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Ontwikkelingen Itteren-Noord, Hartel-
stein 

Ondanks het feit dat de mogelijke komst van 
een ‘groene rivier’ de gemoederen danig bezig 
houdt, en mogelijk een rem zet op bepaalde 
ontwikkelingen, vorderen de werkzaamheden 
aan het Grensmaasproject gestaag. Het Con-
sortium is momenteel bezig met de aanleg van 
“Passeervak-Zuid” dat zo’n dertig meter land-
inwaarts komt te liggen. De verwachting is dat 
het passeervak in juni 2018 gereed zal zijn. In 
de loop van volgend jaar zullen ook de laatste 
werkzaamheden in Itteren-Noord afgerond 
gaan worden.  
De komende maanden gaat de werkgroep Re-
creatievisie aan de slag om de ontwikkelingen 
verder uit te werken. Deze uitwerking zal vorm 
krijgen in een nieuwe Recreatievisie 2018. In 
de voorjaarseditie van de Dorpsberichten ho-
pen wij een eerste versie van deze nieuwe vi-
sie te kunnen presenteren. 

Fietspadennetwerk 

De gemeente Maastricht is met 
Staatsbosbeheer in overleg om de 
mogelijkheid te bekijken of er toch 
een verhard fietspad door het na-
tuurgebied aangelegd kan worden. 
De verharding van dit fietspad is 
een belangrijke factor bij de keuze 
van het wel of niet verleggen van 
de internationale ‘Maasfietsroute’.  

Deze fietsverbinding zien wij als 
een belangrijke drager voor noord-
zuid verbinding in het Rivierpark 
Maasvallei.  

In onze visie is het fietsnetwerk essentieel 
voor de ontwikkeling van de recreatieve moge-
lijkheden binnen het gebied Itteren-Borgharen. 
Het gebied is een belangrijk knooppunt in de 
verbinding van het Rivierpark Maasvallei met 
het Geuldal, de Groene Loper/ Buitengoed 
Geul en Maas, de Belgische Kempen en het 
centrum van Maastricht. 

Wandel- en struinpadennetwerk 
Naast de recreatieve hoofdstructuur is het nu 
tijd om ook aandacht te besteden aan een fij-
nere detaillering van de wandel- en struinpa-
denroutes binnen het gebied. 
In het natuurgebied tussen Itteren en Borgha-
ren is gekozen voor de aanleg van wandelpa-
den op zogenaamde ‘verhoogde’ ruggetjes.  

Uitsnede Recreatievisie 2018 (concept) 
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Aangezien de nieuwe natuurgebieden vooral 
bij overvloedige regenval een vrij drassig ge-
bied vormen is dit een prima oplossing. Ook in 
het natte seizoen blijven de paden toegankelijk 
voor een wandeling. 
In het nieuwe natuurgebied Itteren Noord/ om-
geving Hartelstein is het voorstel om ook in dit 
gebied gebruik te maken van verhoogde wan-
delpaden. De lager gelegen terreinen in het 
gebied kunnen gepasseerd worden via stap-
stenen. Voor de oversteek van de Geul, vanuit 
’t Brook richting Hartelstein, wordt een nieuwe 
voetgangers-/ fietsersbrug aangelegd. Voor de 
Konik paarden en de Galloway runderen in het 
gebied wordt in de buurt van de Geulmonding 
een oversteek gerealiseerd die ook door wan-
delaars gebruikt kan worden (zgn. Romeinen-
brug). 
Uiteindelijk dient er een (bewegwijzerd) wan-
delpaden netwerk te ontstaan waarmee men 
optimaal kan genieten van de nieuwe natuur-
gebieden. 

Kasteelhoeve Hartelstein 
Inmiddels is ook Stichting kasteelhoeve Har-
telstein bezig met het opstellen van een toe-
komstvisie in relatie tot de herinrichting van het 
gebied rondom de kasteelhoeve. Hartelstein 
wil de opvang van thuislozen uitbreiden van 15 
naar 20 personen. Om dit alles te bekostigen 
wil men meeprofiteren van de recreatieve ont-
wikkeling van het gebied. Om de mogelijkhe-
den hiervoor te verkennen zijn er overleggen 
met de gemeente Maastricht, Natuurmonu-
menten en Consortium Grensmaas ingepland. 
Inrichting van een informatiecentrum en uit-
breiding van de horecafaciliteiten worden als 
een mogelijkheid gezien. 

Overige ontwikkelingen 
De ontwikkeling van een nieuwe fiets- en 
voetpadenstructuur biedt kansen om ook ove-
rige gebieden van een nieuwe inrichting te 
voorzien. Denk hierbij aan de inrichting van 
rust- / schuil- en picknick plaatsen. ’t Brook 
zou bijvoorbeeld in dat verband een prima lo-
catie zijn. Herinrichting van ’t Brook biedt de 
mogelijkheid om het gebied op een dusdanige 
manier in te richten zodat het weer een aan-
trekkelijke plek is om te verblijven. Daardoor 
zou ’t Brook weer een centrale plek in het dorp 
kunnen gaan vormen. De werkgroep recrea-
tievisie wil deze mogelijkheden verder gaan 
onderzoeken. 

De ontwikkeling van de nieuwe natuurgebie-
den zal een behoorlijke ‘boost’ voor onze om-
geving gaan bieden. Itteren wordt straks een 
pareltje om te wonen, midden in de natuur en 
op een steenworp van het centrum van Maas-
tricht. Itteren je zult er maar wonen… 

Paul 
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Brug Itteren, een hoofdpijndossier. 

