Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren
van woensdag 21 september 2011 in kasteelhoeve Hartelstein Itteren.

Aanwezig:
Omgeving
- Sander Bastings
- Carlo Poolen
- Han Hamakers
- Chris Hoekstra
- Wim Dupont
- Berrie Hermans
Gemeenten
- Koos Jans (Maastricht)
- Henk Goessen (Maastricht)
- Renee Kuppers (Meerssen)
RWS Maaswerken
- Saskia Janssen
Staatsbosbeheer
- Marniks Maris
Consortium Grensmaas B.V.
- François Verhoeven
- Peet Adams (voorzitter)
Afmeldingen / niet aanwezig
Omgeving
- Leo Schoutrop
Agenda
Opening / mededelingen
Er is enige ruis ontstaan over het initiatief van Koos Jans om de klankbordgroepen
Itteren-Borgharen en Bosscherveld tijdens deze vergadering te informeren over de
concept-recreatievisie van de gezamenlijke Grensmaasgemeenten. De gemeente
Maastricht heeft het initiatief genomen voor die visie. Consortium Grensmaas had in
overleg met Jans besloten om een aparte thema-avond te wijden aan de conceptvisie
die nog bestuurlijk bekrachtigd moet worden. Naar nu blijkt is de afvaardiging van de
omgeving breder dan louter de klankbordgroepen. Koos Jans neemt het initiatief om in
elk geval ook een delegatie van de klankbordgroepen uit te nodigen voor een infobijeenkomst met de omgeving die nu in de loop van oktober plaatsvindt.
Volgens Jans staan in de visie recreatieve elementen als wandelen, fietsen en kanoën
centraal maar wel binnen de kaders van de afspraken over het project Grensmaas.

Marniks Maris wijst er in dat verband op dat donderdag 15 september overleg geweest
met het regionale Landschap Kempen en Maasland; het Vlaamse samenwerkingsverband dat het rivierpark Maasvallei nadrukkelijker op de kaart wil zetten. Daarin past
ook de organisatie van een Europees congres in oktober 2012 met honderden natuurwetenschappers en bestuurders. Tijdens dat congres willen de Vlamingen het rivierpark Maasvallei officieel openen. Het samenwerkingsverband is op zoek naar samenwerking met Nederlandse partners. Het toekomstige rivierpark aan Vlaamse zijde heeft
inmiddels al een eigen huisstijl en promoot al fiets- en wandelroutes.
De recreatie op de Vlaamse Maasoever zorgt inmiddels al voor een extra injectie van
20 miljoen euro in de regionale economie.
Aanvulling agenda
Vanuit de vergadering worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.
Verslag vergadering 18 mei 2011
Carlo Poolen merkt op dat hij zich in de vorige vergadering niet aan de zijde van
Sander Bastings heeft geschaard met het plaatsen van vraagtekens bij de stelling van
Maaswerken dat de vergunning leidend is bij de rivierverruiming en niet de afwijkende
effecten.
Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verhoeven)
Alle werkzaamheden concentreren zich momenteel in Borgharen. Het meest zuidelijke
deel van de rivierverbreding is klaar. Daar is ook de geluidswal alweer opgeruimd. De
werkzaamheden in de dekgrondberging vorderen ook gestaag. Zoals het er nu naar
uitziet, kan de grindwinning in Borgharen begin 2013 worden afgerond.
Marniks Maris benadrukt dat de stroomgeulverbreding in Borgharen hem zorgen baart.
De uitkomst is volgens hem, net als het landschapsbeeld in de Itterense Weerd, anders
dan ooit is voorgeschoteld. De stroomgeulverbreding, zoals tot op heden uitgevoerd,
levert volgens hem louter gebieden met vrijwel stilstaand water op, die kunnen
veranderen in slibbakken.
Saskia Janssen oordeelt dat de situatie in Borgharen veel minder ernstig is dan in
Itteren. In Borgharen is tot nog toe alleen het eerste zuidelijke deel afgerond van de
rivierverbreding. Het is volgens haar nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Dat
kan pas als ook de noordelijke stroomgeulverbreding afgerond is. In Itteren is het
ontwerp inmiddels aangepast, waarmee ook het negatieve effect van de drie Maasdrempels voor een deel wordt gecompenseerd. “We moeten nu niet op elke locatie
gaan roepen dat het ontwerp niet klopt en de uitvoering niet deugt. Dat strookt niet met
de werkelijkheid. De speelruimte is ook beperkt. Laat het ons gewoon een tijdje
aanzien”, aldus Janssen. Zij stemt in met de suggestie vanuit de klankbordgroep om
wel te bekijken of een alternatieve plaatsing van de drempels soelaas kan bieden om
de ‘natte rivierverbreding’ te temperen.
Volgens Chris Hoekstra is het logisch dat er desnoods op elke locatie aanpassingen
nodig zijn, als de conclusie luidt dat het ontwerp van de rivierverbreding niet goed
uitpakt.
