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Stroomgeulverbreding Itteren (2) 
(20 juli 2010)

In het herfstnummer van De Dorpsberichten 
van 2009 heeft u kunnen lezen dat de 63 ha 
grote stroomgeulverbreding noordwestelijk van 
Itteren altijd onder water zal staan. Dit is in 
strijd met de destijds gemaakte afspraken dat 
dit gebied in de zomermaanden droog zou 
staan en toegankelijk zou zijn voor het publiek; 
dat is ook zo afgesproken in o.a. het Provin-
ciaal Omgevingsplan Limburg (het POL). 
Je kunt er dus nooit wandelen en van de be-
loofde natuur komt niets terecht; dus geen 
grazers en geen broedvogels. In de zomer al-
leen maar stilstaand water en insecten met 
algenbloei en kans op botulisme. De oorzaak 
zou gelegen zijn in de aanleg van drempels 
om het grondwater van o.a. de 
Vlaamse natuurgebieden op peil te 
houden. Maar dat is slechts de halve 
waarheid. Ook zonder die drempels 
staat het gebied altijd onder water 
omdat er teveel wordt afgegraven. De 
drempels maken het alleen maar er-
ger. Dat heeft u in deze droge zomer 
al kunnen zien. Van een stromende 
rivier is geen sprake meer, het water 
staat geregeld  stil en algenbloei is nú 
al volop aanwezig. De Maas is gede-
gradeerd tot een grote vijver. Wat zal 
dat dan na 2015 worden?
Overigens staat de stroomgeulver-
breding tussen Itteren en Borgharen 
ook voor een groot deel altijd onder 

water; ook dat druist in tegen de gemaakte 
afspraken.
De Dorpsraad heeft hierover op 17-4-2010 een 
brief gestuurd naar o.a. de verantwoordelijke 
instanties. Ook De Limburger en TV Maastricht 
hebben hierover bericht. Verder heeft Groen 
Links hierover vragen gesteld zowel in de ge-
meente Maastricht als in Provinciale Staten.  
De Dorpsraad heeft ook overleg gevoerd met 
de Maaswerken en de provincie; men is bezig 
met het zoeken van een oplossing. Vooralsnog 
komt dit er op neer dat men een smalle grin-
drug langs de rivier wil aanleggen die in de 
zomermaanden droog zal staan. De Dorps-
raad vindt dit geen juiste oplossing.
In september zal gedupeerde Kersten hierop 
reageren in Provinciale Staten.
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Kermis in Itteren.
Vanuit de Dorpsraad is gevraagd aan de ge-
meente om te kijken of  er meer op de kermis 
kon staan zoals bijvoorbeeld de rups. Dit is 
hun antwoord:

“Voor de kleinere kermissen, zoals in Itte-
ren, bestaat onder de kermisexploitanten nog 
maar weinig animo om een standplaats in te 
nemen met een attractie, verkoopzaak e.d. De 
landelijke kermisvakbonden BOVAK en NKB 
zijn dan ook door de gemeente gevraagd naar 
hun ervaringen met betrekking tot de positie 
van de dorps- c.q. wijkkermissen in den lande. 
Zij zijn net als de gemeente Maastricht van 
mening dat het organiseren van kermissen in 
kleine woonkernen de laatste jaren geen een-
voudige opgave is, omdat met name door een 
laag bezoekersaantal deze kermissen niet 
meer rendabel zijn voor de kermisexploitanten. 
Wij constateren bovendien dat het aanbod van 
attracties de laatste jaren sterk afneemt omdat 
veel exploitanten stoppen met hun bedrijf. De 
problemen met de kermissen in kleine woon-
kernen doen zich niet alleen voor in Maastricht 
maar in vrijwel alle andere gemeenten. Het is 
een landelijke tendens dat steeds meer kleine 
kermissen ophouden te bestaan.

Om exploitanten bereid te vinden een stand-
plaats op onze 11 wijkkermissen te laten in-
nemen, behoeven zij zelfs geen huur voor een 
standplaats of  het stroomverbruik van de at-
tracties (door gemeente gehuurde aggregaten) 
te betalen. Desondanks is de animo onder ex-
ploitanten zeer laag voor een standplaats in 
Itteren. 

Elke wijk of dorp met een kermis wil graag een 
rups op de kermis hebben staan. Doch de ex-
ploitanten met deze attracties bepalen zelf  of 
zij wel of niet een standplaats op een bepaalde 
kermis innemen. Zij kiezen in de regel voor die 
kermissen waar zij de hoogste inkomsten ver-
wachten. Ondanks dat de gemeente Maas-
tricht aanbiedt dat zij kosteloos op de kermis in 
Itteren kunnen staan, hebben wij geen exploi-
tanten bereid gevonden met een rups of  een 
daarmee vergelijkbare attractie naar deze 
kermis te komen. 

Met vriendelijke groet,

Thijs Vaessen  |  Beleidsmedewerker VTH
Team Beleid en Advies |  Gemeente Maas-
tricht”

Er is ondertussen een groepje bewo-
ners dat het op zich heeft genomen om 
op zoek te gaan naar een alternatief 
voor de kermis in Itteren

Mocht u het leuk vinden daaraan mee 
te doen meldt u dan bij Richard 
Smeets Aan de Maas of bij iemand an-
ders van de Dorpsraad
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Voorlichtingsavond Centrumplan.