De Dorpsraad heeft veel verschillende dos-
siers onder handen. Dossiers waar door een 
enthousiaste groep dorpsgenoten met plezier 
aan gewerkt wordt. Daar hoort echter een 
dossier absoluut niet bij. Een dossier dat al-
leen maar leidt tot hoofdpijn en frustraties. Het 
dossier brug Itteren, voor zowel de verkeers-
kundige als de infrastructurele kant. 
Wat de verkeerskundige kant betreft zit er nu 
eindelijk, na meer dan een jaar soebatten met 
gemeente, een beetje schot in de zaak. De 
afgelopen jaren zijn er een hoop lapmiddelen 
genomen waaronder de onbenullige instelling 
van een 30-km zone op de brug. Een maatre-
gel die niet alleen bij de Dorpsraad maar bij 
alle weggebruikers tot ergernis, frustraties en 
verkeersonveilige heeft geleid. De gemeente 
heeft ons beloofd de 30 km zone op korte ter-
mijn te zullen opheffen. De infrastructurele 
kant is echter nog een graadje erger. Reeds in 
2014 is door voormalig gedeputeerde van der 
Broeck, aangekondigd dat er eind 2017, nu 
dus!, een fietsfaunabrug zou liggen. Onlangs 
hebben we echter te horen gekregen dat de 
faunabrug er niet komt. Wanneer de fietsbrug 
er komt? Geen idee! Daar wordt op hoog ni-
veau al jaren over gesproken, maar praatjes 
vullen geen gaatjes en dus gebeurt er niks. 
In feite is er sprake van een schandalige situ-
atie. Iedereen, ook van overheidswege, is er 
van overtuigd dat de huidige situatie niet lan-
ger acceptabel is. De brug voldoet niet meer 
aan de Europese eisen qua gewichtsklasse, 
heeft dringend onderhoud nodig en is met 
noodmaatregelen, d.w.z. rammelende en los-
liggende platen, nog enigszins berijdbaar ge-
houden. 

Waarom gebeurt er niks?  
Waarom worden andere bruggen over het Ju-
lianakanaal zoals bij Berg aan de Maas, waar 
veel minder gebruik van wordt gemaakt, voor 
miljoenen opgeknapt? Wat speelt er op de 
achtergrond, welke belangen zijn hiermee ge-
diend? Allemaal vragen waar we geen ant-
woord op krijgen en dat is wellicht wel het 
meest frustrerende aan dit dossier. Terwijl de 
overheid burgerparticipatie, inspraak en open 
communicatie hoog in het vaandel heeft staan, 
is het rond dit dossier altijd dodelijk stil. Ieder 
nieuwtje moeten we er met man en macht uit 
trekken en eigenlijk betreft het dan geen 
nieuwtje maar alleen de mededeling dat be-
sluitvorming weer is opgeschort, dat het alle-
maal wat langer gaat duren dan is voorzien, 
dat men het onderling niet eens kan worden 
over een mogelijke oplossing en dat er nog 
geen geld beschikbaar is. In feite is er echter 
maar een oplossing. Zo moeilijk kan het niet 
zijn: een nieuwe brug met fatsoenlijke separa-
te (vrijliggende) fietsvoorzieningen zoals bij de 
sluis in Limmel (alhoewel daar ook nog wel 
wat schoonheidsfoutjes zitten). Gebeurt er dan 
behalve een hoop gepraat helemaal niks zult u 
zich afvragen. Nee, dat is niet het geval.  
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Reeds in november 2015 heeft bureau Royal 
Haskoning de eindrapportage quickscan vari-
antenstudie (fauna/fietsbrug) Itteren voorge-
legd ter bestuurlijke besluitvorming. Uit deze 
studie blijkt dat het allemaal niet zo simpel is 
als menigeen zich voorstelt. Indien er een 
nieuwe brug komt, een optie die de meeste 
kans maakt en ambtelijk de voorkeur heeft, is 
er nog veel werk aan de winkel. De brug moet 
ingepast worden in het landschap, er moet 
budget worden vrijgemaakt, er moet een op-
lossing komen voor de  meerdere brandstof-
leidingen die aan de huidige brug zijn beves-
tigd, kabels en leidingen moeten worden om-
geleid en er moet uiteraard aan de eisen van 
Rijkswaterstaat qua doorvoerhoogte worden 
voldaan. Dat laatste wil zeggen dat de nieuwe 
doorvoerhoogte minimaal 9.10 moet zijn. Dat 
houdt een verhoging van ca. 2 meter in ten 
opzichte van de huidige situatie met alle ge-
volgen van dien zoals langere op/afritten wat 
zeker voor fietsers letterlijke en figuurlijk een 
extra hobbel oplevert (zie sluis Limmel). Een 
extra probleem is natuurlijk hoe om te gaan 
met het verkeer in de periode dat de nieuwe 
brug wordt gebouwd. Sibelco moet toch be-
voorraad blijven. Dagelijks 300 à 400 vracht-
autobewegingen via Borgharen en Itteren? Het 
is m.a.w. geen eenvoudige opgave, laten we 
daar eerlijk over zijn. Maar vergeleken met het 
aanleggen van een dubbeldeks tunnel of het 
project Noorderbrug moet het project brug Itte-
ren, technisch gezien, toch een peulenschille-
tje zijn. Het enige verschil is dat je met het 
laatste project niet kunt scoren terwijl je met 
die twee andere projecten iedere dag in de 
krant kunt staan.  
Maar los van dit alles is het van belang dat er 
nu eindelijk eens een knoop wordt doorgehakt 
want zolang dit niet gebeurt ligt verder ook al-

les stil. De voorbereidende werkzaamheden, 
de engineering, de aanvraag voor vergunnin-
gen, de aanpassing van het bestemmingsplan 
en andere planologische procedures enz. enz. 
We moeten er absoluut rekening mee houden 
dat vanaf het begin dat er een besluit valt, het 
zeker nog 5 jaar duurt eer er een nieuwe brug 
ligt. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Inmiddels heeft zich bij de vele partijen die 
reeds bij de brug betrokken zijn, een nieuwe 
partij aan de onderhandelingstafel gemeld en 
wel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
We kunnen ons indenken dat er nu wel heel 
wat wenkbrauwen worden gefronst. Wat moet 
een Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nou 
met een oude brug die bij wijze van spreken 
bijna op instorten staat. Dat zit zo. De Rijks-
dienst wil de huidige brug handhaven en inzet-
ten als fietsbrug naast de mogelijke nieuwe 
brug (renovatie van de huidige is ook nog 
steeds een optie!). De Rijksdienst beschouwt 
de brug namelijk als een modern monument 
(niet lachen). In het eerder aangehaalde rap-
port van Haskoning staat het volgende ver-
meld over de huidige brug: 

