Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op
dinsdag 29 september 2020 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.
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Nieuwe film project Grensmaas
De Klankbordgroep is enthousiast over de nieuwe film over het project Grensmaas, die
volgens de vertegenwoordigers van de omgeving een compleet beeld levert.
Max Klasberg benadrukt dat de rolprent vooral ook in scholen zou moeten worden
vertoond.
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Mededelingen
Peet Adams nodigt de leden van de Klankbordgroep uit voor de uitvoering van de
Grensmaasopera op zaterdag 26 juni 2021. Inmiddels is het definitief dat op de locatie
Trierveld in Born zes uitvoeringen van het muziektheaterspektakel de Kleine
Zeemeermin aan de Maas worden georganiseerd. De uitvoeringen zijn coronaproof.
Adams laat weten dat Consortium Grensmaas in opdracht van Rijkswaterstaat en
Waterschap Limburg erosieschade aan de oevers in Borgharen en Geulle gaat
herstellen. De erosie is zodanig dat de dijken op termijn in het gedrang komen. De
werkzaamheden starten begin oktober.
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Pascal Roomberg merkt op dat er overleg loopt met Rijkswaterstaat over een
zogenaamde vegetatielegger, die niet alleen aangeeft hoe en waar de natuur zich
verder kan ontwikkelen, maar ook verduidelijkt waar erosie wel of niet is toegestaan.
Een van de principes van het project Grensmaas is dat de rivier vrijelijk haar gang kan
gaan.
Voortgang/Inrichting
François Verhoeven: “Op wat kleine details na is het werk klaar. Het inlaatwerk is nog
wat aangepast en is inmiddels van sloten voorzien.”
Pascal Roomberg: “Zoals schriftelijk gecommuniceerd is het begrazingsbeheer in
Bosscherveld al van start gegaan. Hoogste tijd om ook met het eindbeheer aan de
gang te gaan. Staatsbosbeheer hoopt eind dit jaar het natuurgebied in Bosscherveld in
eigendom te krijgen. Na de afronding van het werk is Staatsbosbeheer meteen
geconfronteerd met nogal wat problemen door de grote toeloop van bezoekers, die niet
kwamen om te wandelen, maar vertier zochten in het water, kampvuurtjes stookten,
barbecueden en overnachtten. Bovendien was er sprake van veel loslopende honden.
De eerste borden van Staatsbosbeheer zijn verdwenen en een poort is vernield. Daar
staat dan weer tegenover dat een eerste excursie voor omwonenden positieve reacties
heeft opgeleverd met complimenten voor de ontwikkeling van het gebied.”
Volgens Max Klasberg is de geest uit de fles. De Klankbordgroep constateert dat er
afspraken moeten worden gemaakt met alle partijen (gemeente, Waterschap en
Rijkswaterstaat) over gedragsregels die helder maken hoe je met elkaar omgaat.
Staatsbosbeheer is in overleg met de gemeente Maastricht om de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening) in te voeren voor het waterpark Bosscherveld, zodat
eenduidig handhaven mogelijk wordt. Niet alleen inwoners van Maastricht, maar ook
mensen uit de Belgische grenssteek weten het natuurgebied inmiddels te vinden.
Ron van den Booren en Max Klasberg pleiten ervoor om niet alleen de nadruk te
leggen op wat niet mag, maar in de communicatie ook de vele mogelijkheden die er
zijn voor recreanten aan te geven. Peet Adams wijst erop dat daarvoor de komende
maanden structurele communicatie nodig is in lokale en regionale media. Als de
coronarichtlijnen het toelaten, komt er in het voorjaar een open dag, waarbij
Consortium Grensmaas ook afscheid neemt van de bewoners.
Ron van den Booren: “Daarbij moeten we bezoekers ook laten beleven en faciliteren.
Door het gebied goed toegankelijk te maken met stapstenen en bijvoorbeeld ook voor
mooie ommetjes te zorgen.”
Niki Jasper wijst op een nieuw fenomeen dat zich in de natuurgebieden manifesteert:
nachtelijke jongerenfeestjes. In Geulle aan de Maas is recent al opgetreden tegen zo’n
party.
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Bruggen
Esther de Boeye geeft een resumé van de bruggenaanleg in Borgharen en Itteren.
Conclusie: zowel de aanleg van de brug bij de stuw in Borgharen als de nieuwe brug
over het Julianakanaal in Itteren kunnen in de loop van 2022 van start gaan. De
gemeente overlegt op dit moment met de initiatiefnemer van de waterkrachtcentrale
om werk met werk te maken bij de aanleg van de brug in Borgharen waarvoor volgend
jaar al een aannemer aan de slag gaat met een bouwteamconstructie.
Voor de herplaatsing/hergebruik van de huidige brug in Itteren worden momenteel
diverse opties bekeken: plaatsing in het stadspark van Maastricht en toepassing in
Boschpoort zijn voorbeelden van die opties.
Samensmelting Klankbordgroepen Bosscherveld / Borgharen / Itteren
Nu de uitvoering door Consortium Grensmaas klaar is, stemt de Klankbordgroep
Bosscherveld ermee in samen te smelten met de Klankbordgroep Borgharen – Itteren.
Het Consortium faciliteert die nieuwe Klankbordgroep nog tot medio 2021. Daarna
neemt de gemeente Maastricht de regie over.
De volgende bijeenkomst van de gecombineerde Klankbordgroep is dinsdag
12 januari 2021 om 19.00 uur in kasteelhoeve Hartelstein in Itteren.
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