Op dinsdag 13 juli waren ongeveer 60 mensen 
in de Aw Sjaol. 
Peter Konings van de gemeente en Camiel 
Kruchten van Maasvallei vertelden hoe men 
ertoe gekomen is om te denken aan woning-
bouw  in Itteren en welke mogelijkheden men 
allemaal onderzocht heeft. Basisschool naar 
de Aw  Sjaol of misschien wel appartementen, 
een plek voor de winkel, de verenigingen die in 
de Aw  Sjaol zitten naar de basisschool Op de 
Sterkenberg, kijken of er ergens anders in Itte-
ren gebouwd kon worden en nog veel meer. 
Maar zodra het rekenmachientje eraan te pas 
kwam bleek het allemaal niet rendabel te zijn. 
Uiteindelijk is in onderling overleg bekeken of 
er ongeveer twintig wooneenheden geplaatst 
kunnen worden op de plek van de boerderij 
Lardinois tot aan de “speelplaats”van de Aw 
Sjaol. Van die twintig wooneenheden zullen er 
minder dan de helft bedoeld worden als senio-
renwoningen en de rest kleine (ééngezins)wo-
ningen voor starters. Dit zullen allemaal huur-
woningen worden. Woningstichting Maasvallei 
heeft een architect in de hand genomen en die 
heeft een “vingeroefening”op papier gezet, een 
ideetje. Het plan wil voor een deel het idee van 
de huidige boerderij handhaven met dezelfde 
carrévorm, met een binnenpleintje en waar nu 
de schuur is ook woningen. Op de moestuin 
richting Aw  Sjaol, zullen de andere woningen 
gezet worden. Het is vooral de bedoeling om 
het liefst vergelijkbare materialen te gebruiken 
en bijvoorbeeld ook dezelfde omlijstingen bij 
de kozijnen. 
Er werd een vraag gesteld over de eventuele 
parkeeroverlast. Bij ieder nieuwbouwproject is 
men verplicht om zich te houden aan de richt-
lijnen hiervan. Er zullen dus voldoende par-

keerplekken gemaakt moeten worden anders 
moet maar een woning minder gebouwd wor-
den. Tijdens de bijeenkomst kon je merken dat 
iedereen het een beetje op zich in moest laten 
werken: gaat die boerderij dan gesloopt wor-
den? Ja, maar indien mogelijk proberen we de 
materialen en vooral de geest van het gebouw 
te handhaven. Wat gaat er met de winkel ge-
beuren? Wat gaat er nu verder gebeuren? 
Welke vergunningen moeten allemaal aange-
vraagd worden? Kunnen we er nog bezwaar 
tegen maken?
Afgesproken werd dat de heren Konings en 
Kruchten tijdens de vergadering van de Dorps-
raad op de tweede dinsdag (de 14e) in sep-
tember naar de Aw  Sjaol komen om daar met 
de belanghebbenden (iedereen die vindt dat 
hij er belang bij heeft) het Centrumplan be-
spreken en dat ergens in oktober weer een 
informatieavond voor het hele dorp georgani-
seerd wordt. We wachten af.
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Project Itteren Centrumplan maakt 
woningcarrière mogelijk

Voor de inwoners van Itteren is het vrijwel on-
mogelijk om binnen de eigen kern ‘wooncarriè-
re’ te maken; een woning te vinden die aan-
sluit op hun wensen en behoeftes. Daarnaast 
daalden het niveau van en het aantal voorzie-
ningen sterk in de buurt. Itteren kampt dan ook 
al behoorlijke tijd met leegloop. Met het project 
Itteren Centrumplan wil de gemeente Maas-
tricht de leefbaarheid in Itteren vergroten. Pro-
jectleider Peter Konings over de emoties die 
met het project gepaard gingen en de toe-
komst.

Als alles goed gaat, staan er in 2012 twintig 
nieuwe woningen in Itteren op de plek waar 
zich nu hoeve Lardinois bevindt. Peter Ko-
nings is sinds twee jaar projectleider van het 
project Itteren Centrumplan. Zijn opdracht? 
“Mijn taak zit erop als er een definitieve bouw-
vergunning is voor die twintig wooneenheden.” 

Onderhandelingsfase
Op dit moment bevinden de gemeente Maas-
tricht en Woningstichting Maasvallei zich in de 
onderhandelingsfase over de financiële bijdra-
ge van de gemeente aan dit project. “Wonings-
tichting Maasvallei kocht in 2006 op ons ver-
zoek hoeve Lardinois voor een behoorlijke 
prijs. In 2006 waren de tijden financieel nog 
beter en werd gedacht om met een bouwplan 
van de woningstichting uit de kosten te ko-
men.” 