“De brug over het Julianakanaal aan de klip-
perweg is van belang als bijzondere uitdruk-
king van een economische, bestuurlijk-politie-
ke, technisch en typologische ontwikkeling met 
een grote innovatieve waarde. Uit architectuur 
historisch oogpunt is de brug van groot belang 
voor de geschiedenis van de bouwtechniek en 
vanwege het gecombineerde gebruik van staal 
en beton. De brug beschikt over ensemble-
waarde, zijnde één van de over het Julianaka-
naal aangelegde bruggen, is verbonden met 
de ontwikkeling van de streek en is van impor-
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tantie voor het aanzien van de streek. De brug 
is in hoge mate gaaf bewaard gebleven. De 
brug beschikt bovendien over een grote bouw-
technische en typologische zeldzaamheids-
waarde, een en ander in relatie tot de voor 
Nederland vroege toepassing van de staalbe-
tonconstructie”. Einde citaat. 

Het feit dat de Rijksdienst pleit voor het hand-
haven van de huidige brug maakt besluitvor-
ming weer extra complex. In principe kan de 
huidige brug gebruik blijven worden als fiets-
brug, naast een nieuw aan te leggen ver-
keersbrug. De vraag die zich dan voordoet is 
of de huidige brug dan ook op 9.10 moet ko-
men te liggen. Bovendien brengt dat extra kos-
ten met zich mee waarvoor de Rijksdienst 
geen financiële middelen heeft. In het ergste 
scenario wordt de huidige brug behouden en 
gerenoveerd. De brug voldoet dan weliswaar 
aan een aantal eisen maar blijft qua breedte 
e.d. onder de maat. Op ambtelijk niveau heeft 
een nieuwe verkeersbrug de voorkeur. Daar 
gaat ook de voorkeur van de Dorpsraad naar 
uit. Wat ons betreft mag de oude brug blijven 
liggen als fietsbrug mits dit geen verdere ver-
traging in besluitvorming tot gevolg heeft. Als 
oude brug blijft liggen kan deze voor de duur 
van de bouw van de nieuwe brug gebruikt 
worden voor het afhandelen van het gemotori-
seerd verkeer. Als Dorpsraad eisen we dan 
wel een veilige aparte fietsbrug naast de be-
staande brug. Een oplossing die min of meer 
ook bij de bouw van de brug bij sluis Limmel is 
toegepast. Dat kost waarschijnlijk iets meer, 
maar aan de veiligheid voor fietsers mogen 
geen concessies worden gedaan. Voor de 
bruggen bij Urmond en Berg aan de Maas zijn 
ook miljoenen uitgetrokken.  
Dat moet hier dus ook kunnen. 

Tijdschema? 
Over het schetsen van een tijdschema doen 
we als Dorpsraad geen mededelingen meer. 
Het is te vaak voorgekomen dat we enthousi-
ast hebben verteld wat er allemaal ging gebeu-
ren terwijl de overheid ons vervolgens in de 
steek liet en besluitvorming op de lange baan 
schoof. Resultaat van dit alles is dat we op 
termijn als Dorpsraad niet meer serieus wor-
den genomen. De overheid mag voortaan ko-
men vertellen wat de plannen zijn. In de tus-
sentijd hopen we wel dat de communicatie 
door overheid richting burgers transparanter 
en opener wordt. Op de manier waarop dit 
momenteel (niet) gebeurt wordt het vrijwilli-
gerswerk, dat men zo belangrijk vindt, volledig 
ontmoedigd en leidt dit alleen maar tot frustra-
ties, niet alleen bij de vrijwilligers maar ook bij 
de bewoners. 
Inmiddels hebben we begrepen dat door de 
gemeente Maastricht de urgentie wordt onder-
kend. Wethouder Gert-Jan Krabbendam gaat 
alle partijen aan tafel roepen om te zorgen dat 
er besluitvorming komt. Wellicht komt er dus 
binnenkort toch licht aan het eind van de tun-
nel. We geven de hoop dus nog niet helemaal 
op. 

Han 
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Internationale Maasfietsroute 

In de herfsteditie van de Dorpsberichten heb-
ben we al onze verbazing uitgesproken over 
het feit dat de medio dit jaar gepresenteerde 
Internationale Maasfietsroute binnen de ge-
meente Maastricht niet langs de Maas leidt 
maar via Amby, Meerssen en Bunde richting 
Geulle. Hierover hebben we met de routenet-
werkcoördinator van de VVV Zuid-Limburg een 
goed gesprek gehad en hij zou onze ideeën en 
voorstellen meenemen bij de aanpassing van 
het routenetwerk. Er stonden namelijk nogal 
wat wijzigingen op de agenda. 

