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‘Te veel bezwaren tegen
veerpontje in Itteren’
‘Te veel bezwaren tegen
ITTEREN Gemeente Lanaken ziet af van bootverbinding Itteren-Hochter Bampd

door Stefan Gybels

MAASTRICHT – De veerverbinding
tussen het Maastrichtse kerk-
dorp Itteren en het Belgische na-
tuurgebied Hochter Bampd stuit-
te in België op te veel bezwaren.
Dat zegt burgemeester Marino
Keulen van Lanaken als reactie
op het niet doorgaan van het
nieuwe Maasveer.

Keulen besprak de verbinding tus-
sen Itteren en het natuurgebied

met de NV Scheepvaart, Toerisme
Limburg, eigenaar van het natuur-
gebied Hochter Bampd Limburgs
Landschap en het Regionaal Land-
schap Kempen en Maasland. Bij elk
van hen was wel een bezwaar te-
gen het veertje. Keulen somt op:
„Om het veerpont te laten aanme-
ren moest een verharding worden
aangelegd. Dat gekoppeld aan voet-
gangers en fietsers die vervolgens
door het natuurgebied trekken,
kreeg de handen niet op elkaar.
Ook is er een groot niveauverschil

met de dijk en ligt de aanlegsteiger
in het overstromingsgebied van de
Maas. Dat kan gevaarlijk zijn in
herfst en winter. Tot slot zou de
veerverbinding niet gratis zijn. An-
dere veertjes tussen Nederland en
België zijn dat wel, dus dat zou ver-
warrend werken.”

Volgens burgemeester Keulen ge-
noeg bezwaren om een streep door
de plannen te zetten. „Spijtig, maar
het is echt niet anders.”

Joop Verhulst, voorzitter van
Dorpsraad Itteren die het initiatief

nam voor de terugkeer van het veer,
noemt de argumenten ‘onzin’. „Al-
leen de reden dat ons veer niet gra-
tis is, is eerder aangehaald door de
NV Scheepvaart. Ik begrijp niet dat
daar verwarring over moet ontstaan.
Zoiets is echt wel uit te leggen.”

Verhulst ziet geen toekomst
meer voor de verbinding. „In Ne-
derland zou ik misschien nog een
procedure aanspannen. Ik heb ech-
ter geen idee hoe dat in België
moet. Bovendien hebben we daar
als dorpsraad geen geld voor.”


