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Werkgroep Omgevingsvisie
Borgharen-Itteren 2025
De coronacrisis zet de wereld op zijn kop. Veel activiteiten en
evenementen zijn stilgelegd, mensen werken thuis en overleggen zijn
opgeschort.

Dat geldt helaas ook voor de overleggen van onze werkgroep OBI 2025. Er
stonden o.a. overleggen gepland met Staatsbosbeheer over
wandelmogelijkheden in de nieuwe natuurgebieden, met de klankbordgroep
van het Consortium Grensmaas en de werkgroep Recreatievijver. Toch heeft
niet alles stilgelegen. We hebben gelukkig nog een groot aantal bomen en
struiken kunnen planten langs de recreatievijver maar de actie Schone Maas
hebben we helaas moeten afblazen. Jammer, aangezien er na de hoge
waterstanden weer gigantisch veel troep is achtergebleven. Naast de
coronacrisis hebben we in Itteren Borgharen ook te maken met een milieuramp.
De hoeveelheden plastics die in de uiterwaarden achterblijven na hoogwater
lijken alleen maar toe te nemen. Een zeer zorgelijke zaak waar wij komende tijd
mee aan de slag zullen gaan.
Ondanks alles zijn er toch nog een aantal positieve zaken te melden. In deze
nieuwsbrief en op onze website is hier meer over te lezen.

Bezoek hier onze website

Liefhebbers van wandeltochten
opgelet!
In het Rivierpark Maasvallei, het grensoverschrijdend landschapspark aan
beide oevers van de Maas tussen Thorn/ Kessenich en Borgharen/
Smeermaas, kun je binnenkort een Lange afstandswandeling lopen. Deze
route met een lengte van maar liefst 132 km. verbindt de 11 gemeenten in de
beide Limburgen en brengt je langs de mooiste landschappen. De Lange
afstandswandelroute is een aanvulling op de reeds bestaande Maasroute, de
fietsroute die de Maas over een afstand van 1050km volgt.

Op dit moment wordt de bewegwijzering aangebracht langs de route. De Lange
afstandswandelroute is herkenbaar aan het logo van Rivierpark Maasvallei. Op
verschillende plaatsen kun je de route inkorten, zo kun je de route ook in
kortere etappes lopen, waarvan enkele met een aparte aanlooproute.
De bijbehorende wandelkaart is vanaf begin mei te koop via
www.rivierparkmaasvallei.eu
Naast deze nieuwe internationale wandelroute maakt Itteren en Borgharen ook
onderdeel van het landelijke fietsknopennetwerk.

Vers van de tap: Limburgs
Drinkwater
Het Limburgse drinkwater terugbrengen in het straatbeeld van Limburg
was de uitdaging voor gemeenten, instellingen, het bedrijfsleven en WML.

Met de WML - Watertap kun je met
één druk op de knop overal gratis
kraanwater tappen. De Watertap is
te vergelijken met de oude
dorpspomp maar dan in een nieuw
jasje. Kraanwater is veel duurzamer
dan flessenwater zeker wanneer er
gebruik gemaakt wordt van een
herbruikbaar flesje.
Er verschijnen steeds meer
Watertaps in het Limburgse
straatbeeld, binnenkort ook in
Itteren. Lees hier meer over de nieuwe
dorpspomp in Itteren.

Nieuwe dorpspomp in Itteren

Het wordt steeds groener bij de
vijver
Dankzij de Stichting Ark en de Postcodeloterij heeft de werkgroep
Recreatievijver in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 een grote
hoeveelheid bomen en struiken kunnen aanplanten bij de recreatievijver
te Itteren.

Helaas heeft de werkgroep de klus niet kunnen afmaken vanwege de
coronacrisis. In het (late) najaar zal er weer een oproep gedaan worden om de
resterende struiken en bomen te gaan planten, hopelijk heeft het virus ons dan
minder in zijn greep. De bomen en struiken zijn in groepen geplant, alles komt
door elkaar te staan, zowel bomen als struiken. Dit wordt gedaan om zoveel
mogelijk verscheidenheid te creëren in soorten planten. Uiteindelijk zullen
kleine bosjes ontstaan waar met een grote biodiversiteit. Hoe meer
verschillende soorten door elkaar staan, des te meer verschillende insecten
aangetrokken worden en dat is weer goed voor de vogels en andere dieren.
Die kleine bosjes vormen bovendien een soort “stapstenen” voor de bijen en de
vlinders en kleine zoogdieren. Een grote open vlakte is per definitie voor al het
dierenleven funest. Veel dieren hebben beschutting nodig om zich te kunnen
verplaatsen over niet al te grote afstanden. Verder zorgen deze bosjes niet
alleen voor beschutting, maar ook voor voedsel, en een voortplantingsplek. De
bomen en struiken die niet geplant zijn zijn opgepot in de hoop dat deze de
zomer goed zullen doorstaan. Met uw hulp kunnen we straks nog deze bulk
aan planten een goede plek geven aan de vijver. Want het wordt er alleen maar
mooier op.