Van de regen in de drup
Maar dat plan paste niet in het Itterse straat-
beeld: te veel bebouwing op één plek.” De 
gemeente moest dus op zoek naar extra 

bouwlocaties. Peter: “Maar door strenge pro-
vinciale en landelijke bouwregelgeving vanwe-
ge het overstromingsgevaar in Itteren, werd 
het er niet makkelijker op om andere locaties 
te vinden.” Bovendien dijde het centrumplan 
uit. Peter: “We waren met fantasie bezig in 
plaats van met realiteit. Op een gegeven mo-
ment maakten een nieuwe school en winkel-
voorziening deel uit van het plan. Maar een 
nieuwe school zit er door het leerlingenaantal 
– zeventig - niet in. En de tijdelijke winkelvoor-
ziening kan ondanks dat de gemeente de 
huisvestingslasten voor haar rekening neemt, 
amper het hoofd boven water houden. De 
concurrentie met de ‘grote jongens’ is te groot. 

Het maximaal haalbare
Van omvangrijke plannen dus weer terug naar 
twintig woningen. “Het maximaal haalbare”, 
aldus Peter. “Door het besluit van de raad over 
de stedelijke programmering mag ook nog 
maar een klein gedeelte van de geplande wo-
ningbouw  worden uitgevoerd. Ook Maastricht 
heeft te maken met een krimp van de bevol-
king.” 

Emoties
En die teruggang ging gepaard met de nodige 
emoties. Joop Verhulst, voorzitter van de 
dorpsraad van Itteren is teleurgesteld. “We 
wilden graag een centrum in Itteren waarin alle 
voorzieningen een plek kregen: woningen, een 
school en winkels. We stonden dan ook echt 
achter de eerste plannen. Wat er nu op tafel 
ligt is niet ‘iets’ van ons. We accepteren dit - 
leuk dat er twintig woningen komen - maar dit 
is niet wat Itteren nodig heeft. Het bestaan van 
onze school wordt door het kleine aantal leer-
lingen bedreigd. 
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Daar hadden we graag een oplossing voor ge-
zien.”  “Begrijpelijk”, knikt Peter. 

Verantwoordelijkheid
Maasvallei is ook minder gelukkig met de weg 
terug en werkt samen met de gemeente aan 
een oplossing om de kosten binnen de perken 
te houden. Peter: “Hoeve Lardinois grenst aan 
een stuk gemeentegrond. Omdat wij destijds 
Maasvallei verzocht hebben de hoeve te ko-
pen, de stedelijke programmering door ons is 
opgelegd en we de Itterse bewoners beloofd 
hebben de leefbaarheid aan te pakken, willen 
we onze verantwoordelijkheid nemen. Op dit 
moment onderhandelen we over onze bijdrage 
aan dit project om toch tot een sluitende ex-
ploitatie te komen. We 
komen hier waar-
schijnlijk wel uit.”

De toekomst
Nog voor de zomer 
zitten Maasvallei en 
de gemeente Maas-
tricht rond de tafel 
voor het laatste ge-
sprek. Als alles goed 
gaat en het akkoord 
wordt gegeven voor 
het bouwplan, zal 
Maasvallei nog dit 
jaar het bouwinitiatief 
indienen. Dat plan 
wordt getoetst door 
de Welstand- en Mo-
numentencommissie 
en dan gaa t he t 
bouwvergunningstra-
ject van start. 

Tegelijk zal een aanpassing van het bestem-
mingsplan moeten plaatsvinden. Peter: “En 
dan wordt project Itteren Centrumplan in 2012 
realiteit.”
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Processie in Itteren.

Dit jaar was het met Pinksteren stralend weer, 
een echte mooie ‘ouderwetse’ zomerse dag na 
een veel te koud voorjaar. Een dag zoals dat 
met Pinksteren hoort te zijn. . 
Op de binnenplaats van de boerderij van Pie 
Bours  is het vroeg in de morgen al een drukte 
van belang om alles in orde maken voor de 
Heilige Mis. Het altaar wordt gereed gemaakt 
en stoelen voor de kerkgangers geplaatst. 
Langs de route van de processie worden, zo-
als dat sinds mensenheugenis gebruikelijk is, 
vlaggetjes geplaatst. Dit jaar is de korte route 
naar de Mariakapel aan de beurt: vanaf hoeve 
Bours naar de kapel en dan via het Brook naar 
de kerk. Bij veel huizen zijn  de vlaggen uit ge-
hangen en hier en daar zie je een Mariabeeld 
met bloemen en kaarsen achter het raam 
staan met daaronder een kleedje met een La-
tijnse tekst. 
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor heeft zich 
opgesteld en langzaam loopt de binnenplaats 
vol, waarna de pastoor iedereen welkom heet 
en de plechtigheid een aanvang neemt. De 
binnenplaats is  prachtig versierd met bloemen 
en vormt met de rustieke boerderij een schitte-
rend aanzicht. De toepasselijke woorden van 
de pastoor opgeluisterd met de mooie en inge-
togen klanken van het koor, dat moet ook 
maar eens gezegd worden, maken de mensen 
stil en devoot.. Dit alles wordt nog versterkt 
door zwaluwen die over de hoofden van de 
mensen scheren. Zij vinden even rust  in hun 
hoog tegen de gevel geplakt woninkje om daar 
hun kroost te voeren en naar beneden te kij-
ken naar dat menselijke schouwspel om ver-
volgens weer  met grote snelheid langs elkaar 
heen te zoeven en met hun gekwinkeleer een 
poging doen om het koor te overtreffen.. 

