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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bo rgharen-Itteren,  
gehouden op dinsdag 6 november 2012 in Kasteelhoeve  Hartelstein te Itteren. 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

o Sander Bastings 
o Wim Dupont 
o Han Hamakers 
o Leo Schoutrop 
o Berrie Hermans 
o Chris Hoekstra 

Gemeenten:  
o Henk Goessen (Maastricht) 

RWS Maaswerken: 
o Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat:  

o Theo Savelkoul 
 
Staatsbosbeheer: 

o Pascal Roomberg 

Consortium Grensmaas BV: 
o Peet Adams (voorzitter) 
o François Verhoeven 

Afmeldingen / niet aanwezig 
o Carlo Poolen (omgeving) 
o Renee Kuppers (gemeente Meerssen) 

 
 
Opening en mededelingen 
Op verzoek van Sander Bastings licht Pieter Luijten uit Itteren zijn voorstel toe voor de 
aanleg van een laagwaterbrug even stroomafwaarts van de stuw in Borgharen. Luijten 
heeft maanden aan zijn plan gewerkt. Luijten denkt dat de oversteek een prima  
alternatief is voor het voet- en fietsveer in Itteren dat niet op steun kon rekenen van de 
autoriteiten. 
 
De initiatiefnemer benadrukt dat er al drie decennia lang gepraat wordt over een  
oversteek. Een voorziening bij de stuw zelf is definitief verleden tijd. Luijten wijst erop 
dat eenvoudige rivieroversteken voor voetgangers en fietsers in Frankrijk een veel 
voorkomende voorziening is. " Wat de Fransen kunnen, kunnen wij ook".  
 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er slechts beperkte ruimte bruikbaar is voor de 
aanleg van de Maasoversteek.  
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Probleem dat daarbij opdoemt is dat het materiaal van de brug bestand moet zijn  
tegen wisselende stroomsnelheden en geen obstakel mag vormen voor  
hulpverleningsdiensten en kajakkers. De plek die Luijten uiteindelijk als meest geschikt 
heeft beoordeeld, sluit aan op de Kolkweg en is slechts negentig meter breed. 
 
Henk Goessen is positief over het initiatief van Luijten dat haarfijn past in de  
Recreatievisie waarvoor de gemeente Maastricht het voortouw heeft genomen.   
Wethouder Gerdo van Grootheest heeft in dat kader enkele dagen eerder in de media 
ook al gerept over een Maasoversteek. Maastricht is voorstander van zo'n verbinding  
en Goessen nodigt Luijten dan ook uit aan te haken bij dat initiatief. Luijten zelf is  
positief over de infoverstrekking van Rijkswaterstaat en die instantie toont zich ook 
bereid aan te haken bij verder overleg. Theo Savelkoul waarschuwt dat de aanleg van 
de brug niet zo simpel is als het nu allemaal lijkt. 
 
Peet Adams benadrukt samen met François Verhoeven dat Consortium Grensmaas 
geen partij is en ook geen enkele financiële verplichting heeft in deze kwestie. Er is 
ruimte geboden voor de presentatie van Luijten omdat zijn initiatief in het verlengde ligt 
van het project Grensmaas. Adams zegt toe dat de leden van de Klankbordgroep de 
Recreatievisie toegestuurd krijgen. Hij neemt daarvoor contact op met de gemeente 
Maastricht.  
 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Han Hamakers merkt op dat de Rabobank de bomenactie van Itteren en Borgharen 
niet financieel ondersteund heeft. 
 
Pascal Roomberg doet, in antwoord op vragen van Chris Hoekstra, de toezegging dat 
hij contact zal opnemen met de beheerders van het natuurgebied in Borgharen over de 
toegankelijkheid vanaf de Spekstraat en de mogelijkheid van de plaatsing van een 
klaphekje. 
 
François Verhoeven bevestigt dat de ongelijkvloerse kruising over de werkweg tussen 
Borgharen en Itteren uiterlijk in het derde kwartaal van 2015 verwijderd wordt.  
 
 
Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verho even) 
 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt de grindwinning in Borgharen in februari 2013  
afgerond. Over twee of drie weken is het dekgronddepot weg. Het uitkijkpunt is al  
verwijderd. Eind dit jaar is de rivierverruiming klaar. Na afronding van de grindwinning 
is het toekomstig natuurgebied al grotendeels toegankelijk.  
 
De dekgrond van de visvijver wordt ook nog verwerkt in de dekgrondberging in  
Borgharen. Het verwijderen van de dekgrond binnen de plancontour van de vijver start 
op z'n vroegst medio 2014. Met de grindwinning wordt pas gestart nadat de winning in 
Geulle aan de Maas is afgerond (2015). 
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De sanering van het pompstation in Borgharen is in volle gang, inclusief de  
verwijdering van asbest.  
 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt het laatste stukje van de werkweg tussen Geulle aan 
de Maas en het voordepot in Itteren nog dit jaar verhard.  
 
Het inklinken van de dekgrondberging zal waarschijnlijk beperkt worden tot zo'n zeven, 
acht centimeter. Als dat nodig is voor de grondbalans, wordt de dekgrondberging nog 
aangevuld met grond van buiten het Grensmaasproject.  
 
 
Rondvraag / wat verder ter tafel komt 
 
Han Hamakers maakt bekend dat de leden van de Klankbordgroep ook uitgenodigd 
zijn voor de officiële start van de bomenplant langs het fietspad tussen Borgharen en 
Itteren op woensdag 14 november.  
 
Pascal Roomberg heeft er geen moeite mee als er op de dekgrondberging in  
Borgharen in de wintermaanden weer geschaatst wordt bij spontane ijsvorming.  
 
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 29 januari 2013 om 19.30 uur in Kasteelhoev e Hartelstein te Itteren.    
 
 


