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Verslag van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op 19 mei 2015 in de 
St. Alphonsusschool te Boschpoort.  
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

• De heer M. van den Boorn 
• De heer M. Klasberg 
• De heer A. van de Broek 
• De heer H. Smeets 
• De heer R. van de Booren 

Rijkswaterstaat Maaswerken 
• Mevrouw S. Janssen 

Staatsbosbeheer 
• Mevrouw C. Hanssen 

Gemeente Maastricht 
• H. Goessen 

Consortium Grensmaas 
• De heer F. Verhoeven 
• De heer P. Adams (voorzitter) 

Afgemwld/niet aanwezig 
 

• De heer P. Kloet (Staatsbosbeheer) 
• De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
• De heer H. Mullers (omgeving) 

 
Opening 
Peet Adams geeft bij de opening aan dat het wellicht beter is om een wat ruimere  
tijdspanne tussen de bijeenkomsten aan te houden, zolang er geen concrete  
ontwikkelingen zijn. Hij roept de bewoners van Boschpoort op om zaterdag 6 juni de 
open Grensmaasdag van het Consortium en Rijkswaterstaat Maaswerken te  
bezoeken. 
 
Voortgang 
François Verhoeven: ,,De locatie Borgharen is klaar. Het natuurgebied wordt vrijdag 5 
juni officieel geopend. De zand- en grindwinning concentreert zich in Itteren.  
Momenteel wordt er met name gewerkt in het gebied van de rivierverruiming en de 
dekgrondberging. Zoals het er nu voorstaat, gaat Consortium Grensmaas na de zomer 
van 2016 weer aan de slag op de locatie Bosscherveld. Dat is mede afhankelijk van de 
ontwikkeling van de grindafzet, die blijft tegenvallen. Het opnieuw opstarten van het 
werk en het proefdraaien met baggermolen ‘Friesland’ zal enkele maanden in beslag 
nemen. De grindwinning duurt ongeveer twintig maanden. Voor de afronding van het 
werk heeft het Consortium dan in principe nog een jaar de tijd.” 
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Op vragen van onder meer Max Klasberg verduidelijken Verhoeven en Adams dat de 
bewonersdelegatie, net als in Borgharen en Itteren, vroegtijdig betrokken wordt bij de 
inrichting van het toekomstig natuurgebied Bosscherveld. De afspraak wordt gemaakt 
dat de Klankbordgroep zich de eerstvolgende vergadering al buigt over de kaarten, 
zodat de omgeving ook zelf plannen kan aandragen. 
 
Adams zegt binnen enkele dagen een nieuwsbericht te leveren voor het lokale  
weekblad, waarin uit de doeken wordt gedaan dat de herstart van de werkzaamheden 
in de tweede helft van 2016 te verwachten is. Ook kondigt hij aan dat het Consortium 
begin volgend jaar een infoavond in Boschpoort zal organiseren om de bevolking  
gedetailleerd bij te praten over de resterende uitvoering. 
 
De vertegenwoordigers van de omgeving mopperen over de slechte staat van  
onderhoud van de Stuwweg. Henk Goessen benadrukt dat de aanpak van die weg 
samenhangt met de planning en verdere uitvoering door Consortium Grensmaas. 
 
Herman Smeets oordeelt dat de beeldvorming over criminele activiteiten bij- en rond de 
woonboten in Bosscherveld sterk overdreven is. ,,Natuurlijk gebeurt er wel eens wat. 
Maar het gaat om incidenten als je het bijvoorbeeld hebt over drugs.” 
 
Klasberg wijst erop, dat de langdurige stop van de werkzaamheden leidt tot het  
fenomeen dat iedereen op elkaar zit te wachten en allerlei ontwikkelingen feitelijk stil 
komen te liggen. 
 
Carla Hanssen herinnert aan de afspraak om met de Klankbordgroep een  
natuurwandeling op touw te zetten in Borgharen. De voorkeur daarbij gaat uit naar een 
zaterdagochtend. Concrete datum volgt. 
 
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is dinsdag 6 oktober 2015 om 
19.30 uur in de St. Alphonsusschool. 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 


