Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen - Itteren, gehouden op
dinsdag 22 september 2020 in kasteelhoeve Hartelstein in Itteren
Aanwezig
Omgeving
 De heer S. Bastings
 De heer C. Hoekstra
 De heer M. Paulussen
 De heer W. Dupont
 De heer C. Poolen
 Mevrouw A. Moberts
 De heer P. Paulissen
Gemeente Maastricht
 Mevrouw E. de Boeye
Gemeente Meerssen
 Mevrouw R. Kuppers
Staatsbosbeheer
 De heer P. Roomberg
 Mevrouw N. Jasper
Rijkswaterstaat Maaswerken
 De heer G. Claassens
Hartelstein
 De heer J. Winter
RivierPark Maasvallei
 De heer M. Budé
Consortium Grensmaas
 De heer F. Verhoeven
 De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
 De heer H. Hamakers (omgeving)
 De heer B. Hermans (omgeving)
 De heer H. Willems (Hartelstein)
 De heer F. van de Winkel (Hartelstein)
 De heer J. Huveneers (Waterschap Limburg)
Nieuwe film Grensmaas
De Klankbordgroep is complimenteus over de nieuwe Grensmaasfilm, die volgens de
vertegenwoordigers van de omgeving een goed beeld biedt van de uitvoering en de
samenwerking met de omgeving. Chris Hoekstra had graag de positieve effecten van
de eindresultaten van de uitvoering voor de omgeving nog wat nadrukkelijker vermeld
willen zien. Peet Adams benadrukt dat het Consortium de lengte van de rolprent wilde
beperken tot maximaal een kwartier.
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Marc Budé oppert de film via een link voor iedereen digitaal beschikbaar te stellen.
Adams benadrukt dat de film vooral bedoeld is om het project Grensmaas te
introduceren tijdens excursies en rondleidingen van delegaties van overheden en
bedrijfsleven. In principe is de film alleen bedoeld voor intern gebruik.
Notulen vorige vergadering
Han Hamakers stond abusievelijk vermeld in de aanwezigenlijst van het vorige verslag.
Naar aanleiding van:
Marc Budé merkt op dat alle leden van de Klankbordgroep een uitnodiging hebben
gekregen om deel te nemen aan het digitale symposium Maas in Beeld. De maximaal
duizend deelnemers die kunnen inloggen op het symposium kunnen via vragen ook
deelnemen aan het interactieve debat.
Niet alleen de flora en fauna op de oevers, maar ook de ontwikkelingen op en in de
rivier zijn onderzocht in het kader van Maas in Beeld, zo antwoordt Adams op vragen
van Sander Bastings.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “De uitvoering is klaar. De brug over de Geul is geplaatst. De
overdracht van het gebied naar Staatsbosbeheer en de Staat kan snel afgerond
worden. De locatie Bosscherveld is ook klaar. Consortium Grensmaas gaat in
Borgharen en Geulle aan de Maas wel nog aan de slag met oeverbestorting om
erosieschade te herstellen. In Borgharen gaat het om een traject van zo’n 200 meter
aan de zuidrand van het dorp. In Geulle aan de Maas moet de oever over een lengte
van 450 meter hersteld worden. Zonder ingrepen schuift de oever daar op tot aan de
kade van Waterschap Limburg. Voor de aanvoer van de stortsteen vanuit de
Beatrixhaven naar Borgharen zijn zo’n 400 tot 600 vrachtautotransporten nodig. Voor
de uitvoering in Geulle aan de Maas gaat het om 600 tot 1.200 transporten.” (nader
onderzoek moet uitwijzen of stortsteen alleen voldoende is, of dat ook zand en grind
moet worden toegepast voor het oeverherstel. Vandaar de marge in het aantal
transporten PA).
Hoekstra en Renée Kuppers verzoeken de inwoners langs de transportroute ook te
informeren via een bewonersbrief. Adams zegt dat toe.
Het werk in Geulle aan de Maas start begin oktober en duurt ongeveer zes weken. De
werkzaamheden in Borgharen starten begin november en duren tot de eerste week
van december.
Oriëntatie Groene Rivier
De uitkomsten van de oriënterende gespreksronde die het Consortium de afgelopen
maanden op touw heeft gezet met stakeholders uit Borgharen en Itteren zijn aanleiding
voor een overleg met wethouder Gert-Jan Krabbendam van Maastricht in de eerste
week van oktober.
Onderwerpen omgeving
Stand van zaken uitvoering bruggen Borgharen en Itteren
Esther de Boeye:
“De vooronderzoeken voor de aanleg van de nieuwe brug over het Julianakanaal in
Itteren, met de focus op bodem, flora en fauna, zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn er wat
knelpunten gesignaleerd als het gaat om de veiligheid. Met name voor het fietsverkeer.
De gemeente Maastricht wil de stand van zaken rond het ontwerp van de brug graag
bespreken met een bewonersdelegatie uit Itteren en Borgharen”.
Esther de Boeye zorgt voor de uitnodigingen voor dat overlegrondje.
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“Voor de fietsbrug Borgharen is de subsidie van de provincie binnen. Via Interreg wordt
geprobeerd nog twee ton ondersteuning te krijgen voor de aanleg van onder meer
fietspaden. De bouw van de brug in Itteren start in 2022. Voor Borgharen ligt de
planning nu ook op half 2022 voor de start van de aanleg.”
Wat met de huidige brug in Itteren gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Er heeft zich een
gegadigde gemeld voor plaatsing van de brug in het Stadspark van Maastricht. Het
huidige hekwerk van de brug wordt vernieuwd, maar krijgt wel een identieke uitstraling.
