
 

   
 

Verslag van de Klankbordgroepvergadering Bosscherveld, gehouden op dinsdag         
6 oktober 2015 in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.  
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Opening 
Peet Adams zegt deze vergadering vooral te willen focussen op de eindsituatie en de  
inrichting van het waterpark Bosscherveld. Dat is de vorige vergadering ook  
toegezegd. Bovendien sluit dat goed aan bij de rondleiding waaraan ook een delegatie 
van de Klankbordgroep Bosscherveld heeft deelgenomen op zaterdag 3 oktober 2015. 
 
Voortgang 
François Verhoeven: ,,Zoals het er nu naar uitziet, kan de rivierverruiming in Itteren 
eind dit  jaar worden afgerond. Op het einde van 2016 verwachten we de eerste  
verwerkingsinstallatie van Itteren naar Trierveld / Koeweide te kunnen verhuizen. De 
voorbereidingen voor de aanleg van de werkhaven in Trierveld zijn in volle gang. Het 
heien van de damwanden is inmiddels in zicht. De locaties Borgharen en Geulle aan 
de Maas zijn klaar. 
 
In het najaar van 2016 wordt baggermolen Friesland in Bosscherveld weer opgestart. 
In 2017 vindt weer het eerste dekgrondverzet plaats. 
De grindwinning duurt ongeveer twintig maanden. Voor de afronding van het werk staat 
circa een jaar. In de loop van 2019 wordt de locatie Bosscherveld afgerond.” 
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Verhoeven zegt toe de planning voor Bosscherveld bij het verslag te voegen. Henk 
Goessen merkt op dat er nog steeds een onderzoek loopt naar de haalbaarheid van 
een brugverbinding over de Maas. Is die vaste verbinding niet haalbaar, dan komt  
wellicht de optie van een veerpont weer boven drijven, benadrukt Goessen. 
 
Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
 
Communicatie en vergunningen 
Op beide vlakken zijn voor de locatie Bosscherveld geen noemenswaardige  
ontwikkelingen.  
 
Het toekomstige natuurgebied Bosscherveld 
De leden van de Klankbordgroep die hebben deelgenomen aan de rondleiding zijn  
enthousiast over de natuurontwikkeling in Borgharen. Met name de hoogteverschillen 
in het gebied en de uitgestrektheid van de natuurlocatie  worden als positief ervaren. 
 
Dré van de Broek vraagt zich af wat er is afgesproken over de informatievoorziening in 
de toekomstige Grensmaasnatuur. Voor de locatie Bosscherveld zou hij graag zien dat  
toekomstige informatieborden ook educatieve elementen bevatten, zoals tekst en uitleg 
over de dieren. 
 
Maurice van den Boorn benadrukt dat de aantrekkelijkheid van het natuurgebied voor 
een belangrijk deel staat of valt met de aanwezigheid van Gallowayrunderen en  
Konikspaarden. ,,Dat maakt het bijzonder.” 
 
Verhoeven geeft in grote lijnen aan hoe het toekomstig waterpark wordt afgewerkt. 
Na de afgraving van Bosscherveld komt het maaiveld circa drie meter lager te liggen. 
Met de bovengrond, waarmee nu onder meer de geluidswal is aangelegd, wordt de 
dekgrondberging weer opgevuld. Op de zuidpunt van het eiland wordt de deklaag tot 
op het grindniveau weggehaald en ontstaat een zogenaamde grindkop. Het waterpark 
kent geen grote hoogteverschillen. Hooguit dat er wat kleine poelen ontstaan.  
Grasland, struweel en bos zijn straks de belangrijkste blikvangers van de  
natuurontwikkeling.  
 
Gemiddeld zal het gebied een dag per jaar volledig blank staan. Bij een afvoer van 800 
m³ stroomt er water het gebied in en loopt de geul vol. Bij een afvoer van meer dan 
1.700 m³ staan ook de hoogste delen onder water. De afwerking van het waterpark is 
sober. Een raster, een toegangshek en zitmeubilair.  
 
De Klankbordgroep mist een entree naar het waterpark, die aansluit bij het centrum 
van Maastricht. Ook de bewoners van Boschpoort moeten naar de toekomstige cam-
ping van de familie Bergmans om te kunnen wandelen in het gebied. ,,Een misser”, zo 
oordeelt de vertegenwoordiging van de omgeving. 
 
Klasberg, Van den Boorn en Van de Broek kondigen aan dat ze de komende maanden 
aan de slag gaan om zelf met voorstellen te komen voor de inrichting van het  
waterpark. 
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De Klankbordgroep stemt in met het voorstel om de inrichting van het waterpark vanaf 
nu permanent op te voeren als agendapunt. 
 
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is dinsdag 1 maart 2016 om  
19.30 uur in de St. Alphonsusschool. 
 


