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Verslag klankbordgroep Bosscherveld op donderdag 22 september 2016 in de  
St. Alphonsusschool Boschpoort 
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

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

Gemeente Maastricht 
• Mevrouw E. de Boeye 

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

 
Afgemeld / niet aanwezig 
 

• De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
• De heer H. Mullers (omgeving) 
• De heer M. van den Boorn (omgeving) 
• Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
• Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer) 
• De heer P. Kloet (Staatsbosbeheer) 
 

Opening 
De bijeenkomst van de Klankbordgroep vindt plaats voorafgaand aan de infoavond 
voor de inwoners van Boschpoort over de herstart van de uitvoering. Peet Adams stelt 
daarom voor om de agenda van de vergadering snel en informeel af te werken. 
 
Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering levert geen opmerkingen op. 
 
Voortgang 
François Verhoeven geeft de presentatie over de herstart van de locatie Bosscherveld, 
die de inwoners later op de avond ook tijdens de infoavond krijgen voorgehouden. De 
presentatie is bij dit verslag gevoegd. De presentatie levert enkele vragen op over de  
toekomstige infrastructuur in het gebied en het debiet van de inlaat van het waterpark. 
 
Communicatie 
Adams zet de communicatie in de aanloop naar de infoavond nog een kort op een  
rijtje, waaronder de productie, de verspreiding van een bewonersbrief en een  
publicatie in de nieuwsbrief van het Consortium. 
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Inrichting / Eindplan Bosscherveld 
Max Klasberg vraagt om de inrichting van het natuurgebied op de locatie Bosscherveld 
structureel als agendapunt voor de vergaderingen op te voeren. De omgeving heeft 
daartoe al een eerste notitie geproduceerd met vier centrale doelstellingen:  
bereikbaarheid, begaanbaarheid, beleefbaarheid en betrokkenheid. Die notitie is ook 
bij dit verslag gevoegd. 
 
Rondvraag 
Dré van de Broek vraagt de inrichting van het waterpark Bosscherveld te koppelen aan 
de herinrichting van de sportvelden. 
 
Volgende vergadering 
De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is donderdag 8 december 2016 om 
19.30 uur in de St. Alphonsusschool. 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 