Na de mis stelt de processie zich op. Eerst het 
kruis en de grote flambouwen met daarachter 
Fanfare St. Martinus. De communicantjes vol-
gen met dan de dames, het kerkkoor en dit 
jaar is ook de Dienstdoende Stadsschutterij 
aanwezig. Het “Allerheiligste” wordt gedragen 
door meneer pastoor die onder de hemel loopt 
geflankeerd de (kleine) flambouwendragers. 
Wat me vooral  tijdens de processie is op ge-
vallen is dat de (toer) motorrijders allemaal 
hun motor af  zetten, vol eerbied keken wat er 
allemaal gebeurde en toen de processie voor-
bij was, hun stalen ros weer aan de praat 
brachten om hun tocht weer te vervolgen. Na 
de processie was er in de fanfarezaal de gele-
genheid om het vochtverlies weer op peil te 
brengen en daarna kon de kermis beginnen….
NB. Het zou mooi zijn als de volgende keer 
minder auto’s langs de route geparkeerd zou-
den zijn.
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Hoe heeft Itteren gestemd?

2010 is een bijzonder jaar voor Itteren. Sinds jaar en dag is Itteren een CDA-bolwerk geweest. De t 
verkiezingen voor de Tweede Kamer van dit jaar hebben een spectaculaire draai gegeven aan po-
litiek Itteren. Meer dan één op de vier mensen uit Itteren, steunen het gedachtegoed van de PVV. 
In de onderstaande tabel zijn de uitslagen van Itteren en Maastricht weergegeven, daarbij zijn ter 
vergelijking ook de uitslagen van 2006 opgenomen.
Van alle partijen heeft de PVV in Itteren de meeste stemmen gekregen, dat is in Maastricht niet 
anders. Overigens zijn de uitslagen in Itteren, volgens de tabel, een goede afspiegeling van het 
stemgedrag in Maastricht. Het CDA en de SP zijn gehalveerd en daarmee de grootste verliezers.
De verklaringen over het stemgedrag zijn zeer uiteenlopend, maar zal  toch te maken hebben met 
het povere resultaat van de huidige regering en de financiële crisis die voor veel mensen toch hard 
aankomt. Je zult je baan maar verliezen! Het grote verlies van het CDA kan  ook te maken hebben 
met het opstappen Camiel Eurlings. En laten we niet vergeten de grote afstand tussen de politiek 
en de burger, die eerder toe dan afneemt. 
Een voorbeeld van dicht bij huis.
De Maaswerken zijn in volle gang. De Dorpsraad is al jaren bezig om hierin nuttige zaken voor el-
kaar te krijgen. Denk maar aan de hoogwatervrije verbinding Op de Bos, de visvijver en het verzet 
tegen de “koeiensnelweg” over Het Brook. Het heeft allemaal niks of  nog niks uitgehaald. Momen-
teel onderneemt de Dorpsraad actie om er voor te zorgen dat de stroomgeulverbreding van 63 ha 
wordt uitgevoerd zoals is afgesproken en dat er niet een grote watervlakte ontstaat. De vooruit-
zichten daarin zijn tot nu niet zo positief. Alleen Groen Links heeft hierin alsnog actie ondernomen 
en zowel in de gemeenteraad als in Provinciale Staten hierover vragen gesteld
We zouden graag zien dat meerdere partijen zich het lot van Itteren zouden aan trekken.

Lijst Partij Stemmen 
Maastricht

%
 Maastricht

Aantal
 Itteren

%
 Itteren

% 2006
Maastricht

% 2006
Itteren

1 CDA 6.964 10,84 % 84 14,95 % 21,02 % 27,98 %

2 P.v.d.A. 13.940 21,70 % 104 18,51 % 26,11 % 21,64 %

3 SP 7.039 10,96 % 72 12,81 % 20,84 % 24,11 %

4 VVD 9.463 14,73 % 65 11,57 % 11,23 % 8,50 %

5 PVV 14.806 23,05 % 159 28,29 % 8,22 % 10,20 %

6 GROENLINKS 5.026 7,82 % 37 6,58 % 6,14 % 4,02 %

7 ChristenUnie 465 0,72 % 3 0,53 % 1,31 % 0,77 %

8 D66 5.044 7,85 % 23 4,09 % 2,29 % 0,62 %

9 Partij voor de Dieren 986 1,53 % 6 1,07 % 1,78 % 1,85 %

10 SGP 46 0,07 % 0 0,00 % 0,05 % 0,00 %
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12 Nieuw Nederland 13 0,02 % 0 0,00 %

13 TROTS OP NEDERLAND 429 0,67 % 9 1,60 %

14 Partij voor Mens en Spirit 22 0,03 % 0 0,00 %

…. Andere partijen 0 0,00 % 0 0,00 % 0,51 % 0,31 %

TOTAAL 64.243 100,00 % 562 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Zeldzame plant ontdekt op dijk in Itteren
 
Op de dijk rond Itteren is door een ecoloog van het Waterschap Roer en Overmaas Veldsalie ge-
vonden. Veldsalie is een zeldzame plant in het rivierengebied van Nederland. De ecoloog was be-
zig met het opstellen van een beheers- en onderhoudsplan voor de waterkeringen.  De grasmat 
wordt namelijk regelmatig door het waterschap gecontroleerd omdat deze belangrijk is voor de 
erosiebestendigheid en daarmee de stevigheid van de dijk.
 
