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Verslag klankbordgroep Bosscherveld gehouden op dinsdag 11 april 2017 in 
De St. Alphonsusschool Boschpoort 
 
Aanwezig 

Omgeving 
o Mevrouw R.  Hogervorst 
o De heer M. Klasberg 
o De heer A. van de Broek 
o De heer B. van de Bosch 
o De heer R. Moonen 
o De heer R. van de Booren 

 
Rijkswaterstaat Maaswerken 
o Mevrouw S. Janssen 

 
Staatsbosbeheer 
o De heer  P. Kloet 

 
Gemeente Maastricht 
o Mevrouw E. de Boeye 

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

 
Afgemeld/niet aanwezig 
o Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer) 
o De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
o De heer H. Mullers (omgeving) 
o Mevrouw B. Huynen 

 
Opening 

Peet Adams gebruikt de opening om een kort relaas te geven van mailwisselingen  
met onder meer Herman Smeets en het  juridisch bureau Zaanen & Koning uit  
Rotterdam over de bemensing van de klankbordgroep Bosscherveld in het  
algemeen en de vertegenwoordiging van de bewoners van de Stuwweg  in het  
bijzonder. Daarbij ging het met name om de vraag of Smeets als vertegen- 
woordiger van de Stuwwegbewoners zitting heeft in de klankbordgroep en in  
hoeverre die bewoners betrokken zijn bij de klankbordgroep. 
 
Smeets heeft inmiddels besloten zijn zetel in de klankbordgroep ter beschikking te 
stellen. Hij wordt opgevolgd door Renee Hogervorst die de bewoners van de  
Stuwweg vertegenwoordigt. 
 
De vergadering wordt ook bijgewoond door bewoners Bert van de Bosch en  
Ray Moonen. Zij zijn uitgenodigd door Dré van de Broek in het kader van het  
verbreden van het draagvlak voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep. 
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Voortgang 
Francois Verhoeven: ,,Het gronddepot annex geluidswal wordt de komende weken 
verder afgegraven. Ter compensatie wordt de containerwal verder uitgebreid. 
Eind april/begin mei stopt het grondverzet in Bosscherveld en het materieel wordt 
dan elders ingezet in het kader van onder meer het aanbrengen van oever- 
bestorting in Maasband als onderdeel van de dijkversterkingen. In september wordt 
het grondverzet weer opgestart. In de tussentijd concentreren de werkzaamheden 
zich op de grindwinning. 
 
Zoals de planning er nu naar uitziet, is de geluidswal begin 2018 helemaal  
verwijderd en wordt de rij containers verder doorgetrokken langs de Stuwweg om 
de geluidsoverlast te beperken.  
 
Bij het gronddepot ter hoogte van Bergmans wordt deze maand een uitkijkpunt  
gerealiseerd. 
 
Organisatie Grensmaasmiddag Boschpoort 
Zaterdag 24 juni organiseert Consortium Grensmaas een Grensmaasmiddag voor 
de inwoners van Boschpoort.  Adams heeft die datum afgestemd met Van de  
Broek. Begin mei wordt daartoe een communicatietraject opgestart in samen- 
werking met onder meer de Stichting Leefbaarheid Boschpoort. Dat traject voorziet 
in aankondigingen in het wijkblad, persberichten en een bewonersbrief.  Er worden  
tussen de 150 en 200 bezoekers verwacht.  Ingrediënten van de middag zijn korte 
rondvaarten in een sloepje, een barbecue, een springkussen voor de jeugd en  
informatiestands met films en folders. Aanvang 13 uur. Einde 18 uur. 
 
Zowel Esther de Boeye als Adams benaderen verantwoordelijk wethouder om hem 
uit te nodigen voor de Grensmaasmiddag. 
 
Herinrichting Bosscherveld/verloop eerste atelier 
Het eerste atelier over de inrichting van waterpark Bosscherveld, op initiatief van de 
gemeente Maastricht, is goed verlopen. De vertegenwoordigers van de omgeving 
zijn tevreden. Het is de bedoeling dat er nog een vervolgatelier komt, waarvoor de 
leden van de klankbordgroep opnieuw uitgenodigd worden. Op 1 september moet 
er een eindplan liggen. De huidige schetsen van het bureau Stroming worden  
aangevuld met de wensen van de omgeving, zoals de projectie van wandelpaden, 
toegangspoortjes en de plaatsing van stapstenen. 
 
Rijkswaterstaat is niet betrokken bij de inrichting. Het eindplan wordt uiteindelijk 
een coproductie van de gemeente, Consortium Grensmaas en bewoners, zo  
benadrukt Verhoeven in antwoord op vragen van Max Klasberg. 
 
Van de Broek benadrukt dat de inrichting moet uitgroeien tot een symbiose van  
waterpark en sportpark dat eveneens een gedaantewisseling ondergaat. 
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Renee Hogervorst benadrukt dat aan de overzijde van de Stuwweg behoefte is aan 
parkeercapaciteit. De parkeerbehoefte in de wijk zal verder groeien door de  
toename van de recreatie in het gebied, zo verwachten de vertegenwoordigers van 
de omgeving. 
 
Rondvraag 
De actualisering van het bestemmingsplan loopt. Zoals het er  nu naar uitziet, duurt 
het tot augustus/september voordat er iets concreets op tafel ligt, antwoordt  
De Boeye op vragen van Hogervorst. 
 
Volgende vergadering is dinsdag 20 juni 2017 om 19.30 uur in de  
St. Alphonsusschool. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


