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Aan: Zie verzendlijst

Maastricht, 17 april 2010
Bijlage: verzendlijst
Onderwerp: Grensmaas en stroomgeulverbreding Itteren

Een van de onderdelen van het Grensmaasproject in Itteren is de stroomgeulverbreding noordwestelijk
van het dorp.
Het is een gebied van 63 ha waar na afgraving een aantrekkelijk natuurgebied zou moeten ontstaan dat
alleen in de zomermaanden droog valt. Dit is althans wat ons wordt voorgehouden in het POL en het
Hoofdrapport MER Grensmaas 2003. Dit laatste rapport zegt hierover op pagina 95 en 96: ‘Het gebied is
opengesteld voor het publiek en heeft een grote recreatieve aantrekkelijkheid’, einde citaat.
Ook op voorlichtingsavonden en in folders werd en wordt van de stroomgeulverbreding een beeld
geschetst van een gevarieerd en veelbelovend natuurgebied dat o.a. in de zomermaanden toegankelijk
zou zijn voor wandelaars.
Uit onderzoek van de Dorpsraad Itteren blijkt echter dat het gebied in de zomermaanden niet toegankelijk
zal zijn. Direct na het gereedkomen van de werken in 2015 niet en in de toekomst ook niet. Het gebied zal
altijd onder water staan, dus ook in zo’n warme en droge zomer als bijvoorbeeld in 2003; dit wordt door
de Maaswerken bevestigd.
De beoogde natuurontwikkeling krijgt hierdoor geen kans. In de zomermaanden zal bij laagwater de
stroomsnelheid tot nul gereduceerd worden, waardoor ook de waterkwaliteit sterk zal afnemen met allerlei
kwalijke ontwikkelingen, o.a. stankoverlast, insectenplagen enz, als gevolg.
Het is wrang te moeten constateren dat het beeld van een aantrekkelijk natuurgebied, dat ons op
voorlichtingsavonden alsmaar voor ogen werd gehouden, niet op waarheid berust maar slechts fictie is.
De conclusie dringt zich nu aan ons op dat we door de Maaswerken, het samenwerkingsverband van de
provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV, destijds niet goed zijn voorgelicht en dat
ook de officiële documenten een totaal afwijkend beeld laten zien dan de werkelijkheid.
Wij verzoeken U maatregelen te treffen waardoor inderdaad een veelbelovend natuurgebied kan ontstaan
zoals dat in rapporten en op voorlichtingsavonden werd geschetst en dat ook overeen zal komen met de
destijds door U gedane belofte.
De werkzaamheden zullen reeds in juni van start gaan; in verband hiermee verwachten wij een spoedige
reactie welke wij met vertrouwen tegemoet zien.
Hoogachtend,

J. Verhulst,
Voorzitter Dorpsraad Itteren