Tot onze verbazing kregen we onlangs een 
persbericht van de VVV Zuid-limburg onder 
ogen waarin een groot aantal wijzigingen wer-
den aangekondigd. Voor ons van belang voor-
namelijk op de relatie Meerssen-Valkenburg 
(Buitengoed Geul&Maas). Omdat het regiona-
le fietsnetwerk behoorlijk is veranderd, heeft 
de VVV Zuid-Limburg een nieuwe fietskaart 
laten drukken. Daarop staan 1300 kilometer 
aan fietsroutenetwerk met 140 knooppunten. 
Voor meer info zie www.opdefietsinzuidlim-
burg.nl 

Helaas zijn de wijzigen op de route door Maas-
tricht nog niet verwerkt. Dat zal nog wel gaan 
gebeuren want niet allen de Internationale 
Maasfietsroute moet worden aangepast ook 
allerlei andere routes verband houdend met de 
aanleg van de Groene Loper en het Noorder-
brugtracé moeten worden aangepast. We zul-
len dit in de gaten blijven houden en zo nodig 
de routenetwerkcoördinator hier op aanspre-
ken. 

Op de door ons voorgestelde route ligt overi-
gens nog een groot knelpunt, namelijk de 
Borgharenweg. Voor fietsers inmiddels een 
levensgevaarlijke route met name als gevolg 
van een toename van het vrachtverkeer via de 
Borgharenweg. Dorpsraad Itteren heeft daar-
om samen met Buurtnetwerk Borgharen een 
gesprek aangevraagd met de gemeente Maas-
tricht om te kijken hoe we het verkeersveilig-
heidsprobleem het beste kunnen oplossen. 
Meest ideale zou natuurlijk zijn een vrijliggend 
fietspad via het oude Mosaterrein. Dat terrein 
is echter niet in bezit van de gemeente en een 
dergelijke oplossing is dan ook niet direct te 
realiseren nog afgezien van het financiële 
plaatje. 
Het eerste gesprek met de gemeente verliep 
goed en men onderkent het probleem. Een 
van onze alternatieve voorstellen, namelijk het 
verbieden van zwaar verkeer op de Borgha-
renweg, stuit echter op bezwaren bij de buurt-
raad Limmel. Vrachtverkeer zou dan namelijk 
via de Willem Alexanderweg afgewikkeld moe-
ten worden en 
daar zitten ze in 
Limmel niet echt 
op te wachten. 
Er volgt nu een 
2 e g e s p r e k 
waarbij ook de 
buurtraad Lim-
m e l z a l a a n-
schuiven. 

Han 
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Hekjes bij de veertrap 

Zoals u weet kunnen de paarden heel dicht bij 
de kades komen. Het kan zo maar zijn dat ze 
de weg via de trap vinden en dan op het voet-
pad komen. Dat willen we uiteraard niet in het 
kader van de veiligheid. Er is nu voor een tijde-
lijke oplossing gekozen door middel van staal-
draden. Samen met Stichting Ark zijn we naar 
oplossingen gaan kijken hoe we deze monu-
mentale trap zo mooi en goed mogelijk af kun-
nen sluiten voor grote grazers. Het bijgevoeg-
de ontwerp is door het Waterschap goedge-
keurd. Het betreft hekjes van aluminium die 
met koppelstukken aan elkaar worden gezet. 
Door het gebruik van aluminium zijn ze licht 
van gewicht en in geval van calamiteiten snel 
te verwijderen, dit was een voorwaarde van 
het Waterschap. 
Halverwege de hekjes zijn 
dwarsverbindingen aanwezig 
zodat ook mensen die minder 
goed ter been zijn voldoende 
steun vinden om de trap en de 
bordessen te betreden. Op 
deze wijze creëren we een 
prima barrière voor de Konik 
paarden, daarnaast wordt zo 
min mogelijk afbreuk gedaan 
aan het monumentale karakter 
van de veertrap. Op korte ter-
mijn worden de hekjes ge-
plaatst door de aannemer. 

Paul

 
vooraanzicht 
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Van “Itteren samen” naar “ItterAktief” 

Op 15 november heeft onze eerste bij-
eenkomst plaatsgevonden. Er was een 
leuke opkomst waarbij vooral de open dia-
loog en inbreng van de aanwezigen zeer 
op prijs werd gesteld. Het was mooi om te 
zien hoe er op die avond al nieuwe con-
tacten en ideeën ontstonden. Een van de 
belangrijkste doelstellingen die wij met 
“ItterAktief” voor ogen hebben was al min 
of meer bereikt.
Er was zelfs een afvaardiging van onze 
jongere generatie inwoners van Itteren 
aanwezig die al snel het idee van de ou-
deren overnamen. Inmiddels wordt er al 
druk gesleuteld aan een “KinderAktief”. 
Meer hierover vindt u in deze Dorpsberich-
ten.
Door de vele positieve reacties die we 
ontvangen hebben en gezien het feit dat 
hier sprake is van een duidelijk aanwezige 
behoefte, is er op woensdag 10 januari 
een nieuwe bijeenkomst gepland.
Deze bijeenkomst zien we als de officiële 
start van onze beweging en we willen hier 
dan ook een feestelijk tintje aan geven. 
We gaan deze bijeenkomst verpakken in 
een “Nieuw-jaars jasje”. 

Naast een hapje en drankje willen wij al 
een aantal nieuwe ideeën en ontwikkelin-
gen presenteren die wij in 2018 verder 
vorm willen gaan geven.

Op onze website www.itteraktief.nl vindt u 
een beschrijving van ons nieuw “Itters” ini-
tiatief en een overzicht van de mogelijke 
en reeds geplande activiteiten. U kunt ons 
via de site of via de mail bereiken op 
info@itteraktief.nl

Graag willen wij hier nogmaals onder de 
aandacht brengen dat het onze intentie is 
om mensen bij elkaar te brengen. Noem 
het de kleine ontmoetingen en/of onder-
steuningen die een prettige aanvulling 
kunnen zijn bij het wonen in Itteren. Waar 
u gelijkgestemden kunt treffen en samen 
activiteiten kunt organiseren en/of onder-
nemen. 

