallei
 Mevrouw K. Schaerlaekens
Staatsbosbeheer
 De heer P. Roomberg
Consortium Grensmaas
 De heer F. Verhoeven
 De heer P. Adams (voorzitter)
Hartelstein
 De heer H. Willems
 De heer F. van de Winkel
Afwezig/afgemeld
 Mevrouw N. Jasper (Staatsbosbeheer)
 De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei)
 De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
 De heer J. Winter (Hartelstein)
Mededelingen
Het is inmiddels een half jaar geleden dat de Klankbordgroep voor het laatst heeft
vergaderd. Op verzoek van diverse vertegenwoordigers van de omgeving neemt Peet
Adams ook een aantal agendapunten mee die in de vergadering van maart besproken
zouden zijn. Die vergadering werd geannuleerd in verband met het coronavirus.

1/3

Notulen vorige vergadering
Inhoudelijk zorgt het het verslag niet voor opmerkingen.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “De uitvoering is klaar. Alleen de aanleg van de brug over de
Geul wacht nog. De brug ligt inmiddels in Itteren en wordt na de zomervakantie
geplaatst. De Waterwetvergunning is aangevraagd.”
Stand van zaken uitvoering bruggen Borgharen en Itteren
Esther de Boeye geeft een bruggenupdate.
“Voor de brug Borgharen is de beschikking van de provincie binnen. Dat betekent dat
er een budget van 2,3 miljoen euro beschikbaar is en de aanbestedingsprocedure na
de zomer van start gaat. De gemeente kiest in principe voor de vorming van een bouwteam waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd, zodat de uitvoering snel van start
kan. Het opereren met een bouwteam is relatief nieuw voor de gemeente. Rijkswaterstaat is aan zet voor de Waterwetvergunning, het bestemmingsplan moet aangepast
worden en er moet afgestemd worden met de initiatiefnemer van de voorgenomen
waterkrachtcentrale om te voorkomen dat we in elkaars vaarwater komen. De
verwachting is dat tegen die waterkrachtcentrale nog procedures tot bij de Raad van
State gaan lopen. Met name visorganisaties zijn tegen de komst van de centrale.
Voor de bouw van de nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren staat het sein nu
ook op groen. Het eerste veldonderzoek gaat op korte termijn van start. Ook medio
augustus is onderzoek op en bij de brug gepland. Rijkswaterstaat is opdrachtgever.
Voor de inwoners komt er een informatiebijeenkomst waarbij alle details van de brug
bekend worden gemaakt. Ook worden de inwoners geïnformeerd over de voortgang.
De gemeente Maastricht bekijkt de mogelijkheden om de huidige brug te hergebruiken.
Het voedingskanaal in Bosscherveld zou een optie kunnen zijn.”
De bouw van de brug in Itteren start in 2022. In Borgharen is het begin van de aanleg
voorzien in 2023. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de brug in Itteren een boogbrug op
pijlers.
Agendapunten omgeving
Het watertappunt in Itteren is inmiddels met een officieel tintje in gebruik genomen.
Het wandel- fietspad Sibelco staat nog steeds op de agenda om uitgevoerd te worden.
De Groene Rivier wordt na de zomervakantie opnieuw onderwerp van bestuurlijk overleg tussen de gemeente Maastricht en Consortium Grensmaas.
De ecologie van de Maas komt in oktober uitgebreid aan bod tijdens een symposium
over de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek Maas in Beeld. De onderzoekers presenteren dan uitgebreide gegevens over de ontwikkeling van flora en fauna
op de oevers van de Grensmaas en op en in het water van de rivier. Afwerking en aankleding van de resterende infozuilen krijgt binnen drie maanden gestalte, zo is
afgesproken tussen RivierPark Maasvallei en Consortium Grensmaas.
Het symposium vindt plaats in kasteel Vaeshartelt in Itteren op vrijdag 16 oktober. De
vertegenwoordigers van de Klankbordgroepen krijgen daarvoor ook en uitnodiging.
Mochten de coronarichtlijnen roet in het eten gooien, dan wordt het een (deels) digitaal
evenement. Als onderdeel van het symposium staan ook natuurrondleidingen op het
programma.
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Pascal Roomberg gaat met de omgeving de dialoog aan over de komst van
wandel/struinpaden in het natuurgebied in Itteren.
Het ruimen van zwerfvuil in Itteren en Borgharen stond met name in het teken van
bergen illegaal gestorte autobanden. Inmiddels staat de teller op zo’n duizend banden.
De lange afstandswandeling van RivierPark Maasvallei tussen Maastricht en
Thorn/Wessem is klaar. De paaltjes zijn geplaatst. De totale afstand bedraagt 137
kilometer. De kaart ligt bij de drukker en de route is straks ook digitaal te verkrijgen.
Met het oog op de extra stroom recreanten en toeristen die hun vakantie met het oog
op het coronavirus in Nederland doorbrengen heeft het RivierPark Maasvallei voor
extra promotion van de Grensmaasnatuur gezorgd. Met bijvoorbeeld de natuur in
Geulle die in de schijnwerpers wordt gezet en fotoshoots op diverse locaties.
Fer van de Winkel zet de toekomstplannen van de kasteelhoeve Hartelstein op een
rijtje. Zo ligt er een omvangrijk conserveringsplan, waarvoor bij diverse subsidieloketten wordt aangeklopt en krijgt de directe omgeving van de hoeve een groene
aankleding met een moes- en kruidentuin en een boomgaard.
De inwoners van de Daalstraat en omgeving in Borgharen klagen dat de uitbundige
natuurontwikkeling hun uitzicht op de Maas heeft ontnomen. Math Paulussen merkt op
dat dit probleem al jaren speelt, maar dat Staatsbosbeheer nooit heeft geluisterd en
geen oog heeft gehad voor oplossingsrichtingen. Carlo Poolen vindt een nuancering op
z’n plaats: “De meningen over de Maasnatuur in Borgharen zijn verdeeld. Het uitzicht
op de Maas is al in 1996 verdwenen met de aanleg van de dijk.”
Roomberg benadrukt dat nog niet vastligt welke ruwheden van natuurontwikkeling toegestaan worden op de Maasoevers. Er is ook nog geen vegetatielegger waarin vastgelegd is welke natuur op welke plek wenselijk is. Ook met het oog op de doorstroming
en de hoogwaterveiligheid.
Alle partijen delen uiteindelijk de conclusie dat er naar balans gezocht moet worden in
de natuurontwikkeling en het woonklimaat.
Sander Bastings heeft nog steeds geen antwoord gekregen van de gemeente
Maastricht op zijn brief over het beheer en de renovatie van de kapel in Itteren. De
Boeye biedt daarvoor haar excuses aan en verduidelijkt dat de gemeente niet zit te
springen om de kapel over te nemen. De opknapkosten bedragen zo’n 60 mille. De
discussie over de hamvraag wie nu eigenaar is van de kapel heeft als voorlopige uitkomst dat Staatsbosbeheer nu in principe verantwoordelijk is voor het Rijksmonument.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
De monumentale reling van de brug in Itteren krijgt óf een opknapbeurt, of wordt
vervangen door een nieuwe reling met dezelfde uitstraling, zo krijgt Bastings van De
Boeye te horen.
Carlo Poolen doet een oproep voor een zoektocht naar grenspaal 106 in Borgharen.
Die paal is spoorloos verdwenen.
De volgende vergadering is dinsdag 22 september 2020 om 19.00 uur in Kasteelhoeve Hartelstein.
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