De blauwe Veldsalie (Salvia pratensis) groeit zowel op slibhoudend zand als op zandige klei. Voor 
haar kieming is zij aangewezen op kale plekjes in de grasmat. Veldsalie  is een plant uit de lip-
bloemenfamilie die in heel Europa voorkomt, vooral Frankrijk. In Nederland komt de Veldsalie 
zeldzaam voor in het riviergebied. De plant is in Nederland wettelijk beschermd en deze vindplaats 
bij Itteren is - voor zover bekend - de enige plaats waar deze plant voorkomt op de waterkeringen 
van het Waterschap Roer en Overmaas.
 
Stevige dijken, zaadzetting en maaitijdstip
Iedere zes jaar moeten op basis van de Wet op de Waterkering de dijken worden gekeurd. Bij de-
ze keuring worden over de dijk o.a. uitspraken gedaan over de hoogte, de kwaliteit, de dijkcon-
structie en de bekleding (o.a. de grasmat). De sterkte van een dijk tegen afkalving van (overslaan-
de) golven en langsstromend water wordt in belangrijke mate bepaald door de erosiebestendigheid 
van de dijk. Voor een goede erosiebestendigheid van een dijk moet de grasmat in orde zijn. Om de 
erosiebestendigheid van de grasmat te kunnen beoordelen, wordt in het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid Primaire Waterkeringen 2007 (VTV, Min. V&W, 2007) gekeken naar de samenstelling, 
de bedekking en de doorworteling van de vegetatie op primaire waterkeringen. Verhoging van de 
soortenrijkdom (de toename van het aantal grassen en het aantal kruiden) verhoogt de kwaliteit 
van de dijk (betere bedekking en hogere worteldichtheid). Het Waterschap Roer en Overmaas let 
bij het beheer van de dijken dan ook op speciaal op de bloeitijd van de planten (deze vindt op de 
dijken overwegend in mei en juni plaats). Bloei en zaadzetting is essentieel voor het voortbestaan 
van de meeste soorten. Tijdens de bloeiperiode en de zaadzetting laat het waterschap de planten 
dan ook zoveel mogelijk met rust zodat ze zich weer uit kunnen zaaien. Het maaien en beweiding 
met vee vindt in deze periode dan ook slechts sporadisch plaats. Bij het uitvoeren van onderhoud 
wordt maaisel zoveel mogelijk afgevoerd. Zo blijft de grond schraal en voedselarm en krijgen ook 
minder stikstofminnende planten een kans om te groeien en te bloeien. Hierdoor neemt de soor-
tenrijkdom én daarmee de stevigheid van de dijken toe.
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Archeologie
29 juni 2010

Archeologen leggen link met Tachtigjarige Oor-
log of belegering van Maastricht

Massagraf van paarden ontdekt in Borgharen

Archeologen hebben in Borgharen een mas-
sagraf  blootgelegd met de resten van 35 tot 50 
paarden. Het is voor de eerste keer dat in 
West-Europa een graf  met zo’n groot aantal 
paarden is gevonden.  

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het 
graf dateert uit de 16e, of  17e eeuw. De arche-
ologen gaan ervan uit dat de paarden mogelijk 
gedood zijn tijdens gevechten in de 80-jarige 
oorlog (1568-1648), of  bij 
de Franse belegering van 
Maastricht in 1673 door 
Zonnekoning Lodewijk 
XIV. 
Het graf werd enkele we-
ken geleden ontdekt tij-
dens archeologisch on-
derzoek dat 
Archeodienst in opdracht 
en op kosten van het Con-
sortium Grensmaas uit-
voert. Het Consortium is 
de uitvoerder van de ri-
vierbeveiliging, de natuur-
ontwikkeling en de grind-
winning  van het project 
Grensmaas. De Rijks-
dienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) in Amersfoort is nauw  betrok-
ken bij de archeologische onderzoeken op de 
Grensmaaslocaties. 

Archeologe Angela Simons van het bureau 
Hazenberg Archeologie, die de 
opgravingen coördineert in opdracht van het 
Consortium: ,,De paarden lagen gestapeld in 
een greppel. We hebben nagenoeg volledige 
skeletten blootgelegd. We hebben ook 
hoefijzers gevonden. Paardentuig is tot nu toe 
niet aangetroffen.” 
Simons sluit niet uit dat er een verband gelegd 
kan worden tussen het paardengraf  en de 
vondst van resten van Franse soldaten enkele 
jaren geleden nabij de Maasoever in Borgha-
ren, niet ver van de huidige vindplaats van het 
paardengraf. Dat het om Franse soldaten ging, 
kon destijds vastgesteld worden aan de hand 
van uniformknopen.