Hier kunnen eventueel ook sociale vraag-
stukken aan bod komen zodat er bij be-
hoefte ook lezingen of informatieavonden 
georganiseerd kunnen worden.
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Wij hopen weer op een aangename bij-
eenkomst en heten u allen van harte wel-
kom op: 
10 januari in de Aw Sjaol 
van 19:30 tot 21:00 uur.

Enkele voorbeelden van initiatieven die 
ontstaan zijn tijdens de vorige bijeen-
komst:

Kaartclub:
Een aantal mensen 
hebben zich op die 15e 
november samenge-
pakt en zijn een kaart-
clubje gestart. In eerste 
instantie zou er gejo-
kerd worden maar al vrij 
snel kwam het idee om te gaan bridgen. 
Mensen van Borgharen meldden zich al 
om ook mee te doen met dit groepje. Al 
met al een duidelijk voorbeeld van “de koe 
bij de horens vatten”.

Heemkunde/geschiedenis Itteren:
Tijdens de bijeenkomst van 15 november 
2017 hebben enkele mensen aangegeven 
om samen te kijken hoe we geschiedenis 
van Itteren “levend” kunnen houden. In de 
Geulbode staat iedere week een oude foto 
die nostalgische herinneringen oproept en 
in Itteren hebben we leestafels die ook 
iets over de geschiedenis vertellen. 

We willen graag alle 
oude verhalen vast leg-
gen en dat iedereen bij-
voorbeeld straks nog 
weet welk huis het ge-
meentehuis van Itteren 
was, wat er door de 
eeuwen heen gebeurd 
is en welke karakteris-
tieke mensen in Itteren leefden. Is het niet 
leuk als we de historie weten van typische 
woningen (ouder dan 100 jaar?) of dat we 
een gedenkteken maken voor de overle-
den Itterse burgerslachtoffers van de oor-
log? Misschien kunnen we het ook op de 
website van Itteren zetten of een boek 
over maken. Dan moeten we samen kij-
ken hoe we de juiste informatie bij elkaar 
kunnen krijgen. Heeft u ook interesse? 
Mail naar info@itteraktief.nl.

Wandelgroep:
Hoe gemakkelijk kan het zijn: je spreekt 
samen af om op een bepaald moment bij 
elkaar te komen (bij café ’t Trefpunt, Brigi-
dahoeve of elders) en gaan dan wat lek-
ker wandelen. Dat kan gewoon een rondje 
om de vijver zijn, naar de kop van de 
Geul, een rondje via Borgharen of ook 
gewoon iets anders. Wilt u ook mee wan-
delen? Laat het ons weten.
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Fietsen:
Net zoals bij een wandelgroep kan er ook ge-
makkelijk een leuke fietsroute vanuit Itteren 
starten. Heeft u interesse om samen te fietsen 
of weet u een leuke route? Stuur ons maar 
een mail.

Repair-café
Stel dat we enkele technische mensen heb-
ben en die zijn op een gezellige middag bij 
elkaar, zodat zij kleine reparaties kunnen ver-
richten of even kijken waarom een apparaat 
het niet meer doet. Soms zijn het kleinigheden 
die zo te verhelpen zijn. Bent u die technische 
man of vrouw? Meld u aan.

Tuinieren:

Diverse aanwezigen gaven aan dat ze graag 
tuinieren. Het kan heel leuk zijn om samen 
plantjes te ruilen, elkaar helpen in de tuin, ge-
bruik maken van elkaar deskundigheid (com-
posteren, bijen of vlinders in de tuin willen, 
etc.) of samen in de tuin te klussen. Iets voor 
u? Laat het horen.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaan-
de activiteiten of wilt u zelf een activiteit (bij-
voorbeeld samen koken?) organiseren? 
Mail naar info@itteraktief.nl of duw een briefje 
in de brievenbus bij:
Jitske Michielsen: Pasestraat 41 of
Vivian Thewissen: Op de Bos 8.

Kidsaktief, 

Naar aan-
leiding van 
de b i jeen-
komst in de 
Aw Sjaol van 
15 november, hebben wij het idee om activitei-
ten te organiseren voor kinderen in Itteren. 
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Want 
iedere keer als er een activiteit is, willen we 
jullie kunnen informeren. Jullie kunnen niet 
alleen meedoen met de activiteit maar mee 
nadenken over welke activiteit en meehelpen 
met de organisatie. Als je mee wilt organise-
ren, nodigen we jou uit voor de volgende ver-
gadering. Daarom willen we jullie vragen om 
het onderstaand strookje in te vullen en in te 
leveren bij Op de Bos 8 of Ruyterstraat 14. Of 
typ het over en mail naar info@itteren.nl.  
Als er een activiteit is, zullen we je berichten 
en bepaal je zelf of je mee wilt doen. Strookje 
of e-mail doorgeven voor 1 januari 2018.  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Op donderdag 4 Januari 2018 willen we graag bij elkaar komen met de organisatie voor activiteiten 
voor grote en kleine kinderen. Wij hebben de volgende ideeën: 

We moeten er wel rekening mee houden dat er meestal kosten aan verbonden zijn. 

We zien jullie graag op 4 januari in de Aw Sjaol om 15:30 uur als je dan niet kunt komen en toch 
mee wilt denken, laat het ons horen. Heb je vragen, dan kun je ons mailen (info@itteren.nl) of app 
ons. 
Groetjes, 

Jarno, Micha, Nikki en Claire  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Invulstrook  

• Film kijken op het Brook
• Workshops (bijv. graffiti spuiten)
• Gezellig samen zijn met DJ
• Hutten bouwen

• Dropping
• Knutselen 
• Indianenspeeldag
• Waterspektakel

Naam: ……………………………….…

Adres:………………………………….

