
  
 
 
 

   
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren  
van maandag 27 januari 2014 in de Brigidahoeve te Itteren. 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving 

o Sander Bastings 
o Carlo Poolen 
o Leo Schoutrop 
o Wim Dupont 
o Chris Hoekstra 
o Berrie Hermans 
o Paul Paulissen 

Gemeenten  
o Henk Goessen (Maastricht) 
o Renee Kuppers (Meerssen) 

RWS Maaswerken 
o Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat beheer 

o Theo Savelkoul 
 

Staatsbosbeheer 
o Patrick Kloet 
o Carla Hanssen 

Consortium Grensmaas B.V. 
o Peet Adams (voorzitter) 
o François Verhoeven 

Afmeldingen / niet aanwezig 
 

o Han Hamakers 
o Leo Schoutrop 
o Carla Hanssen 

 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Zowel over het verslag van de vergadering van maandag 30 september 2013, als de 
notulen van de extra bijeenkomst op woensdag 27 november 2013 zijn inhoudelijk 
geen opmerkingen. 
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Naar aanleiding van het verslag van 30 september bevestigt François Verhoeven dat 
het nog steeds de bedoeling is dat medio 2014 de werkzaamheden in de Itterense 
Weerd van start gaan. 
 
Peet Adams meldt een positieve wending in de grondaankopen voor de recreatievijver 
in Itteren. Consortium Grensmaas heeft nieuwe grondposities verworven en dat biedt 
ruimte om alsnog met de grondeigenaren tot overeenstemming te komen. Als het  
inderdaad tot een akkoord komt, gaat de aanleg van de vijver in 2015 van start. 
  
 
Aanvullende agendapunten 
 
Sander Bastings verzoekt de aanleg van de faunabrug in Itteren als extra agendapunt 
toe te voegen. 
 
 
Voortgang 
 
François Verhoeven: ,,De aanvoer van grond van het project A2-tunnel naar Borgharen 
gaat tot halverwege dit jaar door. Zoals het er nu naar uitziet, is het resterende gat in 
de dekgrondberging dan aangevuld. Overigens gaat de aanvoer van grond die vrijkomt 
bij de aanleg van de A2-tunnel ook in de tweede helft van 2014 nog door. Ongeveer 
150.000 m³ grond wordt tijdelijk in Itteren in depot opgeslagen en later toegepast in de 
dekgrondberging in Itteren. 
 
De planning van Consortium Grensmaas voorziet in de tweede helft van 2014  
vervolgens in de afbraak van de ongelijkvloerse kruising in Borgharen, doortrekking 
van het fietspad en het verwijderen van een gedeelte van de werkweg tussen  
Borgharen en Itteren. 
 
Het traject van de werkweg ter hoogte van de vijverlocatie tot aan het voordepot in  
Itteren blijft liggen. Dat is nodig voor de zand- en grindtransporten bij de vijveraanleg. 
In de loop van 2014 start de afwerking van de dekgrondberging. Zo wordt de Romeinse 
villa in Borgharen met een stevig gaas en een laag grind afgeschermd tegen  
schatzoekers. Dat gebeurt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In het najaar 
van 2014 resten nog wat kleinere werkzaamheden die het Consortium moet uitvoeren. 
  
In maart 2015 kan de locatie Borgharen definitief opgeleverd worden aan  
Staatsbosbeheer. Vervolgens is het aan de gemeente om de definitieve uitkomsten 
van de recreatievisie gestalte te geven rond het gebied. 
 
Het streven is de zand- en grindwinning in Geulle aan de Maas voor november 2014 af 
te ronden. Ook daar wordt de werkweg tijdens de grindwinning gefaseerd verwijderd 
vanaf medio 2014. Als die planning gehaald wordt, gaat in het najaar van 2014 de 
grindwinning in Itteren opnieuw van start. In mei/juni 2014 begint het Consortium met 
de dekgrondontgraving in de Itterense Weerd. Die grond wordt vrijwel zeker gebruikt 
voor de aanvulling van de dekgrondberging in Geulle aan de Maas. 
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De grond die vanaf 2015 vrijkomt bij de aanleg van de recreatievijver wordt toegepast 
in de dekgrondberging in Itteren. Als de eerste verwerkingsinstallatie van Itteren naar 
de locatie Koeweide/Trierveld verhuist, wordt de tijdelijke productievermindering  
opgevangen door de grindwinning in Bosscherveld weer op te starten.” 
 
De suggestie van Bastings dat met de extra dekgrond van de vijveraanleg de  
dekgrondberging in Itteren op maaiveld kan worden afgewerkt, is niet reëel. Verhoeven 
benadrukt dat die dekgrondberging links en rechts mogelijk wel iets hoger komt te  
liggen dan oorspronkelijk voorzien. 
 
De gemeente Maastricht heeft Consortium Grensmaas laten weten dat ze de werkweg 
Itteren-Borgharen niet meer nodig heeft met het oog op de werkzaamheden aan de 
Pasestraat. 
 
Op vragen van Saskia Janssen en Theo Savelkoul antwoordt Verhoeven geen exact 
beeld te hebben van de verwerving van percelen onvergraven natuur in de locatie 
Borgharen. Hij benadrukt dat er geen onteigeningstitel is voor die percelen.  
 
Berrie Hermans zegt vernomen te hebben dat de grond van A2-tunnel bij Maastricht 
voor het transport naar Borgharen op een aparte locatie gemengd wordt. Verhoeven 
benadrukt dat de grond van het tunnelproject is gekwalificeerd op basis van een     
gebiedskwaliteitskaart. ,,De partijen die in Borgharen worden aangeleverd, voldoen 
aan de kwaliteitseisen”. 
 
 
Faunabrug  
 
Tijdens de onthulling van de hoogwaterplaquette in Itteren en ook bij het tv-debat van 
L1 in Herten, heeft Sander Bastings aandacht gevraagd voor de aanleg van een  
faunabrug in Itteren in combinatie met een voetganger/fietsbrug. Die brug zou moeten 
aanhaken bij de bestaande brug over het Julianakanaal. Volgens Bastings heeft  
gedeputeerde Patrick van der Broeck toegezegd het gesprek te willen aangaan over 
dat plan. ,,Een plan dat geldbesparend is en de veiligheid van de inwoners aanzienlijk 
verbetert,” aldus Bastings. 
 
Savelkoul benadrukt dat Rijkwaterstaat de  opties voor de brug inmiddels ook bekijkt 
en het wellicht goed is de uitkomst daarvan af te wachten. . 
 
Verhoeven wijst erop dat het Consortium nog niet bezig met een ontwerp voor de  
faunabrug. Het enige dat er ligt, is een tekening die alleen maar aangeeft hoe de brug 
er eventueel uit zou kunnen zien. 
 
Bastings concludeert dat hij het initiatief gaat nemen om contacten te leggen met de 
gedeputeerde. 
 
Verhoeven en Adams geven aan geen problemen te hebben met dat plan en als dat 
nodig is voor ondersteuning te zorgen. 
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Rondvraag / wat verder ter tafel komt 
 
De toekomst van Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren is planologisch nog niet geregeld, 
zo bevestigt Henk Goessen na opmerkingen van Paul Paulissen. Met het oog op de 
gezamenlijke recreatieplannen van de Grensmaasgemeenten vindt er inmiddels  
overleg plaats over de toekomstige functie van Hartelstein.   
 
 
Volgende vergadering:  
Maandag 19 mei 2014 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren.    
 


