


waarom een nieuwe visvijver 
•  huidige visvijver in Itterense weerd is komen te vervallen 

•  medio 2011: nadere overeenkomst tussen overheid en consortium  

•  afspraak nieuwe visvijver aan te leggen 

•  gecombineerd met 750.000 ton grindwinning (ter compensatie) 

•  in omgeving van Itteren 

Vraag aan Stroming: 
–  geschikte locatie uitzoeken 
–  vijver inpassen in het landschap 
–  onderdeel van de Maasvallei 
–  zo natuurlijk mogelijke oevers 
–  opnemen in wandelommetjes etc. 



6 mogelijke  
locaties 

•  Geulderveld:  
–  gemeente Meerssen 

•  Itteren noord: 
–  onvergraven natuur:  

•  Direct zuid van Itteren  
–  grenzend aan dorp 

•  Naast Ankerpoort 
–  grenzend aan bedrijventerrein 

•  Halverwege Borgharen- Itteren 
–  langs de hoofdweg 

•  Direct noord van Borgharen  
–  grenzend aan dorp 

Werkwijze 
•  Veldonderzoek huidige situatie 
•  Gesprekken met div organisaties 
•  3 selecteren en verder uitwerken 



van 6 naar 3 
•  Direct ten zuiden van Itteren:  + 

–  voorkeur visvereniging 
–  landschappelijk interessant gebied   

•  Geulderveld:    + 
–  koppeling met andere belangen mogelijk 
–  landschappelijk interessant gebied 
–  afwijkende ligging 

•  Naast Ankerpoort   - 
–  boscompensatie 
–  weinig meerwaarde voor landschap 

•  Onvergraven natuurgebied:  - 
–  natuurcompensatie nodig 
–  al veel water in de buurt   

•  Halverwege Borgharen-Itteren:  + 
–  grenzend aan natuurgebied (dekgrondberging) 
–  geen andere belangen geschaad 

•  Direct noord van Borgharen:  - 
–  grenzend aan natuurgebied (dekgrondberging) 
–  geen andere belangen geschaad 



Zuid van Itteren 
•  zoekgebied ca 12 ha 
•  grenzend aan de Kanjelbeek 
•  grotendeels akkerland 
•  populierenbosje 
•  uitzicht vanaf kade 
•  solitaire boom 





Zuid van Itteren 
•  vijver in vorm van geul 
•  opp. ca 7,5 ha 
•  oude Maasbedding volgend 
•  hoog terrein Itteren (Sterkenberg) 

gespaard 
•  Itteren houdt zicht over akkergebied 

•  visplekken langs ZW oever 
•  paaigebied in zuiden  
•  natuuroever langs NO oever 
•  parkeren (ca 20 pl) aan noordzijde 

•  ruimte voor herinrichting Kanjelbeek 
•  voldoende afstand van de kade 
•  wandelommetje vanuit Itteren 
•  aansluiting mogelijk naar Borgharen 

•  afvoer grind via werkweg ten zuiden  
•  naar verwerkingshaven Itteren 



dwarsprofiel 



Halverwege Borgharen -Itteren 
•  zoekgebied ca 19 ha 
•  geheel akkerland 
•  historische landweg 
•  grenzend aan de Kanjelbeek 



Halverwege Borgharen - Itteren 
•  vijver in vorm dubbele geul 
•  opp. ca 8 ha 
•  veldweg gespaard 

•  visplekken langs W & ZW oever 
•  paaigebied in zuidwesten  
•  natuuroever langs O oever 
•  parkeren bij wegkruis 

•  ruimte voor herinrichting Kanjelbeek 
•  wandelommetje vanuit Itteren 
•  aansluiting mogelijk naar Borgharen 

•  afvoer grind via werkweg ten zuiden 
•  naar verwerkingshaven Itteren 



Geulderveld 
•  zoekgebied ca 17 ha 
•  grotendeels akkerland 
•  doorsneden door hoogwaterkade 
•  twee kleine bosjes 
•  historische kade in zuiden 
•  rivierkundige opgave toekomst 



Geulderveld 
•  vijver in vorm van dubbele geul 
•  evenwijdig aan Grensmaas 
•  opp. ca 9,5 ha 
•  hoogwaterkade verschoven  
•  met knik (betere doorstroming) 
•  historische kade en bomen gespaard 

•  visplekken langs W & ZW oever 
•  paaigebied in smalle geul  
•  natuuroever langs NO oever 
•  parkeren (ca 20 pl) aan zuidzijde 

•  grindige rug op overgang naar 
Grensmaas 

•  wandelommetje vanuit Aan de Maas 

•  afvoer grind langs Voulwames 
•  naar verwerkingshaven Itteren 


