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Verslag Klankbordgroep Bosscherveld op 20 juni 2017 in de St. Alphonsusschool 
Bosscherveld. 
 
Aanwezig 

Omgeving:  
o De heer R. van de Booren   
o De heer A. van de Broek  
o De heer L. Hendrikx  
o Mevrouw R. Hogervorst  
 
Gemeente Maastricht:  
o De heer K. Jans  
 
RWS en Maaswerken:  
o Mevrouw S. Janssen  
 
Staatsbosbeheer:  
o Mevrouw C. Hanssen  
 
Consortium Grensmaas BV:   
o De heer F. Verhoeven  
 
Gastspreker 
o De heer A. Kreveld (Bureau Stroming) 
 
Afwezig/afgemeld 

o De heer M. Klasberg (omgeving) 
o Mevrouw B. Huynen (omgeving) 
o De heer P. Kloet (Staatsbosbeheer)  
o Mevrouw E. de Boeye (Gemeente Maastricht) 
o De heer P. Adams (Consortium Grensmaas) 

 
Opening  
 
Peet Adams is niet aanwezig. François Verhoeven zit de vergadering voor. 
 
Renee Hogervorst heeft een aantal bewoners van de Stuwweg uitgenodigd voor de 
bijeenkomst van de klankbordgroepvergadering. Verhoeven benadrukt dat dit niet de 
normale gang van zaken is. De klankbordgroepvergaderingen zijn in principe niet openbaar. 
Wanneer er informatie wordt verstrekt voor de omgeving, dan organiseert CG hiervoor een 
informatieavond of inloopuurtje. Omdat Bureau Stroming het concept eindplan voor de 
locatie Bosscherveld zal presenteren, mogen de bewoners de vergadering bijwonen.  
 
Voortgang  
François Verhoeven: “De graafmachines zijn de afgelopen week weer teruggekeerd naar de 
locatie Bosscherveld. Het gronddepot annex geluidswal wordt de komende weken  
verder afgegraven. Ter compensatie wordt de containerwal verder uitgebreid. Bij het 
gronddepot ter hoogte van Bergmans is het uitkijkpunt gerealiseerd.  
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Naar verwachting is de geluidswal begin 2018 helemaal verwijderd. De grindwinning op de 
locatie Bosscherveld loopt door 1 juli 2018. Aansluitend word de baggermolen afgevoerd, de 
invaart gedicht en de dekgrond ter plaatse van de noord- en zuidpunt ontgraven en gebruikt 
voor het aanvullen van de dekgrondberging. Op 1 juli 2019 is de herinrichting voltooid en 
wordt de locatie opgeleverd”.  
 
Herinrichting Bosscherveld/verloop eerste atelier  
Arnold Kreveld van Bureau Stroming presenteert het Eindplan voor de locatie Bosscherveld 
en geeft toelichting op de diverse elementen uit het eindplan. Het eindplan is aangevuld met 
relevante wensen van de omgeving, zoals de projectie van wandelpaden, toegangspoortjes 
en de plaatsing van stapstenen.  
 
Renee Hogervorst benadrukt dat aan de overzijde van de Stuwweg behoefte is aan  
parkeercapaciteit. Volgens haar is door de gemeente Maastricht toegezegd dat voor 
parkeerplaatsen wordt gezorgd. François Verhoeven geeft aan dat er m.b.t. de realisatie van 
de parkeerplaatsen geen raakvlak met de werkzaamheden van het Consortium is. Koos Jans 
van de gemeente Maastricht pakt dit verder op. 

 
Arnold vraagt de aanwezigen binnen twee weken de opmerkingen op het Eindplan aan te 
leveren. 1 september 2017 moet het eindplan ter goedkeuring bij de Provincie zijn ingediend.  
 
Organisatie Grensmaasmiddag Boschpoort  
Zaterdag 24 juni organiseert Consortium Grensmaas een Grensmaasmiddag voor  
de inwoners van Boschpoort. Alle bewoners zijn hiervoor uitgenodigd. 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. 
 
 
Rondvraag  
Geen. 
 
Volgende vergadering is dinsdag 10 oktober 2017 om 19.30 uur in de  
St. Alphonsusschool. 
 

 


