
   
 

Maastricht -  7 maart, 2023 

 

Betreft: Oproep aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de monumentale stalen brug 
over het Julianakanaal in Itteren te vernieuwen.  

 

Beste minister Harbers,  

 

Wij hebben vernomen van het ministerie dat de monumentale brug over het Julianakanaal tussen 
Itteren en Bunde niet vervangen zal worden, zoals eerder wel aangegeven, maar gerenoveerd. Dit 
omdat het beschikbare budget voor het realiseren van een nieuwe brug inmiddels ontoereikend zou 
zijn vanwege de prijsstijgingen door mondiale ontwikkelingen voor staal, engineering en bouw. Wij 
vinden het zeer teleurstellend dat het ministerie niet bereid is het budget op te hogen. De stalen 
brug in Itteren verkeert al lange tijd in zeer slechte conditie. Dagelijks rijdt zwaar vrachtverkeer over 
deze brug richting de Beatrixhaven en daarnaast ontsluit deze brug dorpskern Itteren met de rest van 
Maastricht en omgeving. Tal van schoolkinderen en andere inwoners gaan er dagelijks overheen. 
Vanwege het drukke en noodzakelijke gebruik van deze brug is het nog kwalijker te noemen dat deze 
al vanaf 2015 in slechte staat verkeert. Naast de risico´s die dit met zich meebrengt, zorgen de 
losliggende platen ook voor veel geluidshinder. Het is maar de vraag of renovatie alle risico´s zal 
verhelpen of dat het slechts een pleister op de zere wond zal zijn. Niet voor niks heeft het ministerie 
er voorheen duidelijk voor gekozen de brug te vernieuwen. Mede ook omdat er steeds grotere 
scheepsvaart door het Julianakanaal gaat en de nieuwe brug dus hoger zou worden dan de huidige. 
Iets wat met renovatie niet mogelijk is. Als blijkt dat renovatie niet het gewenste effect oplevert, zou 
het zonde zijn om de al beperkte middelen daarvoor in te zetten.  

Wij hopen dat u deze oproep van harte neemt en dat de inwoners van Itteren na jarenlang de belofte 
gehoord te hebben dat de brug vernieuwd zou worden, dit ook werkelijkheid zien worden. Zodat 
iedereen zich veilig over en weer kan verplaatsen over de brug.   

 

In afwachting op uw antwoord,  

 
Gabrielle Heine                                                          Jos Gorren 
Fractievoorzitter CDA Maastricht                           Fractievoorzitter Sociale Actieve Burgerpartij 
   
Tiny Meesse                                                               Martin van Rooij 
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht             Maastricht Open Eerlijk en Democratisch 


