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MAAS � Belgen zien te veel bezwaren tegen opzetten waterverbinding � Natuurbescherming weegt zwaarder

door onze verslaggever

MAASTRICHT – De veerverbinding
tussen het Maastrichtse kerk-
dorp Itteren en het Lanakense na-
tuurgebied Hochter Bampd is
van de baan. De Belgen zien te
veel bezwaren.

Het idee voor een nieuw Maasveer
borrelde op toen in Itteren een mo-
numentale veertrap in oude luister
werd teruggebracht. Die stenen
trap leidde een eeuw geleden naar
de veerdienst die met België werd
onderhouden. Waarom zouden we
niet proberen opnieuw een bootje
in de vaart te krijgen, in het belang
van het (fiets)toerisme, was de ge-
dachte.

In Itteren werd een actie gestart
om vrijwilligers met een vaar-
bewijs te werven. De provincie do-
neerde een aanmoedigingsprijs.
Een onderneemster in het dorp
dacht over het uitbaten van een ho-
recaterras vanwege de mogelijke
komst van het veer.

Op bestuursniveau omarmde
het Maastrichtse stadsbestuur het
initiatief dat het Grensmaasgebied
aantrekkelijker zou maken voor
fietstoerisme. Er werden overleg-
gen geagendeerd waarbij onder
meer dorpsraadvoorzitter Joop Ver-
hulst uit Itteren, burgemeester Ma-
rino Keulen van Lanaken, Maas-
trichts wethouder Albert Nuss, toe-
ristische diensten en BV De Scheep-
vaart (de Belgische Rijkswaterstaat)
waren betrokken.

Aan Belgische zijde bleken nogal
wat bezwaren te leven. Vooral de
aanlanding van een veerboot in na-
tuurgebied Hochter Bampd stuitte
op weerstand, omdat in dat geval
vanaf de Maas tot aan het aanwezi-
ge fietspad een verharding gemaakt
moet worden. Zo’n ingreep gaat
ten koste van de natuur. Ook het
hoogteverschil ter plekke was voor
de Belgen een probleem. De steiger
zou bovendien komen te liggen in
het overstromingsgebied van de
Maas. Met name de overheids-
dienst De Scheepvaart volhardde
in haar bezwaren.

Dinsdag werd dorpsraadvoorzit-
ter Verhulst op de hoogte gesteld
van het verdict. Hij informeerde
vervolgens meteen de kandidaat-
veermannen, van wie een aantal
kosten maakte om aan een vaar-
bewijs te komen. Uit de mail van
Verhulst: ‘Ik zie geen kansen meer
voor het veer.’

De gemeente Lanaken reageerde
gisteren niet op een verzoek om te
motiveren waarom de Belgen defi-
nitief geen medewerking aan het
initiatief zullen geven.


