
 
   
  
   
 

   

Aan de inwoners van Borgharen 
 
 
 
 
 
 
BEWONERSBRIEF 
 
 
Holtum, 11 maart 2011. 
 
 
 
Geachte mevrouw, meneer,  
 
Het zal u niet zijn ontgaan, dat Consortium Grensmaas volop aan de gang is met de 
werkzaamheden die er uiteindelijk toe leiden, dat Borgharen vijf keer beter beveiligd is 
tegen overstromingen van de Maas. 
 
De komende weken start het Consortium met een reeks werkzaamheden die directe 
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van uw dorp en die wellicht enige overlast 
opleveren. We zetten die werkzaamheden hierbij voor u op een rijtje: 
 
Verleggen rioolpersleiding 
Maandag 4 april start de firma Heijmans Infra Techniek met het aanleggen van de 
nieuwe rioolpersleiding tussen Itteren en Borgharen. Dat karwei duurt ongeveer zes 
weken. De werkzaamheden beginnen in Itteren. Via de Spekstraat schuiven de  
werkzaamheden op richting Borgharen. In de laatste week van april bereiken we de 
kern van Borgharen. Voor de werkzaamheden zal telkens één rijbaan van de weg  
worden afgesloten om sleuven te kunnen graven. Dat geldt onder meer voor de 
Spekstraat en de A. van Harenstraat. In principe blijft de kern van Borgharen voor alle 
verkeer bereikbaar. In overleg met de gemeente Maastricht wordt er nog een  
verkeersplan opgesteld. 
De huidige rioolpersleiding langs de Maas wordt verwijderd in verband met de  
rivierverruiming. 
 
Afsluiting fietspad 
Half april wordt het fietspad langs de Maas tussen Itteren en Borgharen afgesloten in 
verband met de start van de rivierverruiming en de aanleg van een werkweg. Dat  
betekent dat het fietsverkeer tussen beide dorpen van een alternatieve route gebruik 
moet maken. Alternatieven zijn bijvoorbeeld de Spekstraat, of het fietspad langs  
Ankerpoort. De gemeente Maastricht onderzoekt de mogelijkheden om na afronding 
van de werkzaamheden een nieuw fietspad aan te leggen langs de Spekstraat tussen 
Itteren en Borgharen. Het fietspad langs de Maas in Borgharen maakt deel uit van  
landelijke fietsroutes. Consortium Grensmaas zal de VVV en de ANWB ook informeren 
over de afsluiting van het fietspad. 
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Aanleg geluidswal 
Begin april beginnen we ook met de aanleg van de geluidswal aan de westzijde van 
Borgharen. Die wal voorkomt dat Borgharen opgezadeld wordt met lawaai tijdens de 
werkzaamheden die nodig zijn om de rivierverruiming gestalte te geven. De aarden wal 
wordt aangelegd met grond die vrijkomt bij de rivierverruiming. De aanleg van de  
geluidswal duurt ongeveer vier weken. De wal wordt zo’n vijf meter hoog en ongeveer 
1200 meter lang. Om de Maas bij Borgharen meer ruimte te geven, worden de oevers 
ongeveer zes meter verlaagd. De rivierverruiming ten westen van Borgharen duurt tot 
oktober. De geluidswal wordt voor de volgende hoogwaterperiode weer verwijderd. 
 
Asfalteren werkweg 
Consortium Grensmaas heeft ook besloten om de werkweg tussen Itteren en  
Borgharen te asfalteren. Die werkzaamheden starten ook maandag 4 april. Groot  
voordeel daarvan is dat eventuele geluidsoverlast sterk gereduceerd wordt en de weg 
beter te onderhouden is.  
 
Sanering oude vuilstort  
In mei/juni start het Consortium met de sanering van de oude vuilstort langs de Maas 
ten noordwesten van Borgharen. De voormalige stortplaats wordt helemaal opgeruimd. 
De werkzaamheden in Borgharen liggen trouwens op schema. Het hoogwater van  
december en januari heeft weliswaar voor overlast gezorgd, maar de vertraging die dat 
heeft opgeleverd, is alweer nagenoeg ingehaald. 
 
Uitkijkpunt Borgharen 
Om ook de inwoners van Borgharen de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten  
volgen, wordt op het dekgronddepot ter hoogte van de Daalstraat in mei een uitkijkpunt 
aangelegd. Een soortgelijk uitkijkpunt is ook al aangelegd in Itteren en heeft tot vele, 
positieve reacties geleid. Dat uitkijkpunt in Itteren wordt veelvuldig bezocht.  
Ook in Borgharen zorgt Consortium Grensmaas voor zitbankjes op het uitkijkpunt. 
 
We doen er alles aan om de overlast van de werkzaamheden in de komende weken te 
beperken. Mocht u toch met enige hinder geconfronteerd worden, dan hopen we op uw 
begrip.  
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Gewoon even bellen 
naar onze gratis informatielijn 0800-622 7777. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Kees van der Veeken 
Directeur 


