
  
 
 
 

   
 

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren  
van dinsdag 7 juli 2015 in Brigidahoeve in Itteren. 
 
Aanwezig: 
 
Omgeving 

o Sander Bastings 
o Wim Dupont  
o Berrie Hermans 
o Paul Paulissen 
o Han Hamakers 

Gemeenten  
o Henk Goessen (Maastricht) 
o Renée Kuppers (Meerssen) 

RWS Maaswerken 
o Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat beheer 

o Theo Savelkoul 
 
Staatsbosbeheer 

o Patrick Kloet 
o Carla Hanssen 

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

Afmeldingen / niet aanwezig 
 

o Chris Hoekstra (omgeving) 
o Carlo Poolen (omgeving) 
o Leo Schoutrop (omgeving) 
o Wim Dupont (omgeving) 

Opening 
Peet Adams biedt verontschuldigingen aan voor het feit dat agenda en verslag van 
vorige vergadering niet zijn verstuurd. 
 
Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst van dinsdag 10 februari 
2015. 
Naar aanleiding van het verslag meldt Adams dat het aantal claims die betrekking  
hebben op uitvoeringsschade niet is toegenomen.  
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De groep bewoners uit onder meer Bunde en Borgharen, die in het begin van het jaar 
de publiciteit opzocht, uit onvrede over de uitkomst van hun claims, heeft niet meer van 
zich laten horen. 
 
Voortgang 
François Verhoeven: ,,De werkzaamheden in het gebied van de rivierverruiming en de 
dekgrondberging verlopen volgens planning. In de loop van dit jaar wordt het  
bezinkbekken verplaatst zodat ook daar grindwinning kan plaatsvinden. 
 
Het natuurgebied Borgharen is vrijdag 5 juni 2015 geopend. Consortium Grensmaas is 
druk bezig met de officiële oplevering. Donderdag 16 juli gaat het Consortium nog eens 
met een delegatie van de omgeving het terrein in om de inrichting/afwerking te  
beoordelen. 
 
Het bestemmingsplan voor de recreatievijver is door de gemeenteraad van Maastricht 
vastgesteld. In september 2015 starten de werkzaamheden. Consortium Grensmaas 
gaat tijdig na of er binnen een straal van 250 meter nog woningen liggen die in  
aanmerking komen voor een zogenaamde nulmeting. 
 
De inwoners van Itteren en Borgharen moeten er rekening mee houden dat er  
incidenteel transporten van grote machines door de dorpskernen rijden. Rijkwaterstaat 
en de gemeente Maastricht hebben beslist dat transporten hoger dan vier meter niet 
meer van de brug over het Julianakanaal in Itteren gebruik mogen maken. 
 
De containers aan de noordrand van Itteren worden na de bouwvakvakantie  
verwijderd. De containers zijn nodig op de locatie Trierveld in Sittard-Geleen.” 
 
Sander Bastings merkt op dat hij tijdens een wandeling door het natuurgebied in  
Borgharen is gestoten op een grote partij autobanden, een winkelwagen en ander  
materieel. Patrick Kloet verheldert dat het afval daar tijdelijk is gedeponeerd na een 
opruimactie van de reclassering. Het afval wordt op korte termijn verwijderd.  
 
Kloet bevestigt naar aanleiding van opmerkingen van Bastings dat Staatsbosbeheer 
het kuddebeheer in Borgharen heeft uitbesteed aan Free Nature en Ark. 
 
Rondvraag   
Volgens Han Hamakers en Berrie Hermans is de nieuwe verkeerssituatie bij de brug in 
Itteren niet conform de afspraken met de bevolking. Met name de afstelling van de  
verkeerslichten voor fietsers is voor verbetering vatbaar. 
 
Het archeologisch onderzoek in Itteren heeft niet tot opzienbarende vondsten geleid, 
zo antwoordt Verhoeven op vragen van Paul Paulissen. 
 
Het Consortium gaat conform de afspraken met de provincie verder aan de slag met de 
ontwerpen van de fiets/faunabrug in Itteren, zo reageert Verhoeven op vragen van 
Bastings. 
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Hermans roept de gemeente Maastricht op de scheuren in de weg te repareren,  
veroorzaakt door vrachtverkeer tijdens de periode dat de brug in Itteren voor alle  
verkeer was afgesloten en een omleidingsroute gebruikt moest worden. 
 
Carla Hanssen merkt op dat de Klankbordgroep Bosscherveld zaterdag 3 oktober op 
excursie gaat in het natuurgebied Borgharen. 
 
De omgeving is uiterst tevreden over de opening van het natuurgebied in Borgharen op 
woensdag 5 juni 2015. 
  
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 20 oktober 2015 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren.   
 
  
 