Definitieve oplevering Itteren
Consortium Grensmaas organiseert nog een afscheidsbijeenkomst met en voor de
bewoners. Met het oog op de huidige coronarichtlijnen verschuift die definitieve
oplevering naar het voorjaar van 2021.
De oproep om uit te kijken naar de verdwenen grenspaal 106 in Borgharen wordt
ingetrokken door Carlo Poolen. De paal is ontdekt aan de Vlaamse Maasoever.
Ontwikkelingen Hartelstein
Jaap Winter maakt bekend dat er inmiddels een forse toestroom van bezoekers is
ontstaan, die de archeologische collectie komen bekijken. De fooienpot voor
Hartelstein wordt door die bezoekers goed gevuld.
Winter maakt zich zorgen over de mega-investering van zo’n anderhalf miljoen euro
die nodig is om de kasteelhoeve te restaureren en achterstallig onderhoud weg te
werken. Als de overheden niet bijspringen, vraagt hij zich af of de opvang van dak- en
thuislozen op de lange termijn nog wel vol te houden is. De inkomsten van het
groeiend aantal recreanten is onvoldoende voor een gedegen financiële basis. ”Daarbij
komt ook dat we als bestuur gewoon vrijwilligerswerk doen om Hartelstein draaiende te
houden,” aldus Winter.
De eigenaar van de aardappelschuur bij Hartelstein gaat het gebouw toch weer
gebruiken als opslagruimte. Pogingen tot aankoop of huur door Hartelstein zijn op niets
uitgelopen. Esther de Boeye benadrukt dat het gebruik voor agrarische doeleinden in
strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien is de gemeente niet van plan de weg
naar Hartelstein te blijven repareren als grote landbouwvoertuigen van die weg gebruik
gaan maken. De Boeye gaat navragen wat de handhavingsmogelijkheden zijn.
Periodiek overleg werkgroep recreatievijver
Adams zorgt voor de uitnodiging voor een volgend overleg in oktober of november. De
app-groep van de werkgroep moet nog aangemaakt worden. Er zijn inmiddels wel
contacten gelegd met de politie voor ge- en verbodsborden die handhaving mogelijk
maken.
Wandelpadenplan Borgharen-Itteren en maaibeheer
Staasbosbeheer en de werkgroep wandelpadenplan gaan het overleg aan om de snel
groeiende stroom wandelaars gestructureerd door het gebied te leiden. Een
mogelijkheid daartoe is het maaien van paden die onder meer naar de brug over de
Geul en naar het hoogwatermonument leiden. “Nu duiken recreanten al vaker op in
achter-paadjes van woningen en zetten externe partijen routes uit die wandelaars in de
achtertuin van bewoners brengen”, aldus Paul Paulissen.
Het overleg met Staatsbosbeheer moet leiden tot een totaalplan voor het gebied.
Kapel Itteren en renovatie
Voor de renovatie van de kapel in Itteren is zo’n 70.000 euro nodig, zo heeft onderzoek
uitgewezen. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk geraamd, zo benadrukt
Sander Bastings. De financiering van dat bedrag is ook met een bijdrage van de
provincie, een eerder toegezegde gift van het Consortium en extra ondersteuning van
de gemeente nog niet rond.
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Een miljoen bomenplan van de provincie
Sander Bastings heeft vernomen dat de gemeente Maastricht 3.000 bomen heeft
besteld in het kader van het één miljoen bomenplan van de provincie. Daaronder ook
fruitbomen, die prima passen in de beoogde aankleding van Hartelstein. Bastings
oordeelt dat Itteren een beroep moet doen op de gemeente om een deel van die
bomen in het dorp geplant te krijgen. Daarbij wordt gedacht aan honderd bomen.
Wilgensnoei Kanjel Waterschap
Angela Moberts heeft geen goed woord over voor de wijze waarop het Waterschap
Limburg zich manifesteert in Itteren. Het maaibeheer is volgens Moberts te rigoureus,
groen wordt weggehaald, zonder herplant en het Waterschap is nooit aanspreekbaar.
“Het Waterschap is niet echt een partner in de regio”, aldus Moberts.
Pascal Roomberg en Adams zeggen toe de kritiek ambtelijk en bestuurlijk door te
spelen richting Waterschap.
Verbinding Sibelco-recreatievijver
Wordt verplaatst naar volgende bijeenkomst.
Rondvraag, wat verder ter tafel komt
Bij de brug over de Geul is een oud bankje opgegraven. Gezocht: leveranciers van een
nieuw zitgedeelte.
Aan de rand van het natuurgebied in Itteren, ter hoogte van het Julianakanaal zou nog
een extra poortje moeten worden geplaatst.
Het waterpeil in de recreatievijver was de afgelopen maanden 37.22 NAP, zo laat
Bastings weten.
Pascal Roomberg merkt op dat voor het toezicht en handhaving in de natuurgebieden
van Staatsbosbeheer aansluiting wordt gezocht bij de Algemene Plaatselijke
Verordening van de afzonderlijke gemeenten.
Math Paulussen wil als kadewacht van Waterschap Limburg kwijt dat het maaibeheer
alles te maken heeft met de veiligheid van de kades.
Wim Dupont zegt dat hij als representant van Bunde oordeelt dat zijn taak in de
Klankbordgroep er stilaan op zit. Naar aanleiding van die opmerking wordt gezamenlijk
besloten dat het Consortium nog tot medio 2021 de regie neemt voor de
Klankbordgroep bijeenkomsten. Volgens afspraak neemt de gemeente Maastricht het
daarna over. Waarschijnlijk in een gezamenlijke setting met de Klankbordgroep
Bosscherveld.
De volgende vergadering is dinsdag 12 januari 2021 om 19.00 uur in
Kasteelhoeve Hartelstein.
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