Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden op
dinsdag 27 november 2018 in de Brigidahoeve in Itteren.
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o Mevrouw R. Kuppers
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o De heer R. Potter
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o Mevrouw N. Jasper
RivierPark Maasva
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o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
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Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Peet Adams maakt bekend dat Rijkswaterstaat de media gaat benaderen met een
pilotproject over de plaatsing van dode bomen in de Grensmaas. Gaston Claassens
geeft op verzoek van Adams een nadere toelichting over de ecologische meerwaarde
van dat initiatief.
Omroep L1 en Adams zijn in overleg over een speciale tv-uitzending die helemaal in
het teken staat van de overstroming van december 1993. Dat is volgende maand dus
precies 25 jaar geleden. Zoals het er nu naar uitziet, komen Itteren-Borgharen en
Herten centraal te staan in die tv-special.
Adams geeft nieuwkomers Marc Budé en Niki Jasper kort de gelegenheid zich voor te
stellen.
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Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen.
Notulen vorige vergadering
Inhoudelijk geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen merkt Han Hamakers op, dat Rijkswaterstaat hem
heeft laten weten dat woensdag 12 december om 19 uur in de Brigidahoeve een
infoavond wordt georganiseerd over de ontwikkelingen rond de brug over het Julianakanaal in Itteren.
Koos Jans vult aan dat de gemeente Maastricht ook present is en dat alle facetten van
de brugproblematiek aan de orde komen: van rammelende platen en de tijdelijke
fietsbrug, tot aan de doorkijk naar de beoogde nieuwe brug. De aanbestedingsprocedure voor de fietsbrug loopt. Jans verwacht dat daarover in de loop van januari
2019 tijdens een volgende infoavond meer verteld kan worden.
Adams benadrukt dat er contact is geweest met Waterschap Limburg over het herstel
van het jaagpad op de dijk langs het Julianakanaal in Bunde. Zodra daar duidelijkheid
over is, wordt de Klankbordgroep per mail op de hoogte gebracht.
Rinus Potter gaat opnieuw navraag doen naar de status van de Houtbemdervloedgraaf.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “Passeervak Zuid in het Julianakanaal in Itteren is klaar. De
infrastructuur (weg en fietspad) is ook gereed. De bomen worden nog voor het einde
van het jaar geplant. Zoals het er nu naar uitziet, worden dat Canadese populieren.
Afrastering en toegangspoortjes met infobordjes zijn geplaatst. De aanleg van het
zogenaamde Romeinenbruggetje over de Geul verhuist naar medio 2019. Het is beter
om even af te wachten hoe (het gebruik van) het gebied zich ontwikkelt. Het heeft er
ook mee te maken dat er alsnog een vergunning nodig blijkt voor de plaatsing van de
brug. Van uitstel komt overigens geen afstel.”
Er is geen beletsel voor de organisatie van een hardloopwedstrijd in het gebied in mei
2019, zo krijgt Han Hamakers te horen.
Sander Bastings merkt op dat zijn onderzoek, naar de zijns inziens te verwaarlozen
effecten van drempel 9 bij Voulwames / Herbricht op de grondwaterstanden in
Vlaamse natuurgebieden, is afgerond met een overleg met Rijkswaterstaat. Bastings:
“Na lang wachten heb ik grotendeels gelijk gekregen met mijn stelling. Ik heb te horen
gekregen dat het met het oog op de verstandhouding met België echter niet mogelijk is
de drempel te verwijderen.”
Agendapunten omgeving
Fiets- en voetpaden:
Paul Paulissen houdt opnieuw een pleidooi voor het herstel van het Bundervoetpad.
Volgens Paulissen is aanleg van het pad van groot belang als verbinding tussen de
landgoederenzone en RivierPark Maasvallei en biedt het pad ook een veilige
verbinding voor wandelaars.
Als het pad er komt, pleit Math Paulussen voor inbedding van het pad met toutvenant
zodat wandelaars niet decimeters wegzakken in de grond.
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Verhoeven benadrukt nog eens dat de aanleg van wandelpaden niet thuishoort in de
opzet van de Grensmaasnatuur. De aanleg van het pad zit ook niet in de planning.
Consortium Grensmaas zal toch nog een keer met Staatsbosbeheer aan tafel gaan
zitten om de mogelijkheden, inclusief de aankleding van het pad, te bekijken.
Bastings pleit bij een positief besluit voor de herplaatsing van het historische veldkruis
bij het pad.
Fietsbrug stuw Borgharen:
Jans legt uit dat er een budget is van € 1,8 MIO voor de fietsbrug bij de stuw, maar dat
er twee nieuwe hobbels zijn opgedoken voor een snelle uitvoering: de vergunde
aanleg van een waterkrachtcentrale die dure aanpassingen vergt aan de fietsbrug en
het hellingspercentage waarmee fietsers worden geconfronteerd om op de brug te
komen. Ook dat vergt extra ingrepen waardoor het budget van € 1,8 MIO niet meer
toereikend is. Er zijn nu extra budgetten nodig.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Consortium Grensmaas werkt niet mee aan de aanleg van een fietspad tussen
Ankersmit en de recreatievijver in Itteren. Dat is een aangelegenheid van de gemeente
en de realisatie daarvan is afhankelijk van het gebruik van de Houtbemdervloedgraaf
en de medewerking van een landbouwer op die locatie, zo laat Verhoeven weten na
een discussie over het belang van dat fietspad.
Bastings complimenteert Potter met de uitgebreide gegevens die Waterschap Limburg
heeft aangereikt over de hoogwaterbescherming nu en in de verdere toekomst.
Bastings wijst op mogelijke, toekomstige afgravingen in Kotem en Herbricht die de
aanleg van de Groene Rivier in Borgharen en Itteren wellicht overbodig maken. De
besluitvorming over de uitvoering en met name de financiering van die Groene
Rivier is overigens zeker met een jaar uitgesteld.
Chris Hoekstra verzoekt om een apart overleg tussen een bewonersdelegatie van
Itteren en Borgharen met Waterschap Limburg over de kansen en bedreigingen voor
natuur en recreatie.
Hoekstra vraagt hoe het zit met de continuiteit van de Klankbordgroep.
Adams benadrukt dat afgesproken is dat het Consortium de Klankbordgroep in 2019
nog blijft faciliteren. Daarna komt de regie in handen van de gemeente Maastricht.
Naar verwachting zullen er in 2019 nog twee of drie bijeenkomsten van de Klankbordgroep huidige stijl geagendeerd worden.

De volgende vergadering is dinsdag 26 februari 2019 om 19.00 uur in de
Brigidahoeve.

3/3

