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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op  
dinsdag 24 januari 2017 in de St. Alphonsusschool Boschpoort.  
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

o De heer R. van den Booren 
o De heer M. Klasberg 
o De heer A. van de Broek 

Gemeente Maastricht 
o Mevrouw E. de Boeye 

Staatsbosbeheer 
o Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer) 

Consortium Grensmaas 
o De heer P. Adams (voorzitter) 
o De heer H. Bartels (uitvoerder locatie Bosscherveld) 
o De heer F. Verhoeven 

Afgemeld / niet aanwezig 
 

o Mevrouw B. Huynen (omgeving) 
o Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
o De heer H. Mullers (omgeving) 
o De heer P. Kloet (Staatsbosbeheer) 
o De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 
 

Opening/mededelingen 
Esther de Boeye nodigt de omgevingsleden van de Klankborggroep uit voor een atelier 
over het beoogde eindplan van de locatie Bosscherveld. Bureau Stroming geeft  
daarvoor de contouren aan. 
 
Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering levert geen opmerkingen op. 
 
Voortgang 
Han Bartels schildert in kort bestek de actuele ontwikkelingen rond de uitvoering:  
,,De werkzaamheden concentreren zich momenteel op een verdere uitbreiding van het 
grondverzet. De grond wordt tijdelijk in depot gezet en dient uiteindelijk voor aanvulling 
van de plas waar het grind wordt gewonnen. Het bestaande gronddepot langs de 
Stuwweg wordt ontgraven met het oog op de grindwinning. Om te voldoen aan de  
geluidsnormen wordt daar tijdens de werkzaamheden een containerwand geplaatst.  
 
Het grondverzet zal nog zo’n twee maanden in beslag nemen. Medio 2018 is de  
grindwinning ook klaar en kunnen de afrondende werkzaamheden beginnen. Voor de 
grindwinning bij de invaart van het gebied, wordt een ponton met kraan gebruikt, die 
het toutvenant bij baggermolen Friesland deponeert die vervolgens voor de verwerking 
zorgt.” 
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Max Klasberg merkt op dat het geluid van de baggermolen minder doordringt in de 
woonkern nu de grindwinning zich wat verder van de bebouwde kom afspeelt. 
 
Communicatie 
Peet Adams vraagt zich af of de wijk Boschpoort ook optimaal wordt vertegenwoordigd 
in de klankbordgroep. Hij wijst op de vrijwel permanente afwezigheid van enkele 
Klankbordgroepleden. Zowel Dré van de Broek als Klasberg wijzen erop dat de  
betrokkenheid van de inwoners anders is dan op andere locaties, omdat Consortium 
Grensmaas niet in de achtertuin van de mensen opereert. Ze wijzen ook op de grote 
opkomst bij de infoavond in september 2016. ,,Bij belangrijke ontwikkelingen zijn de 
mensen paraat.” 
 
Van de Broek en Adams bekijken samen de mogelijkheid om de inwoners in juni een 
middagje kennis te laten maken met het project, in combinatie met een gezellig  
samenzijn. 
 
Inrichting / Eindplan Bosscherveld 
De inrichting van het natuurgebied op de locatie Bosscherveld komt op verzoek van de 
omgeving structureel als agendapunt aan de orde.  
Volgens Klasberg staan de vier doelstellingen bereikbaarheid, begaanbaarheid,  
beleefbaarheid en betrokkenheid nog steeds centraal. Klasberg wijst erop dat de  
natuur van Bosscherveld moet aanhaken op de grotere plannen van het RivierPark 
Maasvallei, met name de ontwikkelingen in Itteren en Borgharen, maar ook de  
Landgoederenzone in Maastricht. Daarbij hoort ook de zorg voor voldoende parkeer-
capaciteit, benadrukt Van de Broek. 
 
In de verdere marsroute naar de inrichting van het natuurgebied blijven de inwoners 
ruimte houden om zelf initiatieven aan te dragen. 
 
Bestemmingsplan Bosscherveld 
De Boeye merkt op dat het bestemmingsplan Bosscherveld geactualiseerd wordt en 
dat daarvoor ook een afwerkingsplan nodig is, dat onder meer richting geeft aan de 
ontwikkeling van flora en fauna. 
 
Rondvraag 
Ron van den Booren en Max Klasberg vragen naar de stand van zaken rond de komst 
van de waterkrachtcentrale. Voor die centrale zijn in principe de vergunningen  
verleend.  
 
Volgende vergadering 
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep vindt plaats op dinsdag 11 april 
2017 om 19.30 uur in de St. Alphonsusschool. 
 
 
 
 