Volgens archeo-zoöloge Jessica 
Grimm van Archeodienst gaat 
het om een vondst die z’n weer-
ga niet kent in West-Europa. De 
paardenresten zullen dan ook 
bewaard en nader onderzocht 
worden. De datering van het graf 
is trouwens vastgesteld via de 
zogenaamde C14-methode: ar-
cheologen kunnen de oudheid 
van stoffelijke resten 
bepalen door het radioactieve 
verval van koolstof in de skelet-
ten te meten.
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Massagraf paarden. 

Op 29 juni kregen we te horen dat er een 
massagraf gevonden was tussen Borgharen 
en Itteren. Op donderdag 1 juli kregen meer 
dan 1000 mensen de gelegenheid om het graf 
te bezichtigen en foto’s te maken. Gemeente-
lijk archeoloog Gilbert Soeters houdt het 
hoogstwaarschijnlijk erop dat de paarden in 
een greppel begraven zijn na een veldslag in 
1632. Toen betrok Frederik Hendrik met 
17.000 man infanterie en 4000 cavalerie (sol-
daten te paard) zijn kamp uitgerekend bij 
Borgharen. Uiteindelijk gaven de Spaanse 
troepen in de stad zich over. „Bij Itteren was 
Don Gonzalez de Córdoba te hulp gekomen, 
maar die durfde Frederik Hendrik niet aan te 
vallen. ”Het ontzettingsleger van Godfried 
Hendrik Graaf van Pappenheim voerde wel 
een charge uit. Gezien het grote aantal paar-
den acht Soeters de kans groot dat toen het 
massagraf is ontstaan. 
Het was voor ons reden om nog eens de ge-
schiedenisboekjes (rond de 80 jarige oorlog) in 
te duiken.

De 80-jarige oorlog (1568-1648) was een op-
stand tegen Phillips II. Phillips was “heer der 
Nederlanden” en “Koning van Spanje”. Let op: 
van Maastricht was hij alleen hertog van Bra-
bant! Hij regeerde heel streng en was heel ka-
tholiek. De Spaanse Furie van 1576 kostte 
1500 mensen het leven. Twee jaar later trot-
seerde het de Spaanse heren door een garni-
zoen van de Verenigde Provinciën aan te vra-
gen. Parma, de nieuwe landvoogd, reageerde 
met dringende en dreigende waarschuwingen, 
maar toen die in de wind werden geslagen, 
omsingelde hij de stad. Drie maanden, van 
maart tot eind juni 1579, zou de belegering 

duren. Tientallen prenten en liederen zijn er 
gewijd aan de heldhaftigheid waarmee de be-
volking, uitgemergeld van honger en pest, zich 
heeft verdedigd, en aan de wraak die ze te 
verduren kreeg toen de stad op 29 juni toch 
werd ingenomen. Honderden vrouwen en kin-
deren probeerden over de brug naar Wyck te 
ontkomen maar ze wisten niet dat de Wycke-
naars, om zichzelf te beschermen, een stuk 
van de brug hadden afgebroken. Opgejaagd 
vanuit de stad liepen ze de Maas in en ver-
dronken. Eigentijdse bronnen meldden dat het 
aantal inwoners toen geslonken is van 35.000 
tot 400. Dát lijkt wat overdreven maar het moet 
gruwelijk zijn geweest. Parma kreeg er later 
spijt van en schonk de stad ter verzoening een 
zwaar verguld borstbeeld van Sint Servaas. 
In mei 1632 werd Maastricht opnieuw  bele-
gerd, nu door Frederik Hendrik met 20.000 
Staatse troepen. Toen ook dit beleg drie 
maanden had geduurd vonden de ambachten 
de tijd gekomen om weer in te grijpen. Door de 
Brusselse Poort te bezetten dwongen ze de 
Spaanse gouverneur tot onderhandelen. Zo 
speelden zij de stad in handen van de prins, 
minder gedreven door oranjeliefde waarschijn-
lijk dan door de vrees voor een herhaling van 
wat er gebeurd was in 1579. Ze kregen gelijk: 
alles werd in den minnen geregeld. “dienvol-
gens sal inde stadt Maestricht blijven de publi-
que exercitie van de Roomsche Catholijcke 
Religie inde kercken, Cloosters ende 
overal.”staat er in het capitulatieverdrag. 
Daarnaast kwam er ruimte voor de “gherefor-
meerde religie”, maar de protestanten namen 
genoegen met twee kleine kapellen.

Het gebeurde uit 1579 maakte wijd en zijd die-
pe indruk. Vondel herinnerde het zich nog in 
1632, toen hij na de verovering van Maastricht 
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een ode schreef voor Frederik Hendrik en die 
liet beginnen met een terugblik op de vorige 
verovering door de hertog van Parma, Alexan-
der Farnese.
“Die bange nacht doen Alexanders dolck,
Sich droncken soop in lecker burkerbloed
En grimmigh borst wt dónderaerdsche kolck
Gelijck een slang, getrapt van vijands voet,
De lucht besmet en beemd en waterval
Met pest en blaeu vergift en groene gal.”

