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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,  
gehouden op dinsdag 12 januari 2016 in de Brigidahoeve te Itteren.  
 
Aanwezig  
 
Omgeving:  
o Sander Bastings  
o Leo Schoutrop  
o Berrie Hermans  
o Paul Paulissen  
o Han Hamakers  
o Carlo Poolen  
o Chris Hoekstra 
o Berrie Hermans 
 
Gemeenten:  
o Renée Kuppers (Meerssen)  
o Henk Goessen (Maastricht) 
 
RWS Maaswerken:  
o Saskia Janssen  
 
Staatsbosbeheer:  
o Patrick Kloet  
o Carla Hanssen 
 
Consortium Grensmaas BV:  
o Francois Verhoeven (voorzitter)  
o Kees van der Veeken  
 
Toehoorder:  
o Math Paulussen  
 
Afmeldingen / niet aanwezig  
o Wim Dupont (omgeving)  
o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)  
o Peet Adams (Consortium Grensmaas) 
 
 
Opening  
Omdat Peet Adams afwezig is zal François Verhoeven de vergadering voorzitten en 
Kees van der Veeken de vergadering vastleggen.  
 
Chris Hoekstra vraagt om Math Paulussen toe te voegen als agendalid. Dit in verband 
met zijn nauwe betrokkenheid bij de uitwerking van de door de omgeving opgestelde 
recreatievisie. 
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Agenda 
Toegevoegd aan de agenda worden de volgende punten: 
Chris Hoekstra: 

o Startplek / herinrichtingselementen Borgharen 
o Modder bij de toegangspoortjes. 

Sander Bastings: 
o Bereikbaarheid Itterense Weert 
o Vervreemding kapelletje.  

 
Verslag vorige vergadering  

o Han Hamers moet zijn Han Hamakers. 
o De vraag van Carlo Poolen ging vooral over het betrekken van de inwoners bij 

het plan.  
o Ook Chris Hoekstra komt daar op terug. Er blijkt onduidelijkheid in de   

communicatie over de locatie van de startplek in Borgharen. Henk Goessen 
antwoordt dat ten aanzien van de startplek in Borgharen nog niets is besloten 
door de gemeente Maastricht. Er is tot op heden alleen nog maar een  
inventarisatie gemaakt. Bij de besluitvorming worden alle ingebrachte ideeën en 
stukken meegewogen en worden de bewoners uitgebreid geïnformeerd. 

o De containers aan de noordrand van Itteren worden medio februari-maart  
weggehaald.  

 
Voortgang  
François Verhoeven: ,,In februari/maart 2016 start de grindwinning op de locatie van de  
toekomstige recreatievijver. Dat is overigens afhankelijk van de grondwaterstand in het 
gebied. Het verwijderen van de dekgrond is vorig jaar gestart.  
 
Vóór 1 november 2016 is de werkweg ter hoogte van de recreatievijver tot aan Op de 
Bos verwijderd. Ook de brug wordt dan gedemonteerd. 
 
Met uitzondering van het hoogwaterdepot is de Itterense Weerd volgens ontwerp  
ontgraven. Alle dekgrond is verwijderd. In mei 2016 is ook de grindwinning in dat 
gebied gereed. 
 
In juni 2016 wordt de werkweg in de Itterense Weerd verwijderd en gaat ook de brug 
over de Geul weg. Het gebied ten westen van de Geul is dan helemaal klaar.  
Consortium Grensmaas zorgt dan voor de afrastering en de bebording. Over de  
bereikbaarheid en de waarschuwingsborden in dat gebied, vindt nog nader overleg 
plaats met Sander Bastings. 
 
Eind 2016 stopt verwerkingsinstallatie Rotterdam met de productie. De installatie wordt 
dan afgevoerd naar de haven in Trierveld. De Merwede blijft tot medio juni 2017 in 
werking. 
 
De aanleg van het kunstwerk dat herinnert aan het paardengraf in Borgharen wordt 
met het oog op de situatie van het terrein verplaatst naar het voorjaar.” 
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Aandachtspunten: 
o Leo Schoutrop vraagt zich af of de ontgraving in de Itterense Weerd juist is  

uitgevoerd. Hij had begrepen dat het gebied het grootste deel van het jaar voor  
wandelaars toegankelijk zou zijn. Echter hij merkt nu dat het gebied regelmatig 
niet bereikbaar is, omdat de stroomgeulen bij hogere Maasafvoeren  
meestromen.  
François Verhoeven geeft aan dat het logisch is dat de geulen op dit moment 
watervoerend zijn. Dit zijn de natste maanden van het jaar. François zegt toe de 
inundatiekaarten op te zoeken en aan Leo Schoutrop toe te sturen 
 

Onderwerpen omgeving  
Passeervak Itteren: 
Het Consortium en Maaswerken zijn nog steeds in overleg om het passeervak door het 
Consortium te laten uitvoeren. Een definitieve beslissing is er nog niet. De aanleg van 
het passeervak moet eind 2018 afgerond zijn. 
 
Fietsbrug Itteren:  
Weinig toe te voegen aan hetgeen tijdens de vorige vergadering is gemeld. De  
engineering is inmiddels stopgezet en eind 2017 is dan ook niet meer haalbaar. Het 
Consortium heeft het aanbod gedaan om het brugbudget over te hevelen naar de 
overheid die het geld, na een definitieve variantkeuze, kan gebruiken als bijdrage in de 
bouwkosten. 
Volgens Sander Bastings is er al wel een eindrapport maar wordt dat nog niet  
vrijgegeven  
 
Itterense Weerd:  
Volgens Sander Bastings moeten bezoekers er rekening mee houden dat het water 
snel opkomt. Als je tijdens een wandeling op de heenweg de eerste geul droog  
passeert, kan het maar zo zijn dat je op terugweg door een halve meter water loopt. 
François Verhoeven zegt toe een en ander te bekijken en eventueel waarschuwings-
borden te laten plaatsen.  
 
Eindsituatie Kasteelhoeve Hartelstein en omgeving:  
De omgeving en de gemeente Maastricht beschouwen Hartelstein als een belangrijk 
recreatief knooppunt in het toekomstige RivierPark Maasvallei.  
 
François Verhoeven wijst erop dat de omgeving betrokken wordt bij het eindplan dat 
bureau Stroming gaat opstellen (Alphons van Winden). Het is de bedoeling dat de eer-
ste gesprekken met betrokken partijen in de eerste helft van 2016 plaatsvinden, met 
het oog op de productie van een conceptplan.  
 
Zitelementen in Borgharen: 
Chris Hoekstra is teleurgesteld over de wijze van communiceren door de gemeente 
richting werkgroep, als het gaat om de keuze van de startplek voor de wandelroute.  
Hoekstra neemt contact op met de gemeente over de stand van zaken.  
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Modder bij de toegangspoortjes: 
Hoekstra meldt dat de toegangen naar het natuurgebied modderig zijn. Staatsbosbe-
heer heeft dit ook al geconstateerd. Patrick Kloet gaat proberen dat probleem op te 
lossen door bijvoorbeeld grote platte stenen bij de ingang te leggen. Deze worden door 
het Consortium ter beschikking gesteld 
 
Kapelletje: 
Consortium Grensmaas heeft in het kader van de grondverwerving de grond met  
daarop het kapelletje in 2009 gekocht van de gemeente en conform de contractuele 
afspraken deze grond in 2011 doorgeleverd aan Natuurmonumenten. De vraag is of dit 
de juiste organisatie is om het monumentje te gaan beheren. De vraag is of de  
gemeente het terug wil kopen. 
Sander Bastings gaat dit met de gemeente overleggen en ook bij Natuurmonumenten 
navragen hoe men daar met het beheer omgaat. Kees van der Veeken is bereid een 
en ander te faciliteren. 
 
Rondvraag  
Carla Hanssen informeert de vergadering dat de infoborden klaar zijn. De lay-out van 
de borden is afgestemd met Natuurmonumenten en RivierPark Maasvallei. Verder is er 
ook een wandelkaart gemaakt voor het gebied; die zal met een officieel tintje  
gepresenteerd worden. Het idee is om dit gelijk te doen met het de onthulling van het 
paardengraf. In februari lukt dat niet. In overleg met Peet Adams zal een alternatieve 
datum gezocht worden.  
 
De bestemming van Kasteelhoeve Hartelstein als bezoekerscentrum wordt 
meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht, 
aldus Henk Goessen.  
 
Math Paulussen staat erop dat in het verslag wordt vastgelegd dat Staatsbosbeheer 
het niet nodig vindt om op de borden bij de ingang van het natuurgebied Borgharen 
“Betreden op eigen risico” te vermelden. 
 
Leo Schoutrop vraagt hoe het zit met schades en het schademeldpunt. François  
Verhoeven zegt toe informatie toe te sturen. 
 
Chris Hoekstra meldt dat de Klankbordgroep Borgharen-Itteren contact heeft gehad 
met de Klankbordgroep Bosscherveld over uniforme inrichting natuurgebieden.  
Hoekstra vraagt ook naar een verbinding via de stuw tussen Bosscherveld en  
Borgharen. Bij de aanwezigen is daarover niets bekend.  
 
 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 10 mei 2016 om 19.30 uur in de Brigidahoeve in Itteren. 
 
 


