
 
 
 
  

   
 
  

Aan de inwoners van Itteren 
 
 
BEWONERSBRIEF 
 
 
Holtum, 30 maart 2011. 
 
Geachte mevrouw, meneer,  
 
EdeA , onder meer distributeur van koel- en bluswater voor het bedrijventerrein  
Chemelot in Geleen, heeft Consortium Grensmaas medewerking gevraagd voor de 
aanleg van een tijdelijk vloeiveld in Itteren met een oppervlakte van tien hectare.  
 
Het terrein heeft nu de bestemming onvergraven natuur en ligt direct achter het  
dekgronddepot aan de noordzijde van Itteren. Het vloeiveld wordt gebruikt voor het 
laten bezinken van minuscule slibdeeltjes. Dat slib komt vrij bij het wassen van zand en 
grind in het verwerkingsbekken. Consortium Grensmaas heeft vergunning om het 
waswater te lozen en voldoet ook aan de voorwaarden van de vergunning.  
Het waswater zorgt incidenteel echter voor zo’n vertroebeling van het water in het  
Julianakanaal, dat het niet meer te gebruiken is voor het productieproces van bedrijven 
op Chemelot. 
 
Consortium Grensmaas en EdeA hebben de vergunningaanvragen gezamenlijk  
voorbereid. Het Consortium vraagt de vergunningen voor de aanleg van het tijdelijk 
vloeiveld op korte termijn aan bij de gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat. Die  
vergunningen worden bekendgemaakt. U hebt de mogelijkheid om bezwaar aan te 
tekenen.   
 
Het slib dat op dat veld achterblijft wordt periodiek verwijderd. Het materiaal is niet  
verontreinigd en belandt uiteindelijk in de dekgrondberging in Itteren. Het schone water 
vloeit terug naar de werkhaven. Voor de inrichting van het vloeiveld, wordt het terrein 
met 30 centimeter ontgraven en voorzien van een kade met een hoogte van zeventig 
centimeter. Zoals het er nu naar uitziet, zal het terrein over enkele maanden in gebruik 
worden genomen. Het vloeiveld levert geen enkele vorm van overlast op. De bomen in 
het gebied blijven staan. Zodra de werkzaamheden van Consortium Grensmaas in 
Itteren zijn afgerond, wordt het terrein weer in de oude staat opgeleverd. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar Consortium Grensmaas, telefoonnummer  
0800-6227 777. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Kees van der Veeken 
Directeur 
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