In verband met het stralende weer heeft de nieuwe aanplant zwaar te lijden van
de droogte. We zijn dan ook ontzettend blij dat de werkgroep van de fa. Bours
de beschikking krijgt over twee watervaten van 1000 liter zodat de beplanting
van het nodige water kan worden voorzien. Tot nu werden de planten van
water voorzien met een gieter met water uit de vijver. Een hels karwei!Van de
fa. Bours worden we ook voorzien van draad zodat kwetsbare bomen
beschermd kunnen worden tegen bevers.
Tenslotte nog goed nieuws over de banken. Deze maand nog worden langs de
recreatievijver twee nieuwe banken geplaatst!

Daling waterstand meetpunt
Borgharen Dorp
Naar aanleiding van het artikel in de vorige OBI nieuwsbrief over het
hoogwater van begin februari is gesteld dat bij de toen heersende
topafvoer van 1730 m3/s de waterstand bij het meetpunt Borgharen dorp
met ca 1,70 m. gedaald zou zijn ten opzichte van de situatie voor de
Grensmaaswerken. Daarbij is de vraag gesteld of dit wel correct is.

In onderstaande grafiek is daarom
voor het meetpunt Borgharen dorp de
relatie tussen de waterstand
Borgharen en de afvoer St.Pieter
vóór (2008) en ná (2020) de
Grensmaaswerken weergegeven. De
gegevens hiervoor zijn afkomstig van
Rijkswaterstaat. Tot ca. 1500 m3/s
berusten deze gegevens op
waarnemingen en voor de hogere
afvoeren zijn modelberekeningen
gebruikt.
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Zelfsturing gemeente Maastricht
Als inwoner van Maastricht weet je zelf het beste wat er speelt in de
straat, buurt of wijk waarin je woont. Wat er beter kan, wat behouden
moet worden of wat juist een steuntje in de rug verdient.

Team Zelfsturing van de gemeente Maastricht helpt inwoners met wensen voor
hun buurt op weg. Zij verbinden actieve bewoners met elkaar en helpen in het
formuleren van nieuwe plannen. Het team is de schakel tussen gemeente en
buurt.
*bron: Gemeente Maastricht

Voor Itteren en Borgharen is Mariëlle Munnecom het nieuwe aanspreekpunt.
Wij als Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren hopen op een vruchtbare
samenwerking en wensen Mariëlle dan ook veel succes!

Uitstel besluitvormingsproces
Omgevingsvisie Maastricht 2040
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
hebben ook consequenties voor het besluitvormingsproces van de
Omgevingsvisie Maastricht 2040.

Uitstel besluitvormingsproces
Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn tot nader order geannuleerd. Dat
gold ook voor de raadsronde voor de Omgevingsvisie op 24 maart 2020. Op dit
moment is het onduidelijk wanneer raadsbijeenkomsten weer plaatsvinden. Het
landelijke advies en voorgestelde maatregelen zijn hierbij leidend.

Nieuwe invulling raadsagenda
Zodra de raadsbijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden, wordt ook de
raadsagenda opnieuw bekeken. Aangezien er meerdere

besluitvormingsprocessen vertraging oplopen, wordt dan opnieuw bepaald
welke onderwerpen als eerste geagendeerd worden.
*bron: Gemeente Maastricht

Wij houden u op de hoogte
Zodra we weten wanneer de raadsbijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden en
wanneer de Omgevingsvisie wordt behandeld, ontvangen wij van de gemeente
een uitnodiging.

Schone Maas en zwerfvuilruiming
De actie Schone Maas, die dit jaar voor de achtste keer georganiseerd zou
worden, is “in het water gevallen” door de corona-crisis. Door de verregaande
maatregelen die door het kabinet genomen zijn is het niet verantwoord om met
een grote groep mensen aan de slag te gaan met zwerfvuilruiming. Hoe dit zich
in de toekomst gaat ontwikkelen is nog onduidelijk.

Ondanks deze maatregelen wordt er toch nog aan zwerfvuilruiming gedaan.
Aangezien de afstand van 1.50m. tussen twee mensen makkelijker is aan te
houden dan tussen een groep mensen, gaan twee OBI
werkgroepleden Angela en Frank samen iedere week ruimen aan de Maas. De
ene keer in Borgharen, de andere keer in Itteren. U zult dan ook weer
regelmatig meerdere bruine zakken zien staan bij de vaste plek van de kapel bij
Itteren en in Borgharen bij de containers. Bij de gemeente is dit doorgegeven
en deze zal de zakken regelmatig ophalen.
Een wandeling combineren met zwerfvuilruimen gaat ook gemakkelijk, dat is

goed voor lijf en leden. Dit zou in principe iedereen kunnen doen, het is per slot
van rekening onze eigen leefomgeving. 'Sjiek en sjoen same doen'!
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