
Wensen bewoners Boschpoort ten aanzien 
van inrichting natuurgebied Grensmaas  
Voorstel SLBB (Stichting Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld) ter bespreking met Klankbordgroep Bosscherveld 

Maastricht, 9 mei 2016 

Natuurgebied Bosscherveld in aanbouw 
Over drie jaar is Maastricht een groot natuurgebied rijker: Grensmaas Bosscherveld. In die periode zal nog veel 

moeten gebeuren. In het najaar van 2016 wordt de baggermolen Friesland weer opgestart. In 2017 vindt het eerste 

dekgrondverzet plaats.  Voor de (resterende) grindwinning zijn 20 maanden beschikbaar. De inrichting van het 

Grensmaasgebied Bosscherveld wordt in de loop van 2019 afgerond. 

Wensen van de bewoners van Maastricht 
De wijk Boschpoort grenst als enige woonwijk van Maastricht aan dit toekomstige natuurgebied. Maar we hebben 

natuurlijk niet het alleenrecht. Het is belangrijk dat straks alle bewoners van Maastricht van dit gebied kunnen 

genieten. Of nog beter, zich betrokken gaan voelen met dit natuurgebied. Tot op heden is de aandacht vanuit de 

gemeente uitgegaan naar Borgharen en Itteren. Geheel logisch, omdat dit gebied eerder is ingericht. Maar ook 

Boschpoort ligt in het Maasdal en is ook een ‘Maasdorp’. Dit is tot op heden nog onderbelicht gebleven. Vandaar dat  

 

Als bewoners van Boschpoort gaan we voor de inrichting van het natuurgebied waarbij de volgende doelen worden 

bereikt:  

 Bereikbaar – het natuurgebied is gemakkelijk, snel en veilig te bereiken voor stad, wijk en Borgharen/Itteren 

 Begaanbaar – het gehele jaar moet je een rondje kunnen wandelen binnen het terrein 

 Beleefbaar – aantrekkelijk en gevarieerd gebied met een duidelijke entree en infopunt 

 Betrokken – betrokkenheid van omwonenden bij o.a. toezicht op de runderen en paarden 

Hieronder wordt onze visie kort uiteengezet voor de 4 B’s. Deze eerste drie wensen vragen om een ruimtelijke 

doorvertaling in en rondom het natuurgebied. Met onze voorstellen willen we nadrukkelijk niet alleen het belang 

dienen van de bewoners van onze wijk, maar ook van de terreinbeheerder SBB (‘ogen en oren’ functie door 

omwonenden), Borgharen / Itteren (verbinding naar de stad) en aangrenzende woonwijken van Maastricht. De 

komende tijd zullen we moeten gebruiken om deze nader af te stemmen en uit te werken. Deze notitie vormt voor 

ons daarbij de ‘looplijst’ binnen het komende planproces.  

  



Bereikbaar natuurgebied 
De wens van de bewoners is dat het toekomstige natuurgebied straks gemakkelijk, snel en veilig te bereiken voor de 

bewoners van de stad, de wijk Boschpoort en Borgharen/Itteren. Bij de huidige plannen dreigt het natuurgebied een 

schiereiland te blijven, die vanaf 1 punt toegankelijk is. Hiermee komt het doel ‘bereikbaarheid’ in het geding: 

 De route via de sluis Bosscherveld is volstrekt onveilig om te lopen. Daarnaast zal een kwartier lopen de 

meeste bewoners weerhouden om het gebied te bezoeken. De toegangsweg ligt voor de woonwijk dus 

volstrekt verkeerd. 

 Er is geen verbinding tussen Borgharen/Itteren en de stad. Daarmee zullen de stadsbewoners het terrein 

niet snel bezoeken. 

Onze eerste wens (en voorstel) is om het natuurgebied direct vanaf de wijk te verbinden door een eenvoudige 

houten wandelbrug over het Verbindingskanaal. 

