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Namens de werkgroep OBI 2025 allereerst nog een gelukkig en gezond 
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Voet-/fietsverbindingen 

De fiets-/voetverbinding tussen Sibelco en de recreatievijver wordt binnenkort 

door het Consortium Grensmaas aangelegd. De aanleg van een fietsbrug over de 

Maas begint steeds meer realiteit te worden, begin dit jaar komt hier meer 

duidelijkheid over. Als deze verbinding tot stand komt kan er een prachtig 

rondje door het Rivierpark Maasvallei gemaakt worden.  

 

 

 

  

 

 

Dit jaar gaan wij verder met het voet-/ en struinpadenplan binnen het gebied. In 

samenwerking met Staatsbosbeheer gaan we bekijken of door middel van 

aangepast maaibeleid de voornaamste struinpaden in het gebied toegankelijk 

kunnen blijven. 

In overleg met de VVV-Zuid-Limburg is er voor gezorgd dat de eerste 

icoonfietsroute, de Maasroute, via Borgharen en Itteren loopt. Beide plaatsten 

zijn ook opgenomen in fietsknopennetwerk. Dit zal beslist een positief effect 

hebben voor de horecagelegenheden in Borgharen en Itteren. Wellicht kan dit 

in de toekomst ook leiden tot een beter voorzieningenniveau. Op dit moment 

zijn er al de nodige initiatieven bekend die zeker gaan profiteren van de 

aanwezigheid van de Maasroute.  
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Cultuurhistorie 

Ook op het gebied van cultuurhistorie zijn prima resultaten geboekt. Het 

veldkruis bij het Bundervoetpad is perfect gerestaureerd. De restauratie van het 

kapelletje bij Itteren heeft aandacht van de gemeente, hopelijk komt nu schot in 

dit langlopend dossier. Lokale archeologische bodemvondsten zijn straks niet 

meer alleen zichtbaar in het Limburgs museum maar ook in Kasteelhoeve 

Hartelstein. In maart wordt in Hartelstein een archeologisch bezoekerscentrum 

geopend waar een (wisselende) selectie van deze vondsten te zien zal zijn. Dit 

moment zal tevens het afscheid van Consortium Grensmaas uit het gebied 

betekenen. De klankbordgroep kan terugkijken op een lange periode van 

constructief overleg met het Consortium. Met enige weemoed zullen wij dan 

ook afscheid nemen van een gesprekspartner die bewonersparticipatie hoog in 

het vaandel heeft staan.  

 

 
 

 

Natuurontwikkeling 

Met Stichting Ark hebben wij een beheerplan voor de recreatievijver opgesteld 

met als doel een betere natuurontwikkeling. Stichting Ark heeft inmiddels ook 

grote aantallen bomen en struiken ter beschikking gesteld. Deze zijn door de 

Werkgroep Recreatievijver, aangevuld met een aantal vrijwilligers uit Itteren, in 

december aangeplant. De gemeente is een pilotproject bloemrijke bermen 

(Maastricht zoemt) gestart langs het fietspad Itteren-Borgharen. Over een 

afstand van 150 meter is een zeer bloemrijk mengsel gezaaid dat zich door 

goed beheer kan ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke  vegetatie die zeer 

aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en vogels. Komend voorjaar zal het eerste 

(bloemrijke) resultaat zichtbaar zijn.  
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Andere (lopende) projecten verdienen constant aandacht. Aangezien het hier 

kan gaan om grootschalige ingrepen in het landschap is het zaak om de 

belangen van Borgharen en Itteren te (blijven) waarborgen. De werkgroep OBI 

2025 gaat komend jaar ook deze projecten nauwlettend volgen en indien nodig 

actie ondernemen. Denk hierbij aan de mogelijke komst van een ‘Groene rivier’ 

de brug over het Julianakanaal, onderzoek naar mogelijke nieuwbouwlocaties, 

het verder inrichten van onze leefomgeving, aandacht voor de vervuiling van de 

Maasoevers, ontwikkelingen Martinushoes etc.  

 

 

 

Bewonersavond 

De bewonersavond van afgelopen maart was een groot succes, met een grote 

opkomst. Tijdens deze informatieavond hebben wij een schat aan informatie 

opgehaald en verwerkt in de (concept) Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025. 

De bewonersavond heeft ook al concrete resultaten opgeleverd. In Borgharen 

is een werkgroep opgestart die zich bezighoudt met het opschonen van de 

Maasoevers (o.a. project LIVES). In 2020 gaan we bekijken of wij weer een 

soortgelijke sessie kunnen organiseren die in het teken van ‘samen aan de 

slag’ zal staan.  
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Omgevingsvisie Gemeente Maastricht 

De gemeente Maastricht is ook bezig met het opstellen van een 

omgevingsvisie. Van september tot en met oktober heeft de ‘Ontwerp 

Omgevingsvisie Maastricht 2040’ ter inzage gelegen. Bewoners en partijen 

konden (schriftelijk) reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie door het formeel 

indienen van een zienswijze. Gedurende het jaar 2019 is regelmatig met de 

gemeente van gedachten gewisseld over de wensen van de bewoners. De 

gemeente hecht namelijk in het kader van burgerparticipatie veel waarde aan 

de inbreng van burgers. In de gemeentelijke visie zijn een aantal onderdelen 

van de bewonersvisie overgenomen. Op een aantal punten week de 

gemeentelijke visie echter af van onze Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025. 

Voor de werkgroep was dit aanleiding een schriftelijke zienswijze in te dienen. 

Deze zienswijze is een omvangrijk stuk. Voor geïnteresseerden is dit terug te 

lezen op onze website (klik hier).  

 

 

 

Agenda 2020 

Het jaar 2020 wordt naar verwachting weer een jaar met veel nieuwe 

ontwikkelingen waar wij als werkgroep OBI 2025 graag de schouders onder 

willen zetten. In 2020 gaan wij o.a. de Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025 

verder uitwerken. In de huidige versie is al een visiebeeld op hoofdlijnen 

zichtbaar, wij gaan dit, in samenwerking met de bewoners, de beide 

buurtnetwerken en onze externe partners dit jaar verder detailleren. Hierbij zal 

de directe leefomgeving centraal staan. Hierbij willen wij weer een beroep doen 

op jullie als bewoners, het is immers ook jullie eigen leefomgeving. Bovendien 

hechten wij zeer aan lokale kennis en die is breed aanwezig in beide dorpen! 
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Houd onze website in de gaten voor aankomende evenementen of schrijf je in 

voor onze nieuwsbrief.  

 

 

 

Bezoek hier onze website  

 

  

 

Namens de werkgroep, 

 

Angela, Carlo, Chris, Eline, Frank, Han, Jitske, 

Joop, Koen, Math, Paul & Sander 

 

info@itterenborgharen.nl 
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