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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,  
gehouden op dinsdag 21 augustus 2012 in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren. 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

o Sander Bastings 
o Carlo Poolen 
o Han Hamakers 
o Leo Schoutrop 
o Berrie Hermans 
o Chris Hoekstra 

Gemeenten:  
o Henk Goessen (Maastricht) 
o Renee Kuppers (Meerssen) 

RWS Maaswerken: 
o Saskia Janssen 

 
Rijkswaterstaat:  

o Theo Savelkoul 
 
Staatsbosbeheer: 

o Marniks Maris 
o Carla Hanssen 

Consortium Grensmaas BV: 
o Peet Adams (voorzitter) 

Afmeldingen / niet aanwezig 
 
Omgeving: 

o Wim Dupont 
 

Consortium Grensmaas BV: 
o Francois Verhoeven 

 
Opening en mededelingen 
 
Peet Adams excuseert François Verhoeven die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 
Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd. 
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Verslag vorige vergadering 
 

o Leo Schoutrop bedankt voor de inbreng van zijn vragen over de kleiwinning in 
Itteren in de Klankbordgroepvergadering van woensdag 6 juni 2012. 

o Inhoudelijk levert het verslag geen opmerkingen op. 
  
Voortgang locatie Borgharen-Itteren (Peet Adams) 
 
De dekgrondberging schuift weer gestaag op van Itteren naar Borgharen. Eind van dit 
jaar is de rivierverruiming in Borgharen afgerond. Voor de dekgrondberging is dat  
tijdstip februari - maart 2012. 
 
In week 37, dat is de week van 9 september, wordt het uitkijkpunt in Borgharen  
verwijderd. In week 38 start het opruimen van het dekgronddepot bij Borgharen. 
 
De mogelijkheid bestaat overigens dat Consortium Grensmaas de grond, die vrijkomt 
bij de aanleg van de recreatievijver in Itteren, transporteert naar de dekgrondberging in 
Borgharen. Maar dat is afhankelijk van de eindbalans van de dekgrond in Borgharen. 
 
Het overleg over de grondverwerving voor de recreatievijver loopt nog altijd.  
Uitgangspunten zijn de vrijwillige kavelruil in Itteren en de eventuele mogelijkheid van 
vervangende grond elders. Dinsdag 28 augustus is het volgende vijveroverleg. 
 
Henk Goessen maakt bekend dat de gemeente Maastricht momenteel onderzoekt of 
het mogelijk is om juridisch eigenaar te worden van de toekomstige recreatievijver. 
Over de beheerrol wordt onder meer nog overleg gepleegd met Waterschap Roer en 
Overmaas. Wethouder Gerdo van Grootheest heeft tot dat onderzoek besloten na  
recent overleg met de VVM (Visstandverbetering Maas).  
 
Aanplant bomen langs fietspad Itteren-Borgharen 
 
De buurt- en dorpsraad van Itteren en Borgharen bekijken nog eens goed of de  
voorlopige keuze om beuken en eiken te planten langs het fietspad, wel de juiste is. 
Leo Schoutrop wijst erop dat de dorpen mét de eiken ook de processierups binnen-
halen. Marniks Maris merkt bijvoorbeeld op dat rode beuken eigenlijk niet bij het  
toekomstige landschap passen. 
De adoptieactie voor de bomen in Itteren en Borgharen is overigens erg succesvol, zo 
benadrukken Hoekstra, Hamakers en Bastings. Ongeveer 95 mensen hebben zich al 
gemeld voor de adoptie van een van de bomen. De actie is opgezet om de aankoop 
van de bomen rond te breien. Voor die aankoop hebben de gemeente Maastricht, de 
Rabobank en ook het Consortium al bijdragen toegezegd. Berrie Hermans waarschuwt 
dat de bomen geen belemmering mogen vormen voor de openbare verlichting langs 
het fietspad. 
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Toegang tot natuurpark vanaf de Pasestraat 
 
Chris Hoekstra attendeert Staatsbosbeheer op het feit dat het door een gersteveld 
zoeken is naar de ingang van het natuurgebied vanaf de Spekstraat bij het pomp-
station. Staatsbosbeheer zegt toe poolshoogte te nemen. 
 