 

De tweede wens is om vanaf het terrein Bosscherveld een verbinding te realiseren richting Borgharen. Idealiter gaat 

het om een passage over de huidige stuw Bosscherveld. Een andere optie is een ‘voorde’ (doorwaadbare plek in een 

rivier ) die bijvoorbeeld met grote stapstenen begaanbaar is in de drogere perioden van het jaar. 
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Met deze voorzieningen ontstaat er tevens een verbinding tussen een serie groene gebieden: Frontenpark, sportveld 

Boschpoort (toekomstig park), natuurterrein Bosscherveld, natuurterrein Borgharen en alle andere noordelijk 

gelegen Grensmaasgebieden. Zie onderstaande kaart voor de verbindingen. 

 

 

 

 



Begaanbaar natuurgebied 
De voorgestelde inrichting van het terrein houdt rekening met de aanleg van een wandel- en fietspad via de 

bestaande Maaskade richting de stuw. In feite gaat het om een onderhoudspad waarmee de woonbootbewoners 

ook worden ontsloten. Met deze infrastructuur is geen wandelrondje mogelijk voor bewoners die slechtet ter been 

zijn. De wens is om het rondje ‘af te maken’ door de aanleg van een eenvoudig pad zoals ook gerealiseerd bij 

Borgharen. Dit blijkt daar erg te worden gewaardeerd door de omwonenden. Alleen ‘struinnatuur’ vormt voor veel 

mensen een barriere.  

 

Op onderstaande kaart ons voorstel. Dit dient uiteraard nader uitgewerkt te worden met de betrokken partijen. 

 

 
 

  



Beleefbaar natuurgebied 
Variatie in water en bodem is het toverwoord voor beleefbare natuur. Het is nog de vraag hoe interessant het 

gebied uiteindelijk gaat worden bij de voorgestelde (en vergunde) inrichting van het terrein. De bodem bestaat 

vooral uit voedselrijke klei. En dat geldt ook voor de bodem van de ‘beekloop’ die over de plaat gaat lopen. De 

hoogteverschillen zijn relatief gering (slechts 3 meter). En het overgrote deel van het gebied komt slechts enkele 

dagen per jaar onder water te staan. Het gebied zal duidelijk minder spectaculair worden dan in Borgharen. Er zijn 

echter ook hele interessante aspecten aanwezig, zoals de genoemde beekloop en het hogere deel aan de 

zuidoostzijde. 

Om te voorkomen dat relatief eentonig natuur ontwikkelt is de wens om de volgende ‘elementen’ toe te voegen aan 

de inrichting zodat de variatie wordt vergroot: 

 Grotere hoogte aanhouden bij de ‘terp’ aan de zuidoostzijde, zodat hier het eilandgevoel wordt vergoot. Dit 

is ook handig als ‘vlietheuvel’ voor de runderen en paarden bij hoog water. 

 Deel van de rivierbedding van de ‘beekloop’ afwerken met grind, zoals van nature aanwezig in dit deel van 

de Maas. 

 Aanleg van een grote ondiepe poel / waterplas in de zone tussen de beekloop en de nieuwe stuwweg. Bij 

voorkeur verbonden met de beekloop. Dit kan een ideale plek zijn voor vis om te paaien en steltlopers om 

voedsel te zoeken. 

 Plaatsen van grote stapstenen om de beekloop speels te ‘overbruggen’. Dit wordt daarmee een meer 

natuurlijke wandelroute. 

 
Vlietheuvel met paarden 

 

 
De grensmaas is een grindrivier 
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Grote ondiepe waterplas met Grote zilverreiger 

 

 
Stapstenen als oversteek van de beeklopen 
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 Grote ondiepe poel / waterplas 

 Verder verhogen / accentueren vlietheuvel 

 Neerleggen stapstenen als oversteekplaats van de beeklopen 

Aanleg van grindige beekbodem 


