
 
 
 

   
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren  
van maandag 19 mei 2014 in Brigidahoeve in Itteren. 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving 

-‐ Sander Bastings 
-‐ Carlo Poolen 
-‐ Leo Schoutrop 
-‐ Wim Dupont  
-‐ Berrie Hermans 
-‐ Paul Paulissen 
-‐ Han Hamakers 

Gemeenten  
-‐ Henk Goessen (Maastricht) 

RWS Maaswerken 
-‐ Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat beheer 

-‐ Theo Savelkoul 

Consortium Grensmaas B.V. 
-‐ Peet Adams (voorzitter) 
-‐ Francois Verhoeven 

Afmeldingen / niet aanwezig 
 

-‐ Chris Hoekstra (omgeving) 
-‐ Patrick Kloet (Staatsbosbeheer) 
-‐ Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 
-‐ Renée Kuppers (gemeente Meerssen) 
 

Mireille Arntz van Waterschap Roer en Overmaas houdt een presentatie op hoofdlijnen 
over de herinrichting van de Oude Kanjel in Itteren. De Kanjel krijgt meer cachet door 
aanpassingen van het profiel en een meer slingerend tracé. Het slib wordt verwijderd 
en de monding wordt aangepast. De Geul en de Oude Kanjel zitten elkaar overigens 
niet in de weg, zo benadrukt Mireille Arntz. De gemeenten Maastricht en Meerssen 
hebben inmiddels ingestemd met de reconstructie. 
Het werk gaat in oktober 2014 van start en duurt tot half maart 2015. Voor de recon-
structie moeten in totaal twaalf bomen worden gerooid. Wandelaars kunnen de Kanjel 
straks oversteken via enkele nieuwe duikers. 
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Verslag vorige vergadering 
 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst van maandag 27 janua-
ri. Noch inhoudelijk, noch naar aanleiding van. 
 
 
Voortgang 
 
Francois Verhoeven: ,,Eind mei 2014 staan de laatste grondtransporten van de A2-
tunnel bij Maastricht naar Borgharen gepland. Voor de resterende aanvulling van de 
dekgrondberging maakt Consortium Grensmaas gebruik van de gronddepots die nog in 
Borgharen aanwezig zijn. 
De aanvoer van grond van het tunnelproject gaat overigens gewoon door. Consortium 
Grensmaas heeft een vergunning om zo’n 150.000 kuub van die grond in depot op te 
slaan in Itteren. Dat depot wordt straks gebruikt om de dekgrondberging in Itteren aan 
te vullen. 
 
Eind mei wordt in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ge-
meente Maastricht het archeologisch monument in Borgharen afgeschermd tegen on-
gewenste schatzoekers. Een oppervlakte van zo’n 900 vierkante meter wordt afgedekt 
met worteldoek, gaas en een lading grind. 
 
Vervolgens staan het herstel van de Spekstraat en de doortrekking van het fietspad 
tussen Itteren en Borgharen op het programma. Na de bouwvakvakantie wordt de brug 
in Borgharen verwijderd. 
 
Conform afspraak en vergunning kan de locatie Borgharen in maart 2015 worden op-
geleverd. 
 
In Geulle aan de Maas wordt momenteel zo’n 350.000 kuub dekgrond van de Itterense 
weerd aangevoerd om de dekgrondberging aan te vullen. De geluidswal in Geulle aan 
de Maas is inmiddels voor een groot deel weer verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet 
is de grindwinning in Geulle aan de Maas in september afgerond. Rond augustus is de 
herstart van de grindwinning in Itteren gepland. Het nieuwe tracé van de Geul komt 
eind dit jaar, of begin 2015 klaar. De huidige bezinkbekkens in Itteren worden ver-
plaatst naar een locatie achter de Kasteelhoeve Hartelstein. 
 
De toepassing van een flocculatie als oplossing voor het probleem van de vertroebe-
ling van het Julianakanaal lijkt een succes. Het kanaal en het verwerkingsbekken zien 
er vanaf het moment van de toepassing veel beter uit.” 
 
Volgens Verhoeven is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de grindwinning in de 
Itterense weerd kan worden afgerond. Als voorlopige einddatum wordt medio 2016 
aangehouden. 
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In september of oktober 2015 worden de vissen uit de huidige vijver in Itteren verwij-
derd. Met het oog op de veiligheidsrisico’s wordt het gebied rond de vijver binnenkort 
afgesloten met een raster. De boer die in de directe omgeving nog percelen in gebruik 
heeft, krijgt een sleutel om toegang te houden tot die grond. 
 
De verplaatsing van de bezinkbekkens op kortere afstand van het dorp levert geen 
enkele overlast op, zo antwoordt Verhoeven op vragen van Leo Schoutrop. 
 
Sander Bastings merkt op, dat door de waterkrachtcentrales in Wallonië grote fluctua-
ties in de waterstand ter hoogte van Itteren ontstaan. Binnen enkele uren kan dat ver-
schil wel twee meter bedragen, zo heeft Bastings gesignaleerd. Verhoeven benadrukt 
nog eens dat de Itterense weerd ruim toegankelijk wordt. In de zomermaanden kan er 
op veel plaatsen gewoon gewandeld worden. 
 
Beschermingsniveau   
 
Bastings roept de overheden op voortaan met één mond te praten als het gaat om het 
veiligheidsniveau dat inmiddels bereikt is door de werkzaamheden van Consortium 
Grensmaas. Hij herinnert eraan, dat tijdens de hoogwaterweek De Maas de Baas de 
provincie heeft verkondigd dat Borgharen een beschermingsniveau van een keer in de 
5000 jaar heeft. Dat werd later  teruggebracht tot één keer in de 500 jaar. Maaswerken 
kwam later weer met één in de 250 en Rijkswaterstaat heeft Bastings laten weten dat 
een derde deel van Borgharen nog steeds blank komt te staan bij identieke aanvoeren 
als in 1993 en 1995. 
 
Peet Adams geeft Bastings gelijk en oordeelt dat het voor de beeldvorming en de be-
trouwbaarheid van belang is dat alle partners van het project Grensmaas afspreken 
hetzelfde beschermingsniveau te communiceren. ,,De opgave van Consortium Grens-
maas is het realiseren van een beschermingsniveau van één keer in  de 250 jaar. Vol-
gens contractuele afspraken hebben we daaraan voldaan in Borgharen,” aldus Adams. 
 
Itterense weerd 
 
Paul Paulissen komt met enkele aanvullende vragen over de verontreinigde locatie aan 
de noordzijde van de Itterense weerd. Francois Verhoeven wijst erop dat de aangetrof-
fen verontreiniging nabij het oude grindgat niet wordt gesaneerd. Het ontwerp van de 
rivierverruiming is zodanig aangepast, dat de verontreiniging niet wordt vergraven. Het 
talud langs de verontreiniging wordt ter bescherming volledig met stortsteen afgedekt. 
 
Opruimen zwerfvuil in de toekomst  
 
Francois Verhoeven merkt op dat Consortium Grensmaas na de oplevering van de 
locatie Borgharen niet meer verantwoordelijk is voor het opruimen van het zwerfvuil. 
De afgelopen jaren betaalde het Consortium een vergoeding aan de verenigingen voor 
dat opruimen. Nu Staatsbosbeheer het natuurgebied gaat overnemen, wordt die in-
stantie ook verantwoordelijk voor het opruimen van het zwerfvuil. Op initiatief van de 
provincie hebben Maasgemeenten, natuurorganisaties en allerlei instanties de krach-
ten gebundeld in het project Schone Maas. Het is de bedoeling dat de schoonmaakac-
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ties van de Maasoevers gecoördineerd worden uitgevoerd met een kleine vergoeding 
voor verenigingen die de helpende hand willen reiken. 
 
 
 
Rondvraag   
 
Carlo Poolen maakt bekend dat inwoners van Borgharen en Itteren samen met initiatief 
hebben genomen om een natuurcursus van het IVN te volgen. Zo’n 15 inwoners doen 
aan de cursus mee. Het is de bedoeling dat zij, mede in het kader van de recreatievi-
sie, straks toeristen in de toekomstige natuurgebieden rondleiden. 
 
Sander Bastings vraagt zich af waarom de provincie niets meer van zich heeft laten 
horen na een eerste overleg met een delegatie van de Dorpsraad/klankbordgroep uit 
Itteren over de aanleg van de faunabrug. Adams zegt toe navraag te doen en Bastings 
nader  te informeren. 
 
Bastings zegt hogelijk verbaasd te zijn over een van de voorstellen in het Limburgse 
Deltaplan dat het op lange termijn toch noodzakelijk is dat er hoogwaterbruggen wor-
den aangelegd in zowel Itteren als Borgharen. Met de extreem hoge wateraanvoeren 
die over enkele decennia worden verwacht, zijn die bruggen nodig voor de evacuatie 
van de inwoners. Bastings: ,,Wij hebben de aanleg van die bruggen enkele jaren gele-
den al voorgesteld en werden toen niet serieus genomen. Nu komt de overheid er zelf 
mee”. 
 
      
 
Volgende vergadering: maandag 15 september 2014 om 19.30 uur in de Brigida-
hoeve in Itteren.    
 


