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Rivierpark Maasvallei 
Verslag gesprek buurtkaders 
Datum: 05-02-2016 

Aanwezig buurtkaders:: C. Hoekstra, S. Bastings,  

M. Paulussen, P. Paulussen,  

A. König, J. Verhulst 

B. Hermans 

Aanwezig Gemeente: K. Jans, E. Lemmens 

  

  

 

 Actie / Coördinatie 

STARTPUNTEN 

Allereerst is gesproken over de invulling van de startpunten. Bij een startpunt zijn 
parkeervoorzieningen aanwezig en wordt informatie gegeven. De locaties van de 
verschillende startpunten zijn besproken. De locaties Boschpoort en Hartelstein 
moeten nog nader bezien worden. Borgharen (achter het kruisje, nabij 
Kasteelstraat) is akkoord. Het startpunt bij Itteren (Brigidastraat) wordt ergens op 
de locatie van het speelterrein gerealiseerd, de exacte plek moet nog worden 
bepaald. De buurtvertegenwoordiging geeft aan er geen bezwaar tegen te hebben 
dat het startpunt op de plek van het basketbalveldje wordt gesitueerd, omdat dit 
niet of nauwelijks wordt gebruikt. In Borgharen wordt gekeken of het mogelijk is 
een extra (rust-)punt te creëren aan de Spekstraat vlakbij het paardengraf. 
Elementen toepassen: klein informatiepaneel, bankje en fietsenrek. 

 

 

 

 

FIETSBRUG BORGHAREN 

Aanvankelijk is geopteerd voor een drijvende fietsbrug, maar dat is niet haalbaar 
bij RWS. Nu wordt onderzocht of een aan de stuw hangende fietsbrug wel 
haalbaar is. In april/mei zal naar verwachting de uitkomst daarvan bekend zijn.  

 

MAASBAKENS 

De exacte locaties van de Maasbakens is besproken. Een Maasbaken is een grote 
(4 m.) betonnen zuil die enkel aangeeft dat de bestuurder het rivierpark inrijdt. Zij 
worden geplaatst bij de hoofdentrees naar het RPM-gebied. Het heeft verder geen 
informerende functie. Er worden 3 Maasbakens worden geplaatst:  in Boschpoort 
in de berm van de Bosscherweg, in Borgharen bij de sluis Limmel (deze kan 
voorlopig nog niet worden geplaatst in verband met de werkzaamheden aan de 
sluis),  en in Itteren in de berm direct westelijk nabij de brug.  

 

 

INFORMATIE PANELEN  
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Binnenkort moet de informatie verzameld worden die op de panelen wordt 
geplaatst. Koos heeft de buurten uitgenodigd om ideeën voor locatiespecifieke 
informatie aan te dragen. In ieder geval is informatie over het paardengraf 
daarvan onderdeel. 

PRESENTATIE 3 MAART  

Op 3 maart is er persmoment rond de presentatie van de grensoverschrijdende 
ontdekkingskaart RPM en de wandelkaart Borgharen.  Buurtkader Itteren zal 
door Staatsbosbeheer van tevoren worden geïnformeerd over de wandelkaart. 

 

FIETS/FAUNABRUG ITTEREN 

Aangekondigd wordt dat er op korte termijn een aparte informatiebijeenkomst 
met de buurtkaders is over de actuele stand van zaken van de fiets/faunabrug 
Itteren. Dan zal ook de haalbaarheidsstudie beschikbaar worden gesteld. Het 
initiatief voor deze infobijeenkomst wordt genomen door Buitengoed Geul en 
Maas.  

 

EINDPLAN ITTEREN 

CG heeft Buro Stroming opdracht gegeven het eindplan Itteren op te stellen. 
Daarover zal nog uitgebreide communicatie en participatie plaatshebben, op een 
wijze vergelijkbaar met het eindplan Borgharen. 

 
 

 

ONTSLUITING HARTELSTEIN 

Naar aanleiding van het overleg met de buurtkaders in november 2015 en de 
vermeende geïsoleerde ligging van Hartelstein, is er overleg tussen CG en de 
gemeente Maastricht geweest. Er wordt een tekening getoond waarop is 
aangegeven hoe de ontsluiting inclusief de situering van het fietspad is/wordt 
gerealiseerd. Daaruit blijkt in elk geval duidelijk dat Hartelstein niet geïsoleerd 
komt te liggen, maar goed wordt ontsloten voor auto’s en fietsers. 

 

RECREATIEVIJVER/RECREATIEVE VERBINDINGEN 

Het inrichtingsplan van de recreatievijver is bij de buurtkaders bekend. Dat staat 
op website van CG. De buurt geeft aan dat grote waarde en urgentie wordt gehecht 
aan het realiseren van een verbinding/kortsluiting in de routes tussen de 
Kruisweg langs de recreatievijver door naar het fietspad bij Sibelco/Ankerpoort. 
Koos zegt toe te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk/haalbaar is, gekoppeld aan 
het inrichtingsplan voor de recreatievijver (werk-met-werk-maken). 

 

INITIATIEF VEERPONTJE ITTEREN 

De gemeente Lanaken heeft aangegeven in beginsel positief te willen insteken op 
dit particuliere initiatief. Maar andere Vlaamse instanties (natuur en Dienst 
Scheepvaart) moeten hiervoor ook goedkeuring geven.  Gemeente Maastricht 
heeft Lambert Schoenmaekers, projectleider bij Regionaal Landschap Kempen 
Maasland gevraagd de rol als intermediair te vervullen, omdat hij met deze 
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instanties goede contacten onderhoudt. De slaagkans hiervan wordt niet groot 
geacht. De definitieve uitkomst wordt teruggekoppeld, maar het 
verwachtingspatroon mag niet groot zijn. 

PARKEERSITUATIE BIJ DE KAPEL ITTEREN 

Vanuit de buurt wordt er aandacht gevraagd voor het parkeren. Sommige 
recreanten parkeren nu reeds nabij de kapel in Itteren, en gaan van hieruit het 
gebied in. Het is belangrijk een manier te vinden om de recreant goed te verwijzen 
naar de daarvoor gerealiseerde startpunten. 

 

 

  

Edo Lemmens 19-3-2016  

 


