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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op
20 januari 2015 in St. Alphonsusschool Boschpoort.

Aanwezig
Omgeving:
• De heer M. van den Boorn
• De heer M. Klasberg
• De heer A. van de Broek
• De heer H. Smeets
• De heer H. Mullers
Rijkswaterstaat en Maaswerken:
• Mevrouw S. Janssen
• De heer T. Savelkoul
Staatsbosbeheer:
• Mevrouw C. Hanssen
• De heer P. Kloet
Consortium Grensmaas:
• De heer F. Verhoeven
• De heer P. Adams (voorzitter)
Afgemeld / niet aanwezig
•
•

De heer. H. Goessen (gemeente Maastricht)
De heer R. van de Booren

Opening
Peet Adams geeft kort tekst en uitleg over de herstart van de Klankbordgroep
Bosscherveld. Het is inmiddels drie jaar geleden dat de Klankbordgroep voor het laatst
bij elkaar is geweest. Dat had alles te maken met het voorlopig opschorten van de
werkzaamheden in Bosscherveld. Belangrijkste oorzaak: de stagnerende grindafzet.
In de tussentijd is er wel incidenteel en informeel overleg met de omgeving geweest.
Vorig jaar is besloten de Klankbordgroep nieuw leven in te blazen om de contacten
weer een structureel karakter te geven. Met name om de bevolking weer periodiek te
informeren over de voortgang van het project Grensmaas in algemene zin, maar ook
om te voorkomen dat de goede contacten met de omgeving verwateren.
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Adams stelt voor deze eerste bijeenkomst geen agenda te hanteren, maar informeel bij
te praten waar het project Grensmaas nu staat en hoe Bosscherveld tegen de
ontwikkelingen aankijkt.
François Verhoeven geeft een kort resumé van de voortgang van het project.
De locatie Borgharen is klaar en wordt vrijdag 5 juni 2015 officieel opgeleverd aan de
natuurbeheerders. Ook de locatie Geulle aan de Maas / Voulwames is, op wat
detailafwerkingen na, afgerond. De werkzaamheden concentreren zich nu in Itteren.
Bovendien zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van de locatie Trierveld /
Koeweide volop in voorbereiding.
De herstart van de uitvoering in Bosscherveld staat nu gepland voor de tweede helft
van 2016. De resterende zand- en grindwinning zal dan, afhankelijk van de afzetmarkt,
zo’n twintig maanden in beslag nemen. Het gebied wordt volgens de oorspronkelijke
plannen opgeleverd: struinnatuur begraasd door Galloways en/of Konikpaarden. Met
de grond van de huidige geluidswal wordt het grootste deel van het grindgat weer
aangevuld. Het huidige maaiveld wordt verlaagd tot op grindniveau.
Verhoeven maakt bekend dat binnen enkele dagen al activiteiten waarneembaar zullen
zijn in Bosscherveld. Per schip wordt er zo’n 35.000 m³ grond aangevoerd vanuit het
Belgische Hasselt. Die grond wordt ook gebruikt als aanvulling van de dekgrondberging. Dat werk zal enkele weken in beslag nemen en levert geen overlast op.
Verhoeven kondigt aan dat deze aanvoer van grond in de aanloop naar de herstart van
de werkzaamheden mogelijk nog vaker zal voorkomen.
De vertegenwoordigers van de omgeving horen incidenteel vragen van de omgeving
wanneer baggermolen De Friesland weer aan het werk gaat. Een echt item is het niet.
Wel heerst in een deel van de wijk het gevoel dat de mensen lang genoeg tegen de
geluidswal hebben aangekeken.
Max Klasberg spreekt wel de hoop uit dat De Friesland op enig moment eens goed
doorgesmeerd wordt. ,,Het gepiep en gekraak was op sommige momenten toch
hinderlijk.” Herman Smeets daarentegen zegt nog nooit overlast te hebben gehad van
de werkzaamheden. Verhoeven: ,,Dat heeft alles te maken met de positie van de
baggermolen die telkens wisselt. Enig gepiep en gekraak is onvermijdelijk.”
De Klankbordgroep omarmt het idee om over enkele weken een bewonersbrief in
Bosscherveld te verspreiden waarin een round up wordt gegeven van de voortgang
van het project Grensmaas, inclusief een doorkijkje naar de herstart in Bosscherveld.
Afgesproken wordt ook dat de afvaardiging van de omgeving contact zoekt met de
gemeente Maastricht en leden van de Klankbordgroep Itteren en Borgharen voor een
nadere afstemming over groene ontwikkelingen als de gemeentelijke recreatievisie van
de Grensmaasgemeenten, de groenplannen van de gemeente Maastricht en de
ontwikkelingen in Bosscherveld zelf. Dré van de Broek wijst bijvoorbeeld op de
gedaantewisseling van het sportveld naar buurtpark. Ook de initiatieven aan Vlaamse
zijde, als onderdeel van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei, zijn voor
Bosscherveld van belang. Met name de verbinding met Hochterbampd.
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Patrick Kloet en Carla Hanssen benadrukken dat Staatsbosbeheer ook in
Bosscherveld graag de omgeving aan de hand wil meenemen bij de
natuurontwikkeling. De afspraak wordt gemaakt om in de zomer van 2015 in het
natuurgebied in Borgharen een excursie op touw te zetten voor de Klankbordgroep.
De Klankbordgroep oordeelt overigens dat het een goede zaak is om het overleg rond
het Grensmaasproject weer structureel gestalte te geven. ,,Het gaat uiteindelijk om de
invulling en afwerking van onze toekomstige achtertuin,” zo concludeert de delegatie
van de omgeving.
De volgende bijeenkomst is dinsdag 19 mei 2015, aanvang 19.30 uur in de
St. Alphonsusschool.
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