
 
 
Internationale Maas fietsroute 
 

Onlangs is een internationale fietsroute geopend die loopt 
van de bron van de Maas op het plateau van Langres in 
Frankrijk tot de monding in zee bij Hoek van Holland. 
Bij bestudering van de route door Dorpsraad bleek dat de 
route niet via Borgharen en Itteren leidt, maar via Amby, 
Rothem en Bunde. Voor ons een onbegrijpelijke route. 
Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen hebben zich 
de laatste jaren sterk gemaakt voor vrij liggende fietspaden 
(tussen Itteren en Borgharen).  
Onlangs is ook een vrij liggend fietspad bij de Sluisweg aangelegd. 
  
In Itteren is specifieke horeca gericht op wandel- en fietsrecreatie, er zijn B&B ’s en 
Hartelstein moet startpunt worden voor toegang tot het gebied in het kader van Rivier 
Park Maasvallei. Allemaal gegronde redenen om fietsroute langs Nederlands 
bekendste Maasdorpen te leiden. De Dorpsraad heeft daarom actie ondernomen en 
e.e.a. op verschillende niveaus (gemeente en Provincie) aangekaart. Uiteindelijk zijn 
we doorverwezen naar de Coördinator Routepunt van de Stichting VVV Zuid-
Limburg. Met hem is op 29 september overleg gevoerd over deze situatie. 
 
Tijdens dit gesprek is niet alleen gekeken naar de route via Borgharen en Itteren 
maar is het hele fietsknooppuntennetwerk in onze omgeving in ogenschouw 
genomen. Al snel bleek dat een update van het fietsknooppuntennetwerk geen 
slechte zaak zou zijn en dat gaat dan ook gebeuren. Er is de laatste jaren nogal wat 
gewijzigd in de (fiets)infrastructuur in onze omgeving. Denk b.v. aan de aanleg van 
de fietsbrug over de A2 die op korte termijn gekoppeld wordt aan de groene loper. 
 
Ook wordt er gewerkt aan goede fietsverbindingen richting Valkenburg in het kader 
van het project Buitengoed Geul en Maas. Wat de internationale Maasroute betreft 
wordt gekeken naar een verbinding in Maastricht via het Charles Eyckpark, 
Griendpark en vervolgens via Borgharenweg naar Borgharen en Itteren. 
Zo ontstaat een echte Maasroute. 
Volgend jaar is de verbinding tussen Itteren (‘t Brook) via de Meebruggenweg naar 
Hartelstein klaar zodat deze route ook in het netwerk opgenomen kan worden. 
Van/naar Geulle kan men tegen die tijd ook weer fietsen via Voulwames waar 
vervolgens gebruik gemaakt kan worden van het mooie vrij liggende fietspad naar 
Geulle aan de Maas. 
De vertegenwoordiger van de VVV stond heel positief tegenover onze plannen en 
was erg blij met de lokale inbreng en kennis. Het overleg zal dus zeker een vervolg 
krijgen. 
 
 


