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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op dinsdag 
22 oktober 2019 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.  
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

 De heer R. van de Booren 

 De heer A. van de Broek 

 De heer M. Klasberg 

Gemeente Maastricht 

 Mevrouw E. de Boeye 

Staatsbosbeheer 

 De heer P. Roomberg 

 Mevrouw N. Jasper 

Rijkswaterstaat Maaswerken 

 De heer G. Claassens 

Rivierpark Maasvallei 

 De heer M. Budé 

Consortium Grensmaas 

 De heer F. Verhoeven 

 De heer P. Adams (voorzitter) 

Afwezig/afgemeld  

 De heer H. Smeets (omgeving) 

 De heer Th. Savelkoul (Rijkwaterstaat Beheer) 

  
Verslag vorige vergadering 
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Naar aanleiding van: de vertegenwoordigers van de  
omgeving benadrukken dat het nu de hoogste tijd is om een goed beeld te krijgen van de eind-
situatie en daarover ook de inwoners van Boschpoort te informeren.  
 
Voortgang 
François Verhoeven geeft een nadere toelichting op het (voorlopige) Eindplan Bosscherveld dat 
zowel voorziet in een gebiedsbeschrijving en uitleg van de rivierkundige effecten, als een toe-
lichting over de eindinrichting met diverse kaartjes en foto’s. Alle leden van de Klankbordgroep 
krijgen een exemplaar van het Eindplan, gedateerd 27 september 2019, uitgereikt. 
Het Eindplan leidt tot diverse vragen en opmerkingen, zoals: 
De vlakke afwerking van het gebied. Er was wat meer reliëf verwacht (Ron van de Booren) 
De aankleding van het gebied met onder meer stapstenen (Max Klasberg) 
De noodzaak van heldere communicatie over de spelregels in het waterpark en toezicht op het 
gedrag van hondeneigenaren en overige bezoekers (Max Klasberg en Niki Jasper). 
Het fraaie, grindige noordelijke deel van het gebied (Max Klasberg). 
In het toekomstig natuurgebied Bosscherveld luidt het parool: struinen is struinen. Staatsbos-
beheer voelt niets voor de aanleg van paden en ontbeert ook de financiën voor aanvullende 
voorzieningen (Pascal Roomberg en Niki Jasper) 
François Verhoeven benadrukt dat het gebied wordt opgeleverd conform het in overleg met de 
betrokken partijen opgestelde Eindplan. 
Gaston Claassens merkt op dat de term Eindplan een relatief begrip is. Met het oog op de 
hoogwaterbescherming op de lange termijn (Deltaplannen die ook voor Limburg in ontwikkeling 
zijn) blijft het mogelijk dat ook in Bosscherveld aanvullende ingrepen nodig zijn om met name 
Maastricht te beschermen tegen extreem hoge waterstanden van de Maas.  
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In dat kader maakt Peet Adams bekend dat de provincie Limburg Consortium Grensmaas heeft 
gevraagd of de toekomstige hoogwaterbescherming in Limburg door een slimme en gecombi-
neerde aanpak goedkoper kan worden uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een eerste praatnotitie: 
De kop en de staart van de Grensmaas. 
François Verhoeven: “Binnen enkele dagen gaat ook de aanleg van het fietspad van de  
Stuwweg naar de stuw van Borgharen van start. Dat fietspad wordt voorzien van extra  
bestorting. Er komt geen werkverkeer op de Stuwweg. Voor de aanvoer van het materieel wordt 
een platenbaan in de voormalige dekgrondberging aangelegd. Het fietspad komt in beheer bij 
de gemeente Maastricht en de bestorting bij Rijkswaterstaat.” 
De bewoners van de Stuwweg zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over het feit dat hun 
straat gevrijwaard blijft van werkverkeer. 
Consortium Grensmaas voldoet aan de afspraak dat Bosscherveld voor 31 december 2019 
klaar is.  
 
Rondvraag 
Op vragen van Klasberg en Van de Booren antwoordt Esther de Boeye dat het subsidieproces 
voor de aanleg van de brug ten noorden van de stuw Borgharen nog steeds niet helemaal  
afgerond is. 
Gaston Claassens en Peet Adams bekijken samen hoe de uitvoering van het project Grens-
maas in Bosscherveld kan worden afgesloten met een symbolische opening met een feestelijk 
tintje in het begin van 2020. Zij beoordelen ook samen of de bewoners nog via een infobijeen-
komst worden bijgepraat over de eindsituatie en de spelregels in het nieuwe natuurgebied, of 
dat die informatieoverdracht wordt gecombineerd met de openingshandeling. De Klankbord-
groep wordt daarover tijdig bijgepraat. 
 
Volgende vergadering 
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep vindt plaats op dinsdag 18 februari 2020 om 
19.00 uur in de St. Alphonsusschool te Boschpoort. 
 
 

 