Uit “Maastricht en zijn geschiedenis” van Wil 
Schouten en “Kijk op Maastricht” van Frans 
van Pol.

Kaart van “Siege von Maestericht by Frederick 
Henry in 1632”.
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Bericht van de tennisclub Itteren.

Het tennisseizoen is nu al meer dan 2 maan-
den gevorderd en we kunnen spreken van een 
levendige periode.
Vooral de open avond op vrijdag is een suc-
ces. Vrijwel iedere vrijdag zijn er voldoende 
leden aanwezig om een gezellige tennisavond 
te realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van 
het terras en het clubhuis om na het tennis 
nog na te praten. De barbecue vrijdagavond 4 
juni was zeer sportief, smakelijk en gezellig.

Van de de tennislessen wordt goed gebruik 
gemaakt. Op dit moment nemen 15 personen 
deel aan de lessen, waarvan 9 jeugdleden. Op 
zondag 20 juni vindt er een jeugdtoernooi 
plaats. Het is lang geleden dat onze vereniging 
zoveel jeugdleden had.

Woensdag 19 mei had Stichting Trajekt een 
Streettennis -activiteit op ons complex. Er 
werd door onze schooljeugd gretig gebruik 
gemaakt van het aanbod. ‘s Middags streden 
de Itterse jeugdigen om de eerste plaats in 
een minitoernooi.

Het bestuur van de tennisclub wenst iedereen 
een fijne vakantie.

Astmafonds

Via deze weg willen wij (alle vrijwillige collec-
tanten) van het astmafonds jullie bedanken 
voor de gave aan eerder genoemd fonds. De 
totale gave voor Itteren was € 431,30.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Mevr. Smeets (coördinator astmafonds)

Vrouwen-rechtswinkel
In 1993 is de Vrouwenrechtswinkel opgericht 
door vrouwelijke rechtenstudenten van de Uni-
versiteit Maastricht. De Vrouwenrechtswinkel 
biedt vrouwen in en omstreeks Maastricht gra-
tis juridisch advies aan. Dit in de vorm van 
spreekuren op donderdag van 19:00 tot 21:00 
en op vrijdag van 10:00 tot 12:00. Ook kunt u 
met uw  juridische vragen mailen naar 
info@vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl of bel-
len naar 043-325553. Meer informatie? Be-
zoek www.vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl
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Kindervakantiewerk

Hallo allemaal,
Deze zomervakantie is er na jaren weer 
kindervakantiewerk in Itteren. 6 weken lang 
staan de vrijwilligers van Itteren klaar met 
verschillende activiteiten van hutten bouwen, 
survivallen tot een speurtocht. 
Over enkele weken krijgen de kinderen van 
Itteren de folder van het Kindervakantiewerk. 
Iedere week is er een activiteit gepland waar 
ze zich voor op kunnen geven. We hopen dat 
alle kinderen aanwezig zullen zijn en we er 
samen een leuke, spetterende zomervakantie 
van kunnen maken!
Ook hebben wij een Hyves pagina! Hierop kun 
je informatie en foto’s vinden van de activitei-
ten. Onze website is: kvw-itteren.hyves.nl

Tot ziens bij de activiteiten!
 Vrijwilligers Kindervakantiewerk Itteren
Op de voorpagina

Indianendag JVW 1980
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Zomerleedsje vaan Mathias Kemp 1890-1964)

Huurste de merel neet zinge?
Zuuste de graasvink neet springe?

Veulste de lekkere wind.
Weulen en wèje in d’n krolle?
Zuuste de Maos neet ontrolle

Pront wie e zéllevere lint?

Rös noe get onder de buimkes.
Druim dao gelukkige druimkes.

Weet niks vaan lateren tied!
Wee dink aon dreufheid en pijne.

Es heer de zon zoe zuut sjijne
Wee dink aon haat en aon nied.

Loer door ’t blaajergewiemel
Op nao de zonnige hiemel

Blinkend en blouw es Satien.
Wat is de zomer toch machtig.
Wat is de wereld toch prachtig!
Wee zou neet monter noe zien!

(oet Mestereechter Spraok doe zeute taol vaan H. Endepols.)
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Op 19 mei ’10 werd deze vrouw uit haar huis in Tarnobrzeg Polen geëvacueerd.
Zodra het water gezakt is, staat haar en duizenden anderen, bij terugkeer een grote schok te 
wachten met een vervuild en beschadigd interieur. 
 
 
HULP VOOR WATERSNOODRAMP IN POLEN
De afgelopen weken is Polen getroffen door een zware watersnoodramp.
Vooral in het stroomgebied van de Wisla en de Oder zijn tientallen slachtoffers gevallen en dui-
zenden mensen geëvacueerd. 
De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen ontving van de hulporganisatie Chleb Źycie van de 
zuster Magareta in Jankowice een dringend verzoek om hulpgoederen te sturen, voor de geëva-
cueerde bewoners uit de naburige dorpen.
De afgelopen week (4/6/’10) werd door de Stichting een hulptransport verzonden naar het plaatsje 
Słubice, Powiat Płocki, waar geëvacueerden een tijdelijk onderdak hebben gevonden.    
Bij terugkeer zullen deze mensen hun have en goed zwaar vervuild en beschadigd aantreffen. 
Als Stichting willen we de slachtoffers van deze ramp zoveel mogelijk helpen met het zenden van 
hulpgoederen. 
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U kunt ons daarbij ondersteunen met het leveren goederen voor de eerste levensbehoeften, kle-
ding, schoonmaakmiddelen, huisraad e.d.
 
