Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,
gehouden op dinsdag 20 oktober 2015 in de Brigidahoeve te Itteren.

Aanwezig
Omgeving:
o Sander Bastings
o Leo Schoutrop
o Berrie Hermans
o Paul Paulissen
o Han Hamakers
o Carlo Poolen
Gemeenten:
o Renée Kuppers (Meerssen)
RWS Maaswerken:
o Saskia Janssen
Staatsbosbeheer:
o Patrick Kloet
Consortium Grensmaas BV:
o Peet Adams (voorzitter)
o Francois Verhoeven
Toehoorders:
o Jaco van der Eijk
o Mat Paulussen
Afmeldingen / niet aanwezig
o
o
o
o

Wim Dupont (omgeving)
Henk Goessen (gemeente Maastricht)
Carla Hanssen (Staatsbosbeheer)
Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)

Opening
Volgens toezegging krijgt elk lid van de Klankbordgroep een boekwerk over het
archeologisch onderzoek naar het paardengraf in Borgharen en de locatie Voulwames
in Itteren uitgereikt.

Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst van dinsdag 7 juli 2015.
Conform afspraken met de Klankbordgroep meldt Peet Adams dat er sinds de vorige
vergadering geen nieuwe claims over uitvoeringsschade zijn ingediend bij het
Meldpunt. Wel is er één geval van planschade gemeld bij Rijkswaterstaat Maaswerken.
De groep bewoners uit onder meer Bunde en Borgharen, die ontevreden zijn over de
uitkomst van de behandeling van hun claims ,hebben geen contact meer gezocht met
Consortium Grensmaas.
Adams maakt bekend dat Rijkswaterstaat Maaswerken en het Consortium momenteel
bekijken of het nodig is de infobrochure over het Meldpunt Schade te verhelderen.
Daarbij gaat het met name over de mogelijkheid die de indieners van een schadeclaim
hebben om zelf ook expertise in te huren.
Carlo Poolen zegt wel nog contact te hebben gehad met de ontevreden
bewonersgroep. Volgens hem heeft de groep inmiddels contact gezocht met een
advocaat.
De containers aan de noordrand van Itteren worden eind oktober / begin november
verplaats naar het Trierveld in Sittard-Geleen, zo antwoord François Verhoeven op een
vraag van Sander Bastings.
Han Hamers merkt naar aanleiding van het verslag op dat de verkeerssituatie bij de
brug in Itteren voor fietsers nog steeds voor verbetering vatbaar is. Maar dat is een
aangelegenheid voor de gemeente.
Voortgang
François Verhoeven: ,,In Borgharen is in goed overleg met de inwoners de inrichting
afgerond. Daarbij gaat het onder meer over de wandelpadenstructuur en de aanleg van
stapstenen.
Op de locatie van de opgraving van het paardengraf gaat het Consortium het terrein
egaliseren met het oog op de komst van het kunstwerk dat herinnert aan de bijzondere
vondst. Dat kunstwerk, in de vorm van 67 grote grindblokken en vier gepolijste stenen,
krijgt dit najaar of in het voorjaar van 2016 gestalte. Zoals het er nu naar uitziet, wordt
het gebied in het eerste kwartaal van 2016 overgedragen aan Rijkswaterstaat. Die kijkt
nog eerst of in Borgharen alles conform vergunningen is uitgevoerd. Rond maart zal
Consortium Grensmaas het gebied verlaten en komt het terrein in handen van
Staatsbosbeheer.
In Itteren worden de werkzaamheden aan de weerd voor het einde van het jaar
afgerond. Alleen ter plaatse van het hoogwaterdepot worden in 2016 nog
werkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering verplaatst zich dan weer naar de resterende
dekgrondberging.
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Daarvoor moeten de huidige bezinkbekkens, net als kabels en leidingen, weer worden
verplaatst. Ook staat de nieuwe toegangsweg naar Kasteelhoeve Hartelstein nog op
het programma.
Als de grindwinning medio 2017 is afgerond, wordt verwerkingsinstallatie ‘Rotterdam’
ontmanteld en verhuisd naar Trierveld. De verwerkingsinstallatie ‘Merwede’ neemt dan
nog de grindwinning op de plek van het huidige voordepot voor haar rekening.
Het Consortium is in overleg met Rijkswaterstaat Maaswerken om ook de aanleg van
het passeervak in Itteren uit te voeren. Als daar definitief overeenstemming over wordt
bereikt, kan het passeervak in de tweede helft van 2018 al een feit zijn.
Binnen enkele weken start al het dekgrondverzet voor de aanleg van de recreatievijver
ten zuiden van Itteren. Als dat nodig is, volgt daarop ook meteen de grindwinning. Dat
werk neemt ongeveer een half jaar in beslag.