Telefoon: ………………………………

Geb.datum:  ……. - ……… -……….. 

E-mailadres: …………………………

Inleveren voor 1 januari 2018!!

Kruis favoriete berichtgeving aan:

o E-mailadres 
o WhatsApp 
o Bellen

Wil wel/niet* meehelpen organiseren.

* doorstrepen wat je NIET wilt.
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Huiszwaluwen in Borgharen en Itteren 

Met veel plezier tel ik al jaren de Huiszwalu-
wen in Borgharen en Itteren. De laatste jaren 
krijg ik hulp van mensen uit beide dorpen. Dat 
maakt het tellen een stuk gezelliger. Daar-
naast zien meerdere ogen meer. Het gaat nog 
altijd niet goed met de huiszwaluw in Neder-
land. Een combinatie van factoren maakt het 
leven van de huiszwaluw zwaar. Belangrijke 
factoren zijn het ontbreken van goede modder 
om een nest te maken en het ontbreken van 
insecten als voedsel. In ons landschap komen 
steeds minder insecten voor. Voor veel men-
sen is dit misschien een geruststellende ge-
dachte, maar voor veel planten en dieren be-
gint dit een groot probleem te worden. De 
huiszwaluw maakt een nestje in de vorm van 
een aarden kommetje aan de buitenkant van 
gebouwen. Hierin is de huiszwaluw uniek. Het 
tellen gaat dan ook heel gemakkelijk, gewoon 
de huizen aflopen 
en goed naar de 
dakgoten k i jken. 
M i jn ve rs lag u i t 
2016 eindigde met 
gemengde gevoe-
lens: Goed nieuws 
in Itteren, slecht 
nieuws voor Borg-
haren. Ook dit jaar hebben we alle huizen ge-
controleerd.  
In Itteren hebben we 35 nesten geteld, dit zijn 
6 nesten meer dan in 2016 en een absoluut 
record in 20 jaar zwaluwen tellen. Er duiken 
steeds weer nieuwe locaties op waar de Huis-
zwaluw nestelt. Het enige minpuntje is dat het 
nieuwe deel van Itteren al enkele jaren lijkt te 
zijn verlaten door de huiszwaluw.     

In Borgharen 
tellen we 19 
n e s t e n , 
evenveel als 
i n 2 0 1 6 . 
Hierbij moet 
wel worden 
aangetekend 
dat in 2016 7 
nesten in de 
Wiegershof zijn meegeteld. In 2017 hangen in 
de Wiegershof 12 nesten, dus in totaal komen 
we uit op 31 nesten. Hiermee is de stand in 
Borgharen weer terug op het niveau van 2014-
2015. De Wiegershof is een nieuw succesver-
haal voor de huiszwaluw in dit gebied. We 
hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken 
over deze mooie medebewoner van onze dor-
pen.      
De gegevens van de afgelopen jaren staan in 
de volgende tabel: 

Graag wil ik iedereen bedanken die mee 
heeft meegelopen en geteld. Maar ik wil 
ook iedereen bedanken die de overlast 
voor lief neemt en de vogels rustig laat 
broeden aan de gevel van het huis.    

Carlo Poolen 
carlo.poolen@home.nl 
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1996 2000 2005 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Borgharen 51 28 6 25 24 22 32 30 12 19
Itteren 14 13 27 29 31 30 32 30 29 35
Wiegershof 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
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Partners in Balans wint prijs 

“Oh wat ben ik dankbaar voor al die 
mensen die op ons gestemd hebben.”, 
was de eerste reactie van Jenny Tilly uit 
Itteren, die patiëntvertegenwoordiger is 
van “Partners in Balans”. Dit is een digi-
tale cursus, ontwikkeld door de universi-
teit Maastricht voor mantelzorgers van 
mensen met dementie. Dit project was 
samen met twee anderen genomineerd 
voor de (landelijke) Medische Inspirator 
Prijs. Via de Geulbode hebben wij u ge-
vraagd om te stemmen op “Partners in 
Balans” en op 23 november werd be-
kend gemaakt wie de winnaar is en  
€ 75.000,- wint voor dit project: “Partners 
in Balans”, voor de mantelzorger van 

morgen! De jury schrijft o.a.:  

Met de geldprijs willen de onderzoeker 
Lizzy Boots (MUMC) en patiëntverte-
genwoordiger mevrouw Jenny Tillie-
Hecker dat hun cursus, die mantelzor-
gers helpt omgaan met onzekerheden 
en vragen na een diagnose dementie, 
verder wordt ontwikkeld en geïmplemen-
teerd. Het winnende project ‘Cursus 
'Partner in Balans' bij dementie’ is geko-
zen door de jury vanwege de verschil-
lende manieren en niveaus van betrok-
kenheid van de mantelzorgers in het pro-
ject. Daarbij ziet de jury het belang om 
de mantelzorger te behoeden voor over-
belasting en deze cursus werkt preven-
tief. 

Van de organisatie 
heeft Jenny te ho-
ren gekregen dat er 
waanzinnig veel 
gestemd is vanuit 
onze omgeving. 
Daarom, namens 
iedereen rondom 
“Partners in Ba-
lans”, nogmaals 
hartelijk dank.  

Jenny Tillie 
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Boom blijft! 
 
Bij een wandeling rond de vijver, valt vooral de 
mooie, oude, maar ook helemaal alleenstaan-
de boom mij op. Hij staat temidden van een 
groot omgeploegd veld. Navraag leert, dat dit 
veld van de Fam. Kerkhofs is. Ik ben er naar-
toe gegaan om te vragen wat de overlevings-
kans van deze boom is. Er was een kapver-
gunning voor de boom aangevraagd, maar die 
is niet verleend.  
In de loop van de jaren heb ik hier al heel wat 
bomen zien verdwijnen, dus ik ben blij met elk 
prachtexemplaar dat gespaard blijft. En ik ben 
niet de enige inwoner van Itteren die er zo 
over denkt. 
 
Angela Moberts 

Dode dassen in Itteren 

De afgelopen tijd zijn regelmatig dode dassen 
langs de kant van Op de Bos aangetroffen. 
Nader onderzoek door de Groene Brigade van 
de Provincie, wijst uit, dat het allemaal ver-
keersslachtoffers zijn. Om maatregelen te 
kunnen nemen, moeten deze dieren, bij zowel 
de gemeente als bij Stichting Das en Boom, 
geregistreerd worden. Om het gemakkelijk te 
maken, wil ik voor Itteren het meldpunt voor 
dode dassen zijn. Dan zal ik de gegevens 
doorgeven aan de betreffende instanties. Ik 
hoop hierbij op uw medewerking te mogen re-
kenen; geef het aan mij door als u een das 
heeft aangereden en/of heeft gevonden. 
 
Email; amoberts@kpnmail.nl 
tel: 043-364 94 56 of  
gewoon een briefje in de bus: Sterkenberg-
weg 5 
 
Hartelijk dank,  
Angela Moberts 
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Zwerfvuilruiming Itteren 

Na een tijdje ermee gestopt te 
zijn, heb ik inmiddels de draad 
weer opgepakt; ik ben weer 
aan het zwerfvuilruimen in It-
teren en omgeving. Mijn werk-
terrein heb ik uitgebreid met 2 
fietspaden in Borgharen. En in 
de toekomst zult u mij ook 
weleens een rondje rond de 
vijver zien maken. Ik rijd altijd 
rond met fiets en kar en de 
groene zakken die ik van de 
gemeente Maastricht krijg en via het 
Schone Maas project. Ik heb een vaste 
contactpersoon bij de gemeente en spreek 
vaste punten af, waar ik de zakken neer-
zet. Dat is vaak bij de kapel of bij de bank 
van het sportterrein. Deze zakken staan er 
meestal niet lang, omdat de mannen van 
de gemeente meerdere keren per dag met 
de auto door Itteren komen. Soms fiets ik 
wekelijks rond, een andere keer zit er 
meer tijd tussen, afhankelijk van wat ik heb 
zien liggen. 
 
N.B. Soms neem ik ook weleens iets mee 
wat te groot is voor de zak en dat zet ik er 
dan ook bij. 
 
Dit ter informatie. 

Perceel Meebruggenweg 
 
Wellicht heeft u zich wel eens 
afgevraagd waarom op het 
perceeltje aan de Meebrug-
genweg, met het groene hekje 
en de twee bijenhotels, zo 
weinig gebeurd en je nooit een 
mens ziet. Dat zit als volgt; dit 
perceeltje behoorde aan ie-
mand buiten Itteren en die 
mijnheer heeft het perceel bij 
overlijden geschonken aan 
Natuurmonumenten. Omdat 
het perceel vervuild was heb 
ik de taak op me genomen het 

een beetje te onderhouden en vrij te houden 
van afval als vrijwilliger voor Natuurmonu-
menten. Het perceeltje ligt nu letterlijk te 
wachten op een bestemming. Er zijn wel al 
wat ideeën bv. als rustplek voor fietsers/
wandelaars, maar dat hangt allemaal af van, 
hoe het gebied rondom Itteren en Hartel-
stein verder ontwikkeld gaat worden. Het is 
een klein stukje natuur waar o.a. het winter-
koninkje zich thuisvoelt in de houtstapels en 
de wigwams. En voorlopig zal dat zo nog 
blijven. 

Angela Moberts 
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Schone Maas 2018. 

Ook komend jaar wordt er het Schone-
Maas project georganiseerd. Langs de 
hele Maas zullen in Limburg in het voor-
jaar (maart en april), groepen actief zijn 
die het zwerfvuil ruimen langs de oevers. 
Itteren doet ook al meerdere jaren mee 
aan dit project.  
Voor komend jaar is de ruiming iets 
vroeger gepland dan u gewend bent, nl. 
op zaterdagochtend 10 maart 2018. We 
ruimen dan tussen 10.00 uur en 12.00 
uur en gaan daarna naar de Brigidahoe-
ve voor een (kleine) lunch. 
Deze ruiming wordt georganiseerd onder 
de vlag van de Dorpsraad, die ook de 
lunch betaalt. 
Iedereen die zich opgeeft, krijgt metter-
tijd info over kleding en ruimplek. 
Opgeven bij: Angela Moberts, per e-
mail; amoberts@kpnmail.nl of met een 
briefje in de bus: Sterkenbergweg 5. 

Angela Moberts 

De Flippers, 
 
De dagen worden 
weer korter en het 
einde van het jaar 
nadert weer. Het was 
voor ons een heel 
mooi jaar, een jubile-
um jaar, met mooie 
optredens en een 
mooi feest. Nu kijken 
we weer uit naar 2018 
en hopen dat het nieuwe jaar voor ons en 
natuurlijk iedereen in ons dorp alleen maar 
geluk zal brengen. 
Verder kunnen we jullie al bekend maken 
dat op pinkstermaandag 21 mei 2018 we-
derom een spetterend kapellentreffen zal 
plaatsvinden bij hoeve Bours. Ook gaan wij 
in september 2018 weer een concertreis 
maken. U kunt bij interesse hieraan deel-
nemen. Voor meer informatie kunt U terecht 
bij Peter Mors, Geert Hofkamp of Sandra 
Gielissen. 

