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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden op 
dinsdag 10 mei 2016 in de Brigidahoeve in Itteren.  

 
Aanwezig 
Omgeving  

o De heer S. Bastings  
o De heer H. Hamakers  
o De heer P. Paulissen  
o De heer C. Poolen  
o De heer M. Paulissen 
o De heer W. Dupont 
o De heer B. Hermans 

 
Maaswerken / Rijkswaterstaat  

o Mevrouw S. Janssen 
 

Staatsbosbeheer 
o De heer P. Kloet 
o Mevrouw C. Hanssen 

 
Gemeente Maastricht 

o De heer H. Goessen 
o De heer K. Jans 

 
Gemeente Meerssen 
      o    Mevrouw R. Kuppers 
 
Consortium Grensmaas 

o De heer F. Verhoeven 
o De heer P. Adams (voorzitter) 

 
Afwezig/afgemeld 

o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o De heer C. Hoekstra (omgeving) 

 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda 
Leo Schoutrop heeft bedankt als lid van de Klankbordgroep.  
Koos Jans vertegenwoordigt voortaan de gemeente Maastricht. Hij volgt Henk  
Goessen op die met pensioen gaat. 
 
Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd. 
 
Notulen vorige vergadering 
De notulen leveren geen opmerkingen op. 
 
Voortgang / Uitvoering 
François Verhoeven: ,,De containerwal ten noordoosten van Itteren is verwijderd. De 
uitvoering van de recreatievijver verloopt voorspoedig, is halverwege en ligt iets voor 
op schema. Het eindplaatje moet iets aangepast worden om te voorkomen dat de  
vegetatie een te grote aantrekkingskracht op vogels in het algemeen en ganzen in het 
bijzonder krijgt. Maastricht Aachen Airport heeft over dat aspect ingesproken.  
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In september-oktober moet de recreatievijver gestalte hebben gekregen. Volgens  
afspraak wordt de werkweg in november opgeruimd. 
 
De grindwinning in de Itterense Weerd wordt volgende maand afgerond. De grind- 
winning concentreert zich dan nog ten noorden van Kasteelhoeve Hartelstein.  
 
De Rotterdam wordt op het eind van dit jaar ontmanteld. De verwerkingsinstallatie  
verhuist naar het Trierveld. Op dat moment wordt ook de grindwinning in Bosscherveld 
weer opgestart. Tot de zomer van 2018 wordt er grind gewonnen in Bosscherveld. Dan 
wordt ook Itteren afgerond. Een jaar later is het hele zuidelijke cluster van het project 
Grensmaas klaar.” 
 
Onderwerpen omgeving 
Consortium Grensmaas heeft overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat Maas- 
werken over de aanleg van het passeervak in het Julianakanaal ter hoogte van Itteren 
bij de huidige locatie van de werkhaven. Zoals het er nu naar uitziet, is dat werk eind 
2018 klaar. 
 
Tijdens een bezoek van minister Melanie Schultz is de helft van een grindsteen met  
inscriptie geplaatst in Herbricht. Op verzoek van Sander Bastings wordt contact  
gezocht met Theo Savelkoul om  te bekijken of het mogelijk is de andere helft een  
prominente plek bij de Maas in Itteren te geven. 
 
Math Paulissen vraagt bij de aanleg van het fietspad naar Voulwames rekening te  
houden met eigenaren van aangrenzende percelen. 
 
Rijkswaterstaat heeft toch weer bij Consortium Grensmaas aangeklopt om een  
gecombineerde fauna- en fietsbrug aan te leggen in Itteren. Jans benadrukt dat er  
momenteel nog overleg plaatsvindt over de hoogte van de brug. ,,Medio juni 2016 
moet het ei gelegd zijn.”  
 
Patrick Kloet erkent, met excuses, dat hij nog geen werk heeft gemaakt van een  
drogere entree van het natuurgebied. Bij de toegangspoortjes ontstaan nu tijdens  
regenachtige periodes modderpoelen. Staatsbosbeheer zal alsnog platte stenen  
draperen rond die toegangspoortjes. 
 
De verhoging van een van de ruggetjes in het gebied kan alleen na het broedseizoen, 
zo benadrukt Carla Hanssen. 
 
Communicatie 
Het monument dat herinnert aan de vondst van het paardengraf is 22 april officieel  
geopend verklaard. Wethouder Gerdo van Grootheest van de gemeente Maastricht 
onthulde een infobord bij het monument. 
 
Rondvraag 
Sander Bastings dankt Kees van der Veeken voor zijn bemiddeling om in gesprek te 
komen met Natuurmonumenten over het beheer van het kapelletje in Itteren. Daarover 
zijn nu heldere afspraken gemaakt. 
 
Koos Jans vraagt de leden van de Klankbordgroep om input voor teksten op de  
infoborden die in het kader van de afspraken rond RivierPark Maasvallei worden  
geplaatst. 
 
De volgende vergadering is dinsdag 20 september om 19.30 uur in de Brigidahoeve 
in Itteren. 


