Van de Klankbordgroepvergadering Bosscherveld, gehouden op 6 februari 2018
in de St. Alphonsusschool Boschpoort.
Aanwezig
Omgeving:
o De heer A. van den Broek
o De heer M. Klasberg
o De heer R. van de Booren
Staatsbosbeheer:
o De heer P. Kloet
Consortium Grensmaas BV:
o De heer F. Verhoeven
Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat Maaswerken
o De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
Afwezig / afgemeld
o Mevrouw B. Huynen (omgeving)
o Mevrouw R. Hogervorst (omgeving)
o De heer L. Hendrikx (omgeving)
o Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer)
o Mevrouw E. de Boeye (Gemeente Maastricht)
o De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)
o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat)
Opening
Peet Adams is afwezig. François Verhoeven zit de vergadering voor.
Dré van den Broek vraagt of Rob Broux al is toegevoegd als extra lid van de Klankbordgroep
Bosscherveld. François Verhoeven zal contact opnemen met Rob Broux.
Mededelingen
Gaston Claassens neemt als opvolger van Saskia Janssen voortaan deel aan de
Klankbordgroep Bosscherveld. Gaston stelt zich voor.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
 Max Klasberg vraagt of er al meer te melden is over de fietsoversteek bij de stuw.
Gaston Claassens zal nagaan of binnen RWS hierover meer bekend is.


François Verhoeven geeft aan dat de realisatie van de waterkrachtcentrale
Bosscherveld een reële optie is, om rekening mee te houden. De benodigde
vergunningen zijn verleend. De leden van de klankbordgroep vragen of het mogelijk
is om meer informatie over de waterkrachtcentrale te ontvangen. François neemt
contact op met de initiatiefnemer van het project, Anton van der Boom.
Voortgang / herinrichting
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François Verhoeven: “Afgelopen weken is er grond vanuit Itteren naar Bosscherveld
aangevoerd. De grindwinning op de locatie Bosscherveld loopt door tot juli 2018. Aansluitend
wordt de baggermolen afgevoerd, de invaart gedicht, het gronddepot bij Hoeve de Ploeg en
de dekgrond ter plaatse van de noord- en zuidpunt worden ontgraven. De vrijkomende grond
zal worden gebruikt voor het aanvullen van de dekgrondberging. In juli 2019 zal de
herinrichting voltooid zijn en wordt de locatie opgeleverd.”
François Verhoeven deelt een tekening uit met het ontwerp van het inlaatwerk. Het
inlaatwerk dient ervoor te zorgen dat er tussen de 0 en 10 m³/sec aan Maaswater over het
Bosscherveld kan afstromen. De constructie bestaat uit een aantal betonnen elementen en
een soort van overstort.
In opdracht van Consortium Grensmaas werkt bureau Stroming aan het plan voor een lagere
afwerking van de locatie Bosscherveld. Het is de bedoeling om het zuidelijke deel van
Bosscherveld ca. 50 cm lager aan te leggen. Het grind dat hierbij extra vrijkomt, zal worden
gebruikt om een deel van de kleiige dekgrondberging grindig af te werken.
Max Klasberg stelt voor om een laagte of een poel in de dekgrondberging aan te leggen. De
poel hoeft niet veel dieper te zijn dan ca. 50 cm. Dit soort poelen zijn zeer interessant als
paaiplaats voor vissen en vogels. Patrick Kloet juicht het idee toe, mits de poel regelmatig
gevoed wordt met Maaswater. Ook voor het vee is het interessant dat er diverse poelen
liggen (in de zomermaanden kunnen deze poelen /slikken ook wel eens droogvallen).
François Verhoeven merkt op dat bureau Stroming hiermee al rekening heeft gehouden in
het ontwerp.
Patrick Kloet meldt dat de grazers vanuit Borgharen regelmatig oversteken naar
Bosscherveld.
Max Klasberg vraagt of het mogelijk is de bestaande afwateringsgeul weer dicht te schuiven
met grind, zodat het water zelf zijn weg zoekt naar de Maas. De afwatering is op dit moment
zeer kunstmatig. François Verhoeven zal bekijken of dit mogelijk is.
Klachten:
De bewoners uit Boschpoort klagen over het geluid van de baggermolen Friesland. Iedere
dag om 07.00 uur en ook op zaterdag ervaart men overlast. Het verschil ten gevolge van de
verlaagde geluidswal is heel goed merkbaar.
François Verhoeven stelt voor om direct na de Carnavalsvakantie de geluidswal te verhogen.
Ook schepen die de winlocatie Bosscherveld uitvaren, zorgen voor trillingen. Hieraan kan het
Consortium helaas niets veranderen.
Herinrichting Bosscherveld
In opdracht van de gemeente Maastricht heeft Consortium Grensmaas een semi-verharde
passeerstrook aangelegd langs de Stuwweg. De gemeente is bezig met de voorbereiding
van de renovatie van het bestaande deel van de Stuwweg (tot aan de laatste woonboot) en
de aanleg van riolering. Het Consortium is verantwoordelijk voor de aanleg van het fietspad
in Bosscherveld, vanaf de Stuwweg tot aan de stuw Borgharen.
Rondvraag
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Ron van den Booren: Het verhaal doet de ronde dat de duur van de grindwinning zal
worden verlengd.
François Verhoeven: De grindwinning zal in juli 2018 worden beëindigd.



Max Klasberg vraagt om terugkoppeling m.b.t. planwijziging voor lagere afwerking
Bosscherveld.
François Verhoeven: Zodra de notitie gereed is, wordt deze aan de leden van de
Klankbordgroep toegestuurd.

De volgende Klankbordgroepvergadering is op dinsdag 17 april 2018 om 19.30 uur
in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.
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