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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden 
op dinsdag 16 januari 2018 in de Brigidahoeve te Itteren.  
 
Aanwezig  
 
Omgeving:  

o Sander Bastings  

o Math Paulussen  

o Berrie Hermans  

o Paul Paulissen  

o Han Hamakers  

o Carlo Poolen  

 
Gemeenten:   
o Koos Jans (Maastricht) 
 
Rijkswaterstaat RWS Maaswerken:  

o Gaston Claassens 

 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 

o Paul Hanraets 

 
Staatsbosbeheer:  

o Patrick Kloet  

o Carla Hanssen 
 
Consortium Grensmaas BV:  

o Peet Adams (voorzitter)  

o François Verhoeven  

 
 
Afmeldingen / niet aanwezig  

o Wim Dupont (omgeving)  

o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)  

o Chris Hoekstra (omgeving) 
o Renee Kuppers (gemeente Meerssen) 
o SuzanneTimmers (Waterschap Limburg) 
 
 
Opening  
Peet Adams verduidelijkt dat het onderwerp over het effect van drempel 9 ter hoogte 
van Herbricht geparkeerd wordt in verband met de afwezigheid van Theo Savelkoul. 
Adams heeft dat voor de vergadering afgestemd met Sander Bastings, die het  
onderwerp had geagendeerd. 
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Verslag vorige vergadering  
Tekstueel levert het verslag geen opmerkingen op. 
Naar aanleiding van het verslag oppert Math Paulussen met het oog op de drassige 
situatie van het natuurgebied in Borgharen, of er links en rechts geen ruggetjes kunnen 
worden opgeworpen als alternatief voor echte wandelpaden. 
 
Han Hamakers merkt op dat hij over de ontbrekende vangrail bij de brug in Itteren een 
klacht heeft ingediend bij de gemeente Maastricht. Koos Jans benadrukt dat hij die 
kwestie ook heeft aangekaart. De situatie is in elk geval hersteld. 
 
Voortgang project / passeervak 
François Verhoeven: ,,Consortium Grensmaas is volop bezig met de aanleg van het 
Passeervak Zuid ter hoogte van de voormalige werkhaven. In juni / juli moet dat werk 
klaar zijn. Daarna wordt de geluidswal ter hoogte van Voulwames gebruikt voor het 
aanvullen van de voormalige haven. De damwandplanken van de haven worden  
verwijderd. 
 
In overleg met Staatsbosbeheer gaan de Gallowayrunderen en de Konikpaarden in het 
hele zuidwestelijk deel van de voormalige werklocatie aan de slag met de begrazing. 
Dat gebied is afgewerkt en inmiddels voorzien van een afrastering. 
 
Het Consortium bekijkt nog waar en hoe de nieuwe oversteek van de Geul wordt  
aangelegd. De huidige werkbrug wordt in elk geval verwijderd. Het terrein wordt nog 
een keer gemodelleerd en waar nodig voorzien van grondruggetjes. In de tweede helft 
van 2018 krijgt de finale inrichting van het gebied concreet gestalte.  
 
De uitvoering van de locatie Bosscherveld ligt op schema. In juni zijn de baggerwerk-
zaamheden klaar.” 
 
Verhoeven zegt toe dat de leden enkele actuele luchtfoto’s van het werk in Itteren met 
het verslag toegezonden krijgen. 
 
Op vragen van Math Paulussen antwoordt Verhoeven dat de inklinking van de grond 
gevarieerd is. 
 
Sander Bastings merkt op dat de mogelijke komst van een groene rivier in Itteren / 
Borgharen, als extra maatregel tegen extreme waterafvoeren op de langere termijn, 
betekent dat er nog meer cultuurlandschap in beide dorpen verloren gaat. 
 
Consortium Grensmaas gaat het overleg met de partners aan over de komst van een 
kunstwerk in de vorm van een Möbiusring. Daarover is in principe overeenstemming 
bereikt met een kunstenaar die oorspronkelijk uit Borgharen afkomstig is. Het is de 
bedoeling dat de tunnelelementen van het voormalige voordepot in Itteren gebruikt 
worden om de Möbiusring vorm te geven, zo maakt Verhoeven bekend. 
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Voortgang brugkwestie Itteren 
Er is een bestuurlijk akkoord tussen de gemeente Maastricht, de provincie en het Rijk 
over de aanleg van een volledig nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren. Zoals 
het er nu naar uitziet, is de aanleg van die brug in 2023/2024 een feit. 
 