De uitvoering in Bosscherveld wordt in oktober/november 2016 weer opgestart.”
Chris Hoekstra maakt zich zorgen over de betrokkenheid van de gemeente Maastricht
bij de afronding van de Grensmaaslocaties na het vertrek van Henk Goessen.
Hoekstra wijst nogmaals op het belang van vroegtijdig en breed overleg over de
inrichting.
De vertegenwoordigers van de omgeving in de Klankbordgroep zijn complimenteus
over de excursie van Staatsbosbeheer in het natuurgebied Borgharen.
Onderwerpen omgeving
Fietsbrug Itteren:
Sander Bastings benadrukt dat er nog altijd een afspraak met de provincie ligt, dat
uiterlijk in 2017 in Itteren een gecombineerde fiets/faunabrug aangelegd zou worden.
Inmiddels is de scope verbreed en wordt er volop overleg gevoerd over alternatieven.
Daarbij wordt met name gedacht aan een aparte fietsbrug en een volwaardige
faunapassage over het Julianakanaal. Meerdere vertegenwoordigers van de omgeving
merken op, dat aanleg van een faunabrug ter hoogte van de Geul wel eens problemen
kan opleveren met hoogspanningskabels.
Adams benadrukt dat het voor Consortium Grensmaas inmiddels niet meer haalbaar is
om de brug in 2017 gerealiseerd te hebben. De engineering is inmiddels stopgezet.
Het Consortium heeft het aanbod gedaan om het brugbudget over te hevelen naar de
overheid die het geld, na een definitieve variantkeuze, kan gebruiken als bijdrage in de
bouwkosten.
Itterense Weerd:
Paul Paulissen blijft moeite houden met de beoogde eindsituatie van de Itterense
Weerd. Volgens hem blijft de weerd nagenoeg ontoegankelijk en staat het gebied meer
dan de helft van het jaar onder water.
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Saskia Janssen weerlegt de kritiek. Zij wijst erop dat de alternatieve uitvoering in
vergelijking met het oorspronkelijke POL-ontwerp een enorme verbetering betekent.
,,Een deel van het gebied staat straks meer dan de helft van het jaar droog en is
gewoon toegankelijk. Ook in Itteren ontstaat er volop ruimte om te struinen in de
natuur.”
Patrick Kloet beaamt de opmerkingen van Leo Schoutrop dat de weerd wel een
problematisch gebied wordt voor de grazers, die moeilijk weg kunnen bij stijgende
waterpeilen.
Adams merkt op dat de discussie over de Itterense Weerd een gelopen race is, die niet
opnieuw moet worden gevoerd. Verhoeven wijst erop dat ook de inwoners van Itteren
vroegtijdig de ruimte krijgen om ideeën te lanceren over de inrichting van het gebied,
waaronder ook de weerd.
Eindsituatie Kasteelhoeve Hartelstein:
Paulissen waarschuwt dat Kasteelhoeve Hartelstein niet als een geïsoleerd eiland
achter mag blijven na de inrichting van het natuurgebied in Itteren. De omgeving
beschouwt Hartelstein als een belangrijk recreatief knooppunt in het toekomstige
RivierPark Maasvallei.
François Verhoeven wijst erop dat er voldoende mogelijkheden blijven voor recreatieve
verbindingen met Hartelstein, die nader besproken kunnen worden met de omgeving
tijdens overleg over de inrichting. Verhoeven: ,,We kunnen trouwens ook niet aan alle
wensen voldoen. We moeten dat gebied rond Hartelstein volgens bepaalde modellen
opleveren met inderdaad nogal wat reliëf in het terrein.”
Rondvraag
Leo Schoutrop solliciteert nogmaals naar een zetel in de commissie die aan de slag
gaat met de inrichting van het toekomstige natuurgebied in Itteren.
Carlo Poolen vraagt zich af waarom de omgeving niet door de Grensmaasgemeenten
betrokken wordt bij de plaatsing van infozuilen en andere promotie-uitingen van
RivierPark Maasvallei.
Sander Bastings vraagt of het mogelijk is een halve Maaskei die nog in Herbricht ligt,
als een soort monument een plek te geven in Itteren. De andere helft van de steen is
gepolijst en met een inscriptie aan de Vlaamse Maasoever geplaatst tijdens een
bezoek van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu.
De bewaking treedt streng op tegen mensen die op de werklocatie nabij de Itterense
Weerd wandeltochten ondernemen. Het gebied levert risico’s op en daarom worden
wandelaars structureel weggestuurd.

Volgende vergadering:
Dinsdag 12 januari 2016 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren.
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