Ontwikkelingen in het kader van onze Recreatievisie.
Zoals jullie wellicht weten is de werkgroep druk bezig met het verder detailleren en concreet maken
van de visie zoals wij deze, in samenspraak met de gemeente, in 2014 hebben opgesteld. Er zijn
inmiddels vele overleggen gevoerd met de betrokken partijen en daarbij zijn weer een aantal nieuwe
ontwikkelingen te melden.
Deze ontwikkelingen concentreren zich momenteel vooral op het gebied Itteren Noord en het
nieuwe natuurgebied omgeving Hartelstein.
Natuurgebied omgeving Hartelstein
Bureau Stroming heeft in opdracht van het Consortium een ontwerp gemaakt voor het nieuwe
natuurgebied rondom Hartelstein. Het natuurgebied krijgt hier een geheel ander karakter dan
hetgeen we zien bij de locaties Borgharen en de Itterse Weerd.
De omgeving van Hartelstein wordt meer ‘heuvelachtig’ opgeleverd dan de andere natuurgebieden.
Twee verdiept liggende afwateringsgeulen zorgen ervoor dat het gebied ook tijdens nattere periodes
grotendeels droog blijft. Het plaatselijke maaiveld wordt een flink stuk omlaag gebracht waardoor
Hartelstein op een heuvel komt te liggen, hierdoor krijgt het straks een prachtige uitstraling vanuit de
omgeving.
Bij de presentatie van het ontwerp bleek dat Hartelstein ontsloten zou worden via een doodlopende
weg, dus niet aan een doorgaande (recreatieve) route. In onze Recreatievisie is Hartelstein bewust
gepositioneerd aan een doorgaande route om hiermee de eventuele toekomstige
gebruiksmogelijkheden van Hartelstein te vergroten en daarnaast een directe verbinding met ‘t
Brook mogelijk te maken. Inmiddels zijn onze ideeën ook onderschreven door de gemeente en staan
wat hun betreft de lichten op groen. In een aangepast ontwerp van Bureau Stroming is een
verbinding zichtbaar vanuit ‘t Brook via een brug over de Geul richting Hartelstein. E.e.a. dient nog
kortgesloten te worden met diverse betrokken partijen maar de voortekenen zijn gunstig.
De toekomstige wandel- en struinpaden in het gebied worden nog nader uitgewerkt. Belangrijkste
aandachtspunt hierbij is de verbinding vanuit Hartelstein richting monding Geul. Deze verbinding zou
mogelijk doorgetrokken kunnen worden naar Voulwammes. Hiertoe zou dan wel een
afwateringsgeul overgestoken dienen te worden, misschien is de toepassing van stapstenen ook hier
een mogelijke oplossing.

Mogelijk toekomstige situatie Itteren-Noord (conform Recreatievisie)

Fauna-/ fietsbrug
Uiteindelijk ligt er een voorkeurs variant waarmee de meerderheid van de partijen kan leven. Het
betreft de zogenaamde variant 1B1 waarbij een aparte fietsbrug naast de bestaande brug wordt
gepositioneerd op de bestaande brughoofden. Direct naast de fietsbrug is een faunabrug voorzien
die tijdens de renovatie van de bestaande brug als vervangende verkeersbrug kan dienen. Financieel
is dit veruit de beste oplossing aangezien hier werk met werk gemaakt kan worden, het plaatje qua
kosten is echter nog lang niet rond. Daarnaast zullen de natuurjongens nog bezwaar maken
aangezien de faunabrug uit ecologische overwegingen naast de Geul dient te liggen, in het verlengde
van de ecologische hoofdstructuur. Medio april zou een definitieve keuze gemaakt worden.
Afwachten maar weer dus.
Nieuwe natuur, nieuwe buren
Langzaam maar zeker worden de nieuwe natuurgebieden opgeleverd, dit betekent niet alleen dat
onze omgeving er straks anders uit zal gaan zien maar dat we ook nieuwe buren zullen gaan krijgen.
Naast de inmiddels bekende Galloway runderen en Konik paarden zullen we ook de nieuwe
beheerders van het gebied steeds vaker ontmoeten. Staatsbosbeheer/ARK (SBB/ARK) worden als
beheerders van de toekomstige natuurgebieden onze nieuwe buren. Dit was dan ook de aanleiding
voor de werkgroep Recreatievisie om in klein comité, samen met SBB/ARK, een startoverleg te
organiseren waarbij we met elkaar van gedachten konden wisselen over een toekomstige invulling
van mogelijke samenwerking.
De manier waarop wij de afgelopen tijd met Staatsbosbeheer hebben gecommuniceerd heeft men
als zeer prettig ervaren. Het natuurgebied Rivierpark Maasvallei is voor Staatsbosbeheer een
(landelijk) pilot project waar men nog aan het aftasten is in hoeverre men de bewoners kan
betrekken bij de nieuwe natuurontwikkeling. Participatie van burgers is voor hun een nieuw concept
en men wil dit in ons gebied verder gaan uitrollen/ uittesten. Samen hebben we een aantal opties
besproken die voor ons als bewoners zeer interessant kunnen zijn. Een van de aangedragen opties is
om een aantal ‘ambassadeurs’ voor het Rivierpark Maasvallei te benoemen. Deze ambassadeurs
behartigen de belangen van de bewoners in het gebied en vormen daarnaast een belangrijke
gesprekspartner voor Staatbosbeheer. In de natuurgebieden aan de Belgische zijde van Rivierpark
Maasvallei heeft men inmiddels positieve ervaringen opgedaan met deze constructie.
Om de bewoners ook een actieve rol in het gebied te geven is er een plan om samen met
Staatsbosbeheer een werkgroep op te richten, concrete plannen hiervoor worden nog uitgewerkt.
De activiteiten van de werkgroep zouden zeer uiteenlopend kunnen zijn, denk daarbij aan het
organiseren van excursies en lezingen, het monitoren van natuurontwikkeling, verstrekken van
informatie over het gebied, maar ook samen de handen uit de mouwen steken. Het idee hierbij is dat
men als bewoner meer verantwoording voor zijn eigen leefomgeving gaat nemen, een
bewustwordingsproces waarop in de toekomst steeds meer een beroep op zal worden gedaan.
Mochten er al mensen zijn die het straks leuk vinden om samen in groepsverband op een of andere
manier een bijdrage te leveren aan onze nieuwe leefomgeving kunnen deze zich nu al aanmelden bij
een van de dorpsraadleden of via een mailtje naar p.paulissen@home.nl.
Tot zover een beknopt overzicht van een aantal ontwikkelingen.
Zoals jullie zien zitten we midden in een dynamisch gebied waarbij het van belang is om continue de
vinger aan de pols te houden en met een kritische blik naar ontwikkelingen te kijken, maar vooral
een gebied waar zich vanaf nu een prachtige natuur gaat ontwikkelen en waar wij als bewoners van
Itteren en Borgharen supertrots op mogen zijn.
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