Maris wijst erop, dat hij niet de intentie heeft het beschuldigende vingertje te heffen. ,,Ik
heb alleen mijn zorgen willen uiten”.
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Behoud grondgebied bij kapel Itteren
Zowel Peet Adams als Saskia Janssen benadrukken dat Maaswerken en Consortium
Grensmaas willen vasthouden aan het plan om het strookje grond achter de kapel
volgens het ontwerp af te graven. Janssen wijst erop dat de afgelopen jaren nooit
bezwaren zijn gemaakt tegen het ontwerp zoals het er nu ligt. Adams benadrukt dat er
in dat geval ook nieuwe, aanvullende onderzoeken nodig zijn om de effecten van het
behoud van het terrein van ongeveer een half hectare in beeld te brengen. Dat brengt
hoe dan ook extra kosten met zich mee. Sander Bastings en Chris Hoekstra zeggen
veel pleidooien uit Itteren en Borgharen te hebben gekregen voor het behoud van het
terrein met een bankje en een karakteristieke boom. De gemeente Maastricht kan zich
in principe ook vinden in het behoud van de strook grond, beamen Henk Goessen en
Koos Jans. Adams zegt toe dat Consortium Grensmaas in overleg met Rijkswaterstaat
Maas-werken de effecten nog een laatste keer weegt en de volgende vergadering van
de Klankbordgroep met een definitief standpunt komt.
Fietspad tussen Borgharen en Itteren
Consortium Grensmaas en de gemeente Maastricht zijn het op hoofdlijnen eens over
het ontwerp van het fietspad langs de Spekstraat. De eerste tekeningen van het fietspad met een breedte van ongeveer drie meter en uitgevoerd in een asfaltlaag zijn
klaar. Consortium Grensmaas zorgt voor aan de aanvraag van de Watervergunning en
het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) moet nog officieel instemmen. Eind dit jaar,
begin volgend jaar moet het fietspad er kunnen liggen, zo denkt François Verhoeven.
Behoud werkweg Itteren-Borgharen
Het idee om de werkweg tussen Itteren en Borgharen na afloop van de werkzaamheden van Consortium Grensmaas niet op te ruimen maar in te richten als een soort
randweg tussen beide dorpen, hoeft niet nader uitgewerkt te worden. Zo’n plan is
onuitvoerbaar, concludeert Peet Adams. Het Consortium is contractueel gebonden aan
afspraken met boeren en bedrijven dat zij hun grond op het tracé van de werkweg in
eigendom terugkrijgen. Die contracten voorzien ook in boetebedingen. De Itterense
delegatie in de klankbordgroep had het Consortium gevraagd de mogelijkheid voor het
behoud van de werkweg te bekijken. Henk Goessen benadrukt dat het ook nog maar
de vraag is of en hoe de werkweg ruimtelijk ingepast kan worden als ze een permanent
karakter zou krijgen.
Rondvraag
Consortium Grensmaas heeft geen enkele reactie van de gemeente Maastricht en de
provincie gekregen op verzoeken om de kosten van het aanvullend onderzoek naar de
skeletten van het paardengraf in Borgharen (deels) voor hun rekening te nemen, zo
antwoordt Peet Adams op vragen van Carlo Poolen. Wel is er inmiddels vanuit Lanaken ook een verzoek gekomen om een van de paardenskeletten in bruikleen te kunnen
krijgen voor een permanente expositie. Het vervolgonderzoek naar de historische
context van het paardengraf is volop aan de gang en duurt zeker nog enkele maanden.
Carlo Poolen maakt bekend dat Borgharen is benaderd door de gemeente Maastricht
met het aanbod om een kunstwerk in het dorp te plaatsen dat overcompleet wordt in
het centrum van de stad. Dat kunstwerk beeldt een paardenskelet uit. Borgharen gaat
op zoek naar een geschikte plek voor het kunstwerk.
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Zoals het er nu naar uitziet, is de aanleg van een vloeiveld op de werklocatie Itteren
niet nodig, zo reageert Francois Verhoeven op een vraag van Han Hamakers. De
aanleg van het vloeiveld is inmiddels wel vergund, maar Consortium Grensmaas en
bedrijfswaterleverancier EdeA hebben in goed overleg voor een optimalisering van
bedrijfsprocessen gezorgd. Die maatregelen betekenen dat met de huidige voorzieningen de vertroebeling van het water in het Julianakanaal binnen de perken blijft.
Chris Hoekstra vraagt aandacht voor de onafgewerkte situatie op de plek in Borgharen
waar het persriool door de dijk gaat. Volgens Hoekstra ligt daar nog altijd een hoop
grond die een obstakel vormt voor wandelaars. Verhoeven zegt toe op onderzoek te
gaan.
Volgende vergadering:
Woensdag 14 december 2011 om 19.30 uur in Kasteelhoeve Hartelstein Itteren.
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