
  
 
 
 

   
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bo rgharen-Itteren  
van maandag 15 september 2014 in de Brigidahoeve te  Itteren. 
 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving 

o Sander Bastings 
o Carlo Poolen 
o Han Hamakers 
o Wim Dupont 
o Berrie Hermans 
o Chris Hoekstra 

Gemeenten  
o Henk Goessen (Maastricht) 

RWS Maaswerken 
o Saskia Janssen 

 
RWS Beheer 

o Theo Savelkoul 
 
Staatsbosbeheer 

o Carla Hanssen 
o Patrick Kloet 

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

Afmeldingen / niet aanwezig 
 
Omgeving 

o Leo Schoutrop 
 

Gemeente Meerssen 
o Renee Kuppers 
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Verslag vorige vergadering 
 
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van de notulen merkt Sander Bastings op dat de proef met nieuwe 
turbines in de waterkrachtcentrale bij Lixhe ten einde loopt en dat daarmee ook de  
grote wisselingen in de waterstand van de Maas voorbij zijn. 
 
Chris Hoekstra wil graag opheldering over de uitspraak van Bastings dat hij van  
Rijkswaterstaat heeft vernomen dat een derde deel van Borgharen na afronding van de 
werkzaamheden van Consortium Grensmaas nog steeds blank komt te staan bij  
identieke wateraanvoeren als in 1993 en 1995. 
Saskia Janssen kan daar geen duidelijkheid over verschaffen. ,,Ik weet niet hoe de 
vraagstelling is geweest over het beschermingsniveau voor Borgharen”.  
Bastings wijst erop dat Rijkswaterstaat in het najaar weer met nieuwe berekeningen 
komt. Peet Adams stelt voor navraag te doen naar de juiste context van de uitlating 
van Rijkswaterstaat en dat te agenderen voor de volgende bijeenkomst. 
 
Carla Hanssen vraagt zich af of Staatsbosbeheer ook een rol kan spelen bij het  
initiatief van de inwoners van Borgharen om als natuurgids te gaan opereren. Carlo 
Poolen reageert verwonderd: ,,In de aanloop naar dat initiatief hebben we  
Staatsbosbeheer benaderd en nooit meer iets gehoord”. De bewonersdelegatie uit 
Borgharen en Staatsbosbeheer schuiven alsnog aan tafel tijdens een overleg in  
oktober.  
 
 
Voortgang (François Verhoeven) 
 
In Borgharen zet het Consortium momenteel de laatste puntjes op de i. In de  
dekgrondberging zijn geulen aangebracht, conform de afspraken in het Eindplan. De 
doortrekking van het fietspad is gestart en het herstel van het oorspronkelijk tracé van 
de Spekstraat gebeurt op korte termijn. Ook het viaduct verdwijnt. De oplevering van 
het gebied aan Natuurmonumenten is in maart 2015 voorzien. 
 
Sander Bastings vraagt zich af wat de functie van de bult in het natuurgebied in  
Borgharen is, die hij aanduidt als de Tafelberg. Verhoeven verduidelijkt dat het om een 
stukje onvergraven natuur gaat met een oude stortplaats en een brokje archeologie. 
 
De modellering in het natuurgebied in Borgharen krijgt niet van iedereen de hoofdprijs. 
Berrie Hermans merkt op dat er klachten zijn over toename van insecten door het  
stilstaand water in de plassen. 
Hoekstra komt met het voorstel om een van de afwateringsgeulen maar dicht te gooien 
en met rioolbuizen te werken voor de afwatering naar de Maas. De geul vormt een  
barrière om ommetjes te maken in het gebied. Zeker voor mensen met een rollater. 
Hoekstra benadrukt dat het terrein ook moeilijk bewandelbaar is doordat het  
allesbehalve egaal is afgewerkt. Verhoeven zegt toe nog eens een inspectieronde in 
het gebied te maken en eventueel alsnog voor kleine aanpassingen te zorgen. 
Patrick Kloet laat doorschemeren niets te voelen voor de toepassing van rioolbuizen 
voor de afwatering. ,,Dat past niet in het karakter van de Grensmaasnatuur”. 
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Theo Savelkoul waarschuwt niet te snel conclusies te trekken. ,,Geef het gebied  
gewoon de tijd.” 
 