De komende vijf / zes jaar blijft de bestaande brug nog dienst doen en ze wordt  
uitgebreid met een fietsbrug waarvoor in de loop van dit jaar concrete stappen worden 
genomen. 
 
Dat is in kort bestek het relaas van Paul Hanraets en Koos Jans over de laatste  
ontwikkelingen rond de brugkwestie in Itteren. Een van de onderdelen van dat bestuur-
lijk akkoord is ook dat de huidige brug op de een of andere manier toch behouden blijft 
met het oog op de monumentale status. Hanraets verwacht dat de formele bestuurlijke 
overeenkomst op korte termijn ook een officieel karakter krijgt. 
 
Han Hamakers en Paul Paulissen vragen zich hardop af welke maatregelen de  
overheid nog neemt om de overlast van de huidige brug te beperken. Zo levert het  
rammelend dek van de brug nogal wat lawaai op.  
 
Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht stemmen af met de Dorpsraad van Itteren 
om tijdens de jaarvergadering in mei hun relaas te doen over de actuele besluitvorming 
rond de brug. 
 
Onderwerpen omgeving  
Recreatievijver Itteren 
Het wandelpad langs de vijver wordt verlegd en komt op een hoger niveau te liggen, 
zodat het ook bij stijgende waterpeilen te gebruiken blijft. Het Consortium bekijkt of er 
een zitbankje met enkele bomen geplaatst / geplant kunnen worden bij de hoofdingang 
naar de recreatievijver. Sander Bastings had daarom gevraagd. 
Paul Paulissen neemt contact op met het IKL over de komst van een zogenaamde  
bijen-oase. 
 
Bomen langs Kanjel Itteren 
Het behoud van de bomen langs de Kanjel, die meer en meer vernield worden door de 
bever, is geen taak van Consortium Grernsmaas, maar van Waterschap Limburg.  
  
Wandel en fietsverbindingen / bewegwijzering 
Op vragen van Paul Paulissen legt Koos Jans nog eens uit dat het de bedoeling is dat 
er langs het Julianakanaal een halfverhard of geasfalteerd fietspad komt dat mogelijk  
ook licht meanderend door het landschap voert. Er is geen (financiële) ruimte voor  
extra bewegwijzering in het Grensmaasgebied in Itteren. 
 
Rondvraag 
Carlo Poolen vraagt of er al concrete stappen gezet zijn om de klankbordgroep  
Itteren / Borgharen in een nieuw structuur voort te zetten na het vertrek van  
Consortium Grensmaas eind 2018. 
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Berrie Hermans vreest dat er met het vertrek van het Consortium een groot gat valt als 
het gaat om het structurele overleg tussen de beide dorpen, de gemeente Maastricht 
en instanties als Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. “Het Consortium heeft dat de 
afgelopen jaren op een geweldige manier ingevuld.” Hij en ook andere vertegen- 
woordigers van de omgeving betreuren het overigens dat het waterschap opnieuw  
verstek laat gaan, terwijl de omgeving graag de nodige kwesties met het waterschap 
wil bespreken. 
 
Koos Jans benadrukt dat hij als vertegenwoordiger te allen tijde bereid is te overleggen 
met de bewoners, maar hij kan niet zomaar besluiten een klankbordgroep nieuwe stijl 
op te zetten. Dat is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. 
 
Paul Paulissen pleit nog eens voor het herstel van het historische Bundervoetpad. Dat 
behoort straks tot de competentie van Staatsbosbeheer. 
 
Adams sluit de vergadering af met de toezegging dat hij Waterschap Limburg zal  
benaderen om bij de volgende vergadering aanwezig te zijn en met de mededeling dat 
directeur Kees van der Veeken eerder al heeft ingestemd met het plan om als een 
soort nazorg in 2019 nog een of twee klankbordgroepbijeenkomsten te organiseren.  
 
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 24 april 2018 op het gewijzigde aanvangstijdstip van 19 uur in de  
Brigidahoeve in Itteren. 
 
 