Rest mij nu alleen nog iedereen hele fijne 
feestdagen en een gelukkig 2018 te wensen 

Blaaskapel De Flippers 
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Damesvereniging 
  
Het jaar is weer bijna voorbij. De damesver-
eniging heeft dit jaar ook weer leuke activi-
teiten gehad. Zoals rondleidingen bij het 
Gouvernement en Albert Heijn in Bunde, 
een busreis, een barbecue met de Flippers 
en dan ook nog een kerstdiner. Dus wij heb-
ben er weer een leuk jaar van gemaakt. 
  

De Damesvereniging Itteren wenst ieder-
een fijne feestdagen en een gelukkig nieuw-
jaar. 

Nieuwjaars-miezel-toernooi 
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Prinses Peggy 1e van CV de Vreigeleire. 

Op 12 november jl. is op ’t Brook Prinses 
Peggy uitgeroepen. Wij kennen haar als 
grote drijfkracht achter het (voormalig) Kin-
dervakantiewerk Itteren. Hier organiseerde 
zij samen met andere vrijwilligers iedere va-
kantie een of meer activiteiten.  
Daarnaast helpt ze ook ieder jaar mee met 
de organisatie van het Sint Martinusfeest 
waar ze het “kindergedeelte” voor haar re-
kening neemt. Zij is getrouwd met de in Itte-
ren geboren en getogen Sem en heeft een 
dochter Evy die nog even jeugdprinses is bij 
CV de Vreigeleirkes. Daarnaast werkt Peggy 
met veel plezier bij de Rechtbank in Maas-
tricht, als P&O-er. 

Zoals wij Peggy kennen krijgen we een hele 
gezellige carnaval waarbij we ons heerlijk 
kunnen amuseren. Geniet maar ervan.  

Wim 

Foto Carly Lhomme 
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SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en bewerkt ze 
tot natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen voor tal van 
toepassingen, van kunststoffen tot producten voor de 
landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwali-
teitsnormen voor productie en milieu. 

Je wereld is gemaakt van mineralen.  
Wij zorgen voor de beste kwaliteit! 

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus 
Is een dochteronderneming van Sibelco, een wereldwijde 
producent van minerale grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op:  

mineralsplus.sibelco.com 
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Kringloop Hartelstein  
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid 
voor de kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel 
spullen, speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden 
van uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterij-
en, kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal spullen die een tweede leven verdienen. Zo 
kunnen we mensen blij maken met spullen van andere die voor hun niet meer van waarde zijn. 

Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel be-
zoeken. En wij maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met 
onze “breng-en-haal-service”. Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij 
graag langs. 

Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of 
andere manier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op 
een rijtje te zetten om straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij. 

Winkel is open: 
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur   
Zondag 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag  13.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur 

Coördinator: Henk Willems 
Adres:  Hartelstein 214 

6223 HV  Maastricht 
Telefoon.: 043 - 364 55 15 
Mobiel:   06 – 211 52 840 
Website: www.kringloop-hartelstein .nl 
E-mail:  kringloophartelstein@gmail.com 
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Servicepagina  
Ambulance, brandweer en 
politie: 112  

Wel politie, maar geen spoed  
0900 - 8844  
Meld misdaad anoniem  
0800 - 7000  
Wel brandweer, maar geen  
spoed (088) 450 7 450  
Wijkagent Hub Smeets  
E: hub.smeets@politie.nl  
T: 0900-8844  
BOA Jef Schellings  
E: jef.schellings@maastricht.nl  
T: 14-043  

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  
Milieu:  
Provinciale milieuklachtenlijn  
(043) 361 7070  
Huisartsenpost:  
Weekdagen van  
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur (043) 
387 77 77  

Huisarts Itteren-Borgharen  
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67  

Apotheek bij spoedgevallen:  
Pol ik l in ische apotheek bi j 
MUMC+ in het AzM  

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en feest-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur 
en van 17.00 tot 18.00 uur  
0900 - 4243434  

Parochie / Pastorie  
(043) 363 29 67  
Parochie wachtdienst  
06 - 5361 5117 of  
06 - 5369 1450  

Storingsnummers:  
Gas en elektra 0800 - 9009  
Water 0800 - 023 3040  
Ziggo 1200 of 0900 - 1884  

Dieren:  
Dierenambulance  
0900 - 4433 224  
Groene Brigade Provincie 
043-3617070 
groenebrigade@prvlimburg.nl  
Kuddebeheerder galloways  
06 - 5398 1714  
Schapen op de kades  
(046) 433 18 14  

Alcohol & Drugs  
Alcohol infolijn 0900 - 500 2021  
Drugsmeldpunt (043) 350 5111  
Drugs infolijn 0900 - 1995  

Envida  
Algemeen 0900 - 22 33 440  
service (043) 369 06 10  

Voorzieningen Itteren:  
Aw Sjaol 06 - 8142 7142  
Brigidahoeve: (043) 851 7149  
06 - 50706185 / 06 - 40666537  
Café ’t Trefpunt (043) 364 9911  
Sint Martinushoes (043) 364 
1001  

Website: www.itteren.nl  
e-mail: info@itteren.nl  
foto’s Itteren:  
www.ittereninbeeld.nl  

Secretariaat:  
Ruyterstraat 18  
6223 GX Maastricht  
I B A N : N L 9 3 R B R B 0 9 7 9 
252547  
KvK: 410 77 062  

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
Joop Verhulst  06 - 81427142  
Secretaris:  
Maria Lhomme      365 2040  
Penningmeester:  
Harry Jonkhout     364 9967  

Leden:  
Wim Beijer            364 4126  
Frans Falise         364 8167  
Han Hamakers     364 6734  
Angela Moberts    364 9456 
Paul Paulissen     343 2470  
Vivian Thewissen 364 0407 
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