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Recreatievisie van raden
Itteren en Borgharen
Recreatievisie van raden
PADENNETWERK Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

door onze verslaggever

BORGHAREN/ITTEREN – De inwo-
ners van Borgharen en Itteren zou-
den het liefst zien dat het gebied
om hen heen een belangrijk recrea-
tieknooppunt wordt, met aanslui-
tingen van en naar de Landgoede-
renzone, de A2, de Groene Loper,
het Geuldal, rivierenpark Maasval-
lei én het Belgische netwerk.

Dat blijkt uit de recreatievisie die
de buurt- en dorpsraden in het ka-
der van de burgerparticipatie sa-
men hebben ingediend bij de ge-
meente Maastricht. De raden doen
daarin een keur aan verbindings-
voorstellen die nadat alle werk-
zaamheden aan de maasoevers ge-
daan zijn, de aantrekkelijkheid en
veiligheid moeten verbeteren.

De raden hopen vooral dat er
naar de brug over het Julianakanaal
gekeken wordt. Vooral voor lang-
zaam verkeer is die niet zonder ge-
varen. De inwoners van Itteren en
Borgharen stellen voor het langza-
me verkeer te koppelen aan de nog
aan te leggen faunabrug een stukje
verderop.

Ook wordt er nadrukkelijk geke-
ken naar het verbinden van de Ne-
derlandse en Belgische fietspaden-
netwerken. Gehoopt wordt op

een nieuwe verbinding van de
oevers ter hoogte van het kapelletje
aan de Pasestraat. Liefst in de vorm
van een veerpontje.

Hiermee zouden meerdere ‘rond-
jes’ gerealiseerd kunnen worden
tussen het Geuldal, de Groene Lo-
per tot aan de A2, de Landgoederen-
zone, de stad Maastricht en de groe-zone, de stad Maastricht en de groe-
ne gordel daar omheen én het Bel-
gische deel van het Rivierpark
Maasvallei. De oversteek bij Borgha-
ren vormt daarbij ook een essentië-
le schakel.

Bij de herinrichting van ’t Brook
willen de raden vooral historische
routes in ere herstellen. Die kun-
nen tevens Kasteel Hartelstein ver-
binden met Borgharen via een
nieuwe recreatievijver. Naar ver-
wachting begint de aanleg van
nieuwe recreatievijver. Naar v
wachting begint de aanleg van
die vijver volgend jaar. Hetdie vijver volgend jaar. He
moet een nadrukkelijk re-
creatief gebied worden.
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Gezien de kleinscha-
ligheid en het
Gezien de kleinscha-
ligheid en het
drukke ver-drukke ver-
keer, wordt
dit een
keer, wo
dit eendit een
s t u k

nieuwe natuur waar grazers niet
wenselijk zijn.

Veel inwoners hadden graag ge-
zien dat de werkweg van het Grens-
maasproject was blijven liggen. Ze
hadden graag een rondweg om Itte-
ren gezien om zo de straten in het
dorp te ontlasten. De weg wordt
nog dit jaar afgebroken.nog dit jaar afgebroken.
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