Han Hamakers verzoekt het Consortium te bekijken, of de werkweg tussen Borgharen 
en Itteren voorlopig gewoon helemaal gehandhaafd kan blijven. Rijkswaterstaat  
onderzoekt momenteel de toekomst van de brug in Itteren, die op z’n minst groot  
onderhoud nodig heeft. ,,Als die brug tijdelijk uit gebruik genomen wordt, biedt de 
werkweg een ideale, alternatieve route voor het lokale verkeer”, oppert Hamakers. 
 
Er is een doorbraak in zicht rond de problematiek van de grondverwerving voor de  
aanleg van de recreatievijver ten zuiden van Itteren, zo maakt Verhoeven bekend.  De 
gemeente Maastricht en Consortium Grensmaas hebben in principe overeenstemming 
bereikt over de aankoop van dertien hectare grond, waarmee de landbouwers op de 
beoogde vijverlocatie voor een belangrijk deel kunnen worden gecompenseerd.  
Het overleg met de landbouwers is weer opgestart. Als partijen alsnog snel  
overeenstemming bereiken, kan de aanleg van de vijver in het tweede, of derde  
kwartaal van 2015 van start gaan. 
 
De grindwinning in Geulle aan de Maas is afgerond. De werkweg is tot voorbij  
Voulwames opgeruimd. Er wordt geen grind meer aangevoerd vanuit Geulle aan de 
Maas en dat betekent dat de grindwinning in Itteren weer is opgestart. 
 
Consortium Grensmaas is inmiddels ook bezig met de voorbereidingen voor het  
verleggen van het tracé van de Geul. Als onderdeel van die werkzaamheden wordt 
momenteel een nieuwe brug over de weg naar Hartelstein aangelegd. De monding van 
de Geul blijft ongewijzigd. De nieuwe bedding van de Geul is overigens al klaar.  
 
Met hulp van vrijwilligers van diverse visorganisaties is vandaag een groot aantal  
bittervoorns uit de voormalige visvijver gehaald en uitgezet in de Maas. Een van de 
komende weken worden de overige vissen in de vijver gevangen overgebracht naar 
een van de visvijvers bij de Geusselt in Maastricht. De vijver in de weerd gaat straks 
deel uitmaken van de rivierverruiming in Itteren. 
 
Adams schetst in kort bestek de ontwikkelingen rond het initiatief van de bevolking van 
Itteren om de toekomstige faunabrug in Itteren te combineren met een fietspad. Dat 
fietspad is niet alleen voor recreanten, maar vooral ook bedoeld voor de schooljeugd 
die dan niet meer gebruik hoeft te maken van de huidige brug, waar veel vrachtverkeer 
over rijdt. 
 
Op verzoek van de provincie wordt momenteel de laatste hand gelegd aan  
schetsontwerpen en een globale financiële onderbouwing van een gecombineerde 
fauna- en fietsbrug. Eind deze maand, begin oktober komt er een breed overleg  
waarvoor alle betrokken partijen worden uitgenodigd. 
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Rondvraag 
 
Poolen lanceert het idee om de werkweg tussen Itteren en Borgharen ter beschikking 
te stellen voor de organisatie van een dag voor de jeugd uit beide dorpen. ,,Het lijkt me 
geweldig om de jeugd op de weg de ruimte te geven om onbelemmerd te skaten en 
allerlei spellen te doen. Dat zou bijvoorbeeld mooi op een zaterdag kunnen.”   
Consortium Grensmaas bekijkt de mogelijkheden en koppelt terug naar Poolen. 
 
Hoekstra en Savelkoul maken gewag van overleg over de mogelijkheden van de  
aanleg van een oeververbinding tussen Itteren en Bosscherveld. Die mogelijkheden 
worden momenteel op een rijtje gezet.  
 
        
Volgende vergadering 
 
Dinsdag 2 december 2014 om 19.30 uur in de Brigidahoeve.    
 


