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Itteren krijgt brug
voor dier en fietser

VEILIGHEID Grensmaas-consortium betaalt

door Ronald Colée

ITTEREN – Itteren krijgt vóór eind
december 2017 een aparte kanaal-
oversteek voor fietsers en dieren.
Dat heeft gedeputeerde Patrick van
der Broeck (CDA, Grensmaas) giste-
ren aan de dorpsraad laten weten.
Deze gecombineerde fiets- en fauna-
brug gaat drie miljoen euro kosten,
die geheel voor rekening wordt ge-
nomen door het Grensmaas-consor-
tium.

De bestaande kanaalbrug is de in-
woners van Itteren al jaren een
doorn in het oog. Deze verwerkt al-
leen al 600 vrachtbewegingen per
dag met trucks die af en aan rijden
naar Sibelco. Daarnaast is er het
vrachtverkeer van het Grens-
maas-project bijgekomen. Omdat
basisschool Op de Sterkenberg in
juni 2013 zijn deuren sloot, moeten
de schoolgaande kinderen die naar
Bunde fietsen nu ook over deze
brug. „Geen ideale situatie. Er is al
nauwelijks plek voor twee auto’s
naast elkaar, laat staan een auto en

een vrachtwagen of twee vrachtwa-
gens. En dan moeten de fietsers
daar nog langs”, verwoordt Han
Hamakers van de dorpsraad de si-
tuatie. „Dus met deze oplossing
zijn we heel erg blij.” De nieuwe
fiets- en faunabrug komt aan de
noordzijde dicht tegen de kanaal-
brug aan te liggen. Hij wordt ruim
9 meter hoog en acht meter breed
en wordt verdeeld in twee stroken.
Een vijf meter brede strook voor
dieren en een drie meter brede
strook voor fietsers. „In het Grens-
maasplan was een faunabrug voor-
zien voor grote grazers zoals paar-
den, koeien en zwijnen, en daar-
naast voor kleinere dieren zoals
boommarters, wilde katten, otters
en muizen”, legt Van der Broeck
uit. „Maar over een oversteek voor
mensen en dan met name fietsende
kinderen, was niet goed nagedacht.
Dus toen de dorpsraad ons daarop
attendeerde, zijn we in overleg met
het Grensmaas-consortium gaan kij-
ken wat mogelijk was.” Uiteindelijk
is de keuze volgens de gedeputeer-
de op een gecombineerde brug ge-
vallen die voor de dieren iets ongun-
stiger komt te liggen, maar voor de
fietsers het gunstigst is. „Voordeel
van deze variant is dat we bestaan-
de brughoofden kunnen gebruiken.
Bij de fauna-variant hadden we
nieuwe moeten aanleggen.”

Consortium Grensmaas
neemt de totale kosten
van drie miljoen euro
voor zijn rekening.

�


