
 
 
 

   
 
 

Verslag tweede visvijveroverleg maandag 16 april 2012 
 
De omgeving heeft het sein op groen gezet voor de verdere voorbereiding en vergun-
ningaanvragen voor de aanleg van een nieuwe visvijver op de locatie Itteren-zuid.  
 
Dat gebeurde maandag 16 april 2012 tijdens een bijeenkomst in kasteelhoeve Hartel-
stein met onder meer vertegenwoordigers  van de dorpsraden Itteren, Borgharen, de 
stichting leefbaarheid Geulle aan de Maas, Rijkswaterstaat (Maaswerken), Staatsbos-
beheer, Voulwames, de gemeente Meerssen en de provincie. 
 
Namens de gemeenschappen van Itteren en Borgharen sluiten Han Hamakers en Car-
lo Poolen bij de verdere voorbereidingen voor de visvijver aan.  
 
Eerder had de omgeving haar voorkeur al uitgesproken voor locatie Itteren-Zuid, dat 
een van de zes locaties was die Consortium Grensmaas in het overleg met de omge-
ving had ingebracht. Die voorkeur werd nog eens bevestigd door een enquête op de 
dorpssite van Itteren. Ongeveer 45 procent van de deelnemers aan die poll sprak ook 
de voorkeur uit voor Itteren-Zuid. 
 
Tijdens de bijeenkomst in Hartelstein presenteerde Alphons van Winden van Bureau 
Stroming  een meer gedetailleerd ontwerp van de visvijver, dat van diverse kanten veel  
instemming kreeg. (presentatie en tekeningen zijn bijgevoegd). 
 
De vertegenwoordigers van de omgeving kwamen wel nog met een aantal vragen en 
opmerkingen. Een greep uit die reacties: 

• De omvang en de ligging van de toekomstige parkeeraccommodatie bij de vis-
vijver moet goed worden bekeken. Een van de suggesties was om de parkeer-
ruimte bij de voetbalvelden te gebruiken. 

• Over het beheer/eigendom van de visvijver wordt op korte termijn overlegd met 
onder meer de gemeente Maastricht en de visvereniging(en). 

• Het nieuwe groen rond de visvijver staat niet op gespannen voet met de be-
leidslijn van Rijkswaterstaat om  nieuwe wateropstuwende elementen in het 
landschap te voorkomen. De visvijver levert juist extra bergend vermogen. 

• De visvijver zou nadrukkelijk ingepast moeten worden in de bredere recreatievi-
sie van de gemeente Maastricht. 

• De landbouwsector mag niet de dupe worden van de ontwikkelingen rond de 
visvijver. 

• De wandelpaden rond de visvijver moeten goed toegankelijk worden en aanslui-
ten op wandel- en fietsroutes in de regio. 

•  De mogelijkheid wordt geopperd om eventueel ook runderen te laten grazen in 
het nieuwe groen rond de vijver. 

• De visvijver zou multifunctioneel moeten worden en ook te gebruiken zijn als 
schaatsbaan. 

• Bij hoogwaters treedt de wet van de communicerende vaten op en stijgt het wa-
ter in de visvijver ook. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

• Zowel de landbouwsector als de omgeving komt met diverse suggesties voor 
het gebruik en toekomstige ligging van de kanjel. 

• De planologische bestemming van de visvijver is onderwerp van nader overleg. 

Consortium Grensmaas streeft er naar om na de bouwvakvakantie 2012 de vergun-
ningaanvragen te kunnen indienen.  Uiteraard wordt de omgeving bij cruciale beslis-
momenten uitgenodigd voor vervolgoverleg. 
  
 
  
 