De delegatie uit Itteren maakt zich overigens ernstig zorgen over de toekomst van het 
plein/kermisterrein/parkeerplaats en standplaats van de friteskraam in de kern van het 
dorp. Dat plein valt binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Itteren vreest dat 
het daardoor de langste tijd heeft gehad en plaats moet maken voor groen. De  
vertegenwoordigers van Itteren wijzen erop, dat het plein een speel- en ontmoetings-
plek is voor de jeugd en dat aan het huidige gebruik van de locatie niet getornd mag 
worden. Zowel Goessen als Maris wijzen erop dat de gemeente Maastricht en Staats-
bosbeheer in goed overleg met de bevolking tot een invulling van die EHS willen  
komen. Dat betekent volgens Goessen niet dat het plein moet verdwijnen of elders 
aangelegd wordt. Maris oppert om het huidige gebruik van het plein te combineren met 
ecologisch beheer. In de praktijk betekent dit dat de locatie ook gebruikt wordt als  
corridor voor koeien en andere grazers. Itteren voelt daar niets voor. ,,We willen geen 
koeien midden in het dorp. We willen geen wildroosters op de openbare weg en we 
willen niet dat binnen de dijk het dorp ook nog in tweeën wordt gedeeld voor natuur die 
elders al voldoende ruimte krijgt”, zo luidt samengevat de mening van Bastings,  
Schoutrop en Hamakers. 
      
IJsbaan Borgharen 
 
Hoekstra vraagt Staatsbosbeheer naar de mogelijkheden om in de winter opnieuw een 
schaatsbaan te creëren ten noorden van Borgharen. Maris laat doorschemeren dat een 
schaatsbaan niet helemaal past in de visie van het natuurbeheer van Staatsbosbeheer. 
Consortium Grensmaas staat op het standpunt dat het eventuele schaatsers geen 
strobreed in de weg zal leggen, maar geen initiatieven neemt om ijsvorming mogelijk te 
maken. 
 
Open Grensmaasdag op 15 september 2012 
  
Han Hamakers heeft alle verenigingen van Itteren opgeroepen zich eventueel ook te 
presenteren tijdens de open Grensmaasdag. Daar is tot nu toe geen reactie op  
gekomen. Adams schetst in grote lijnen het programma en maakt bekend dat de open 
dag ook een internationaal tintje krijgt door de deelname van de Belgische organisatie 
die het Rivierpark Maasvallei gestalte geeft: het regionaal landschap Kempen en 
Maasland. 
 
Rondvraag / wat verder ter tafel komt 
 
Adams geeft enkele nadere details van het onderzoek van het Merovingisch grafveld in 
Borgharen. Hij maakt ook gewag van het feit dat de ontwerp-ontgrondingsvergunning 
voor Itteren tot 23 augustus ter inzage ligt. (Dat document wordt alsnog digitaal  
verstuurd naar de leden van de Klankbordgroep.) 
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Sander Bastings vraagt naar de achtergronden van een vergunningaanvraag voor de 
lozing van waswater van Consortium Grensmaas. Die vergunning is terug te voeren op 
het voorkomen van problemen met industrieel water bij bedrijventerrein Chemelot. 
 
Sanders Bastings vraagt ook naar de achtergrond van opmerkingen in de voortgangs-
rapportage van RWS Maaswerken over het in kaart brengen van de gevolgen van 
sommige optimalisaties van het project Grensmaas voor de Belgische hoogwater-
bescherming. 
Saskia Janssen verduidelijkt dat het om enkele onderdelen van de afspraken gaat uit 
de zogenaamde Nadere Overeenkomst van november 2011, tussen de overheid en 
Consortium Grensmaas. Een voorbeeld daarvan is de studie naar een aangepaste 
uitvoering van de locatie Urmond.   
 
  
Volgende vergadering:  
Dinsdag 6 november om 19.30 uur in Kasteelhoeve Hartelstein Itteren.    
 