INZAMELPUNT HULPGOEDEREN
De hulpgoederen kunnen in goed dichtgebonden zakken of dozen worden afgeleverd bij: 
Bakkerij vd Weerdt 
Rijksweg 162 Gronsveld
(Afgeven via de inloopdeur naast de winkel)
 
Ook kunt geldelijk steunen door de hulptransporten i.v.m. de watersnood financieel mogelijk te 
maken.
Dit kan door overmaken van een gift op het rekeningnummer van de Stichting Hulp aan de Al-
lerarmsten in Polen bij de RABO-bank 1150 55 010 
 
INFORMATIE
Voor nadere informatie over deze actie of  hulpgoederen voor Polen, kunt u zich wenden tot de 
voorzitter van de Stichting, Theo van de Weerdt 043-4081570 
of de penningmeester, Marcel Brouwers 043-4081780 en via www.help-polen.nl, e-mail 
info@help-polen.nl
 
De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst per 1 januari 2008 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw  gift fiscaal af-
trekbaar is.
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 Internet www.politie.nl
 E-mail communicatie@limburg-zuid.politie.nl
 Telefoon 043 400 6616

  

Huis- aan huisverkoop elektronische inbraakpreventie

Verschillende mensen in onze regio hebben de politie benaderd omdat zij op vrij agressieve ma-
nier benaderd zijn door verkopers van elektronische inbraakpreventie. Ook gaven de verkopers 
informatie over het aantal inbraken in de wijk waar zij op dat moment waren en vertelden ze in een 
aantal gevallen dat ze samenwerken met de politie waarbij soms de naam van een (wijk)agent 
werd genoemd. Deze informatie klopt niet, vandaar dat de politie u graag wat tips en informatie wil 
geven:
* De politie geeft geen inbraakcijfers af aan bedrijven die elektronische inbraakpreventie verkopen. 
* Zij werkt niet samen met deze bedrijven, ook niet via de wijkagent.
* De politie raadt u aan om niet meteen te beslissen, maar een paar dagen over de offerte na te 
denken. De goedwillende bedrijven zullen hier ook geen moeite mee hebben.
De verkopers richten zich op elektronische inbraakbeveiliging. Daarnaast kunt u het de inbrekers 
natuurlijk ook moeilijker maken door te letten op de fysieke beveiliging, zoals goed hang- en sluit-
werk. Hiervoor is het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen ingesteld. Op de website www.politiekeurmerk.nl kunt u meer informatie vinden over dit 
keurmerk. In onze regio is het Politie Preventieteam actief  op het gebied van het Politiekeurmerk. 
Zij geven onder meer advies over fysieke beveiliging, meer informatie hierover vindt u op 
www.politiepreventieteam.nl. U kunt ook bellen met 046 - 400 4291.
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Service-pagina

Landelijke alarmnummer als 
elke seconde telt, voor ambu-
lance, brandweer en politie: 112

Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Wel brandweer, maar geen 
spoed 043 350 53 87 

Meld misdaad anoniem
0800 - 7000

Spreekuur politie:
1e vrijdag van de maand van 
13.30 uur tot 14.30 uur in de Aw 
Sjaol

Weekenddiensten:

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

Apotheekdienst a l leen b i j 
spoedgevallen, 
Apotheek Straver
043 361 2829

Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en van 
17.00 tot 18.00
0900 – 4243434

Parochie / Pastorie
043 363 29 67 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente?
Bel het gemeenteloket.
043 350 40 00
Buiten kantooruren
043 350 44 00 (milieu)
043 350 53 45 (overig)
of via www.maastricht.nl

Drugsmeldpunt:
043 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn
043 361 70 70

Melden incidenten schapen op 
de kades
046 433 18 14

Dierenambulance
043 352 04 55
’s nachts en in het weekend
06 - 5131 9518 

Groene Kruis Domicura
043 3690 690
Verplegen en verzorgen
043 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg
043 3690 630 (24u per dag)
Ouderenadviseur 
Mieke Kengen
043 362 00 66

Basisschool Op de Sterkenberg
043 364 14 21

Sint Martinushoes
043 364 10 01

Dorpsraad:
Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Foto’s: 
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.dorpsraad.
itteren.nl

Secretariaat: Ruyterstraat 18
             6223 GX  Maastricht
Banknummer: 97.92.52.547
KvK          : 41077062

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 20 40
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 99 67

Leden:
  Sander Bastings     364 61 07
  Wim Beijer              364 41 26
  Han Hamakers       364 67 34
  Paul Paulissen       343 24 70
  Tonny Prop             347 21 89
 Richard Smeets (a/d Maas)  
         364 16 38
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