Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden op
dinsdag 26 februari 2019 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. Hoekstra
o De heer M. Paulussen
o De heer W. Dupont
o De heer C. Poolen
Rijkswaterstaat Maaswerken
o De heer G. Claassens
Gemeente Maastricht
o De heer K. Jans
Staatsbosbeheer
o Mevrouw N. Jasper
Rivierpark Maasvallei
o De heer M. Budé
Consortium Grensmaas
o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
o De heer T. Ramakers (Staatsbosbeheer)
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
o De heer B. Hermans (Borgharen)
o De heer R. Potter (Waterschap Limburg)
o Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
Notulen vorige vergadering
Inhoudelijk geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen merkt Peet Adams op dat er contacten zijn gelegd met
het bestuur van Waterschap Limburg over het herstel van het jaagpad op de dijk langs
het Julianakanaal ter hoogte van Bunde. Het Waterschap heeft verwezen naar Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor het jaagpad. Gaston Claassens benadrukt dat
hij nog geen definitief uitsluitsel heeft over het beleid rond die jaagpaden. Hij heeft die
vraag neergelegd bij het centrale infonummer van Rijkswaterstaat. Claassens tempert
bij voorbaat te hoge verwachtingen. Het beheer van de jaagpaden is meer gericht op
struinen dan op wandelen en/of fietsen.
Sander Bastings krijgt voorgehouden dat er geen verbindingen komen tussen het jaagpad en het fietspad langs het Julianakanaal in Itteren.
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Vergunningen
Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: “De herinrichting is voor 98 procent klaar. Wat nog wacht zijn
detailzaken zoals de installatie van wildroosters en de plaatsing van resterende
afrastering. De locatie Itteren moet ook nog officieel opgeleverd worden aan de
provincie. De entree en de directe omgeving van Kasteelhoeve Hartelstein zijn ook nog
eens onderhanden genomen. Zo is de toegangsweg voorzien van een halfverharding
en daarmee in de oorspronkelijke staat teruggebracht.”
De omgeving benadrukt dat het Bundervoetpad er mooi bij ligt. Bastings vraagt
opnieuw voor herplaatsing van het wegkruis lang dat pad. Hij geeft de exacte locatie
door aan Consortium Grensmaas dat voor plaatsing zorgt. Bastings verzoekt ook om
de aanplant van enkele bomen.
Math Paulussen vraagt aandacht voor een laagte in het nieuwe fietspad waar snel
water blijft staan. Een greppeltje voor de waterafvoer is volgens hem voldoende om het
euvel te verhelpen. Paulussen geeft het Consortium nog de juiste plek aan.
Paul Paulissen krijgt te horen dat de rasters die onder meer geplaatst zijn op de voormalige locatie van het voordepot tijdelijk zijn en verdwijnen zodra de agrarische
activiteiten plaats maken voor natuur.
Agendapunten omgeving
Kasteelhoeve Hartelstein als toekomstig bezoekerscentrum
Chris Hoekstra maakt zich zorgen over de functie van Kasteelhoeve Hartelstein als
toekomstig bezoekerscentrum en uitvalsbasis voor recreanten. De focus ligt vooral op
de verdere uitbouw als woon- en werkgemeenschap en kringloopcentrum. Geld voor
restauratie en modernisering van het horecagedeelte ontbreekt. De verhouding met de
gemeente Maastricht voor de uitbreiding van de opvang door de realisering van extra
wooneenheden is stroef.
Zowel Koos Jans als Marc Budé benadrukken dat er in het kader van RivierPark Maasvallei en Buitengoed Geul en Maas volop kansen liggen voor Hartelstein, maar dat de
stichting toch zelf met een heldere business case en verdere initiatieven moet komen.
Adams maakt bekend dat er voor Hartelstein in de loop van dit jaar wel een rol is weggelegd bij het afscheid van de gemeenschap Itteren, na afronding van het werk.
Daarbij wordt onder meer gedacht aan uitbreiding van de archeologiekamer.
Wandelroute Romeinenbrug-Voulwames
Math Paulussen krijgt de toezegging dat er stapstenen komen om ook wandelingen
door de laagte mogelijk te maken.
Fietspad vijver-Sibelco
Op voorstel van Jans gaat de omgeving Itteren-Borgharen een officieel verzoek
indienen bij de gemeente Maastricht voor de realisering van een fietspad tussen de
recreatievijver en Sibelco. Alle recente ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van
gronden kunnen dan op een rijtje worden gezet.
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Stand van zaken brug Itteren
Jans maakt bekend dat er de komende dagen een bewonersbrief wordt verspreid in
Itteren. Hoofdlijnen van de boodschap van de gemeente Maastricht:
 Er komt geen tijdelijke brug over het Julianakanaal.
 Ten zuiden van de huidige brug komt uiterlijk in 2024 een nieuwe brug met een
hoogte van 9,10 meter, inclusief fietspaden.
 De huidige brug zal, met groot onderhoud, tot 2024 dienst moeten blijven doen.
Beheersplan recreatievijver
Verhoeven verduidelijkt in antwoord op vragen van onder meer Paul Paulissen, dat
aanvullende wensen voor de inrichting van de recreatievijver, zoals de aanplant van
extra bomen, vrijblijvend kunnen worden ingediend. Centraal aanspreekpunt is Ben
Vis. Uitgangspunt is dat die aanvullende eisen geen belemmering vormen voor het
beheer, geen buitensporige kosten met zich meebrengen en er balans blijft tussen de
bestemming vissen en recreatie.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
De waterhuishouding rond de Hoogbemdervloedgraaf is een zaak van Waterschap
Limburg. Consortium Grensmaas gaat geen greppels meer verwijderen, zo antwoordt
Verhoeven op vragen van Math Paulussen.
Het feit dat de Kanjel recent kurkdroog heeft gestaan, is waarschijnlijk terug te voeren
op werkzaamheden van Waterschap Limburg.
Hoekstra maakt bekend dat de buurtraad een brief heeft geschreven aan de DirecteurGeneraal van Rijkswaterstaat waarin alsnog gepleit wordt voor een fietsverbinding via
de stuw in Borgharen.
Adams benadrukt dat de Klankbordgroep nog twee keer bij elkaar komt en daarna in
de huidige opzet wordt opgeheven.
De volgende vergadering is dinsdag 20 augustus 2019 om 19.00 uur in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren.
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