Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

C 0 N S
0 1? T 1 U M
RENsMPP
6

1 september2012

Uitnodiging tweede open Grensmaasdag
Geachte mevrouw, meneer,
Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken nodigen u van harte uit voor
de tweede open Grensmaasdag, op zaterdag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur
in Itteren en Borgharen. Ook Staatsbosbeheer, Ark en Natuurmonumenten werken
mee aan de Organisatie.
Tijdens de open dag tonen we u de voortgang van de drie doelstellingen van het
project Grensmaas: hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning.
Bezoekers krijgen een scala aan activiteiten voorgeschoteld met onder meer een gratis
boottocht, een treinritje, natuurexcursies, een infomarkt, een foto-expositie, allerlei
attracties voor de kinderen en de tentoonstelling van één van de 65 skeletten uit het
vermaarde paardengraf in Borgharen dat in 2010 tijdens de werkzaamheden werd
blootgelegd.
De open dag speelt zich voor het grootste gedeelte af in en rond Kasteelhoeve
Hartelstein op de werklocatie van Consortium Grensmaas in Itteren. Op die locatie is
voldoende parkeergelegenheid. Om verkeersproblemen te voorkomen, verzoeken we
bezoekers uit de directe omgeving bij voorkeur met de fiets te komen. Er is een
bewaakte fietsstalling voorzien. Bij de entree van de kasteelhoeve krijgt elke bezoeker
twee gratis consumptiebonnen voor een drankje en een plattegrond, waarop alle
activiteiten aangegeven zijn.
Wat kunt u zoal verwachten? Rond Hartelstein krijgt u informatie over alle facetten van
de uitvoering van het project en kunt u de grindverwerkingsinstallaties in de werkhaven
bekijken. Teams van het Consortium en Maaswerken staan klaar om tekst en uitleg te
geven. Bij de werkhaven kunt u instappen in een rondvaartboot die een tochtje naar de
werklocatie Bosscherveld maakt. U kunt ook kiezen voor een ritje met een trein op
zonne-energie die u naar Borgharen brengt. Daar zijn korte natuurexcursies en krijgt u
uitleg over de imposante rivierverbreding die daar gestalte heeft gekregen om Limburg
te beschermen tegen nieuwe overstromingen.
Voor de kinderen is er bij Hartelstein een minikermis en kunnen ze op een circuit een
ritje maken in vrachtauto’s die grindbedrijf L’Ortye ter beschikking stelt. De stichting
Emmaus organiseert een snuffelmarkt met duizend-en-een gebruikte spulletjes.
We hopen u te ontmoeten op deze tweede open Grensmaasdag.
Met vriendelijke groet,
Kees van der Veeken
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