Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op 9 mei
2016 in St. Alphonsusschool Boschpoort.
Aanwezig
Omgeving:
•
•

De heer M. Klasberg
De heer A. van de Broek

Rijkswaterstaat Maaswerken:
•

Mevrouw S. Janssen

Staatsbosbeheer:
•
•

Mevrouw C. Hanssen
De heer P. Kloet

Gemeente Maastricht:
•
•

De heer H. Goessen
Mevrouw E. de Boeye

Consortium Grensmaas:
•
•

De heer F. Verhoeven
De heer P. Adams (voorzitter)

Afgemeld / niet aanwezig
•
•
•
•
•

De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
De heer H. Mullers (omgeving)
De heer M. van den Boorn
De heer R. van de Booren
De heer H. Smeets

Opening
Esther de Boeye is nieuwkomer in de Klankbordgroep. Zij volgt Henk Goessen op als
vertegenwoordiger van de gemeente Maastricht. Esther doet dat in goede afstemming met
Koos Jans. Esther is teammanager cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bij de gemeente
Maastricht.
De Klankbordgroep stemt in met het voorstel van Peet Adams om de frequentie van de
bijeenkomsten weer te verhogen nu de herstart van de uitvoering in Bosscherveld naderbij
komt.
Voortgang
François Verhoeven: ,,De grindwinning in de rivierverruiming in Itteren is zo goed als klaar.
De resterende graafwerkzaamheden concentreren zich de komende tijd op de locatie ten
noorden van Hartelstein. De uitvoering van de recreatievijver in Itteren is halverwege. Eind
2016 wordt de eerste verwerkingsinstallatie ontmanteld. Die verhuist naar Trierveld in de
gemeente Sittard-Geleen.
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Op dat moment moet baggermolen De Friesland in Bosscherveld weer actief zijn. Het
dekgrondverzet in Bosscherveld start hoogstwaarschijnlijk al in september.
Voor de afronding van de grindwinning heeft Consortium Grensmaas in totaal 20 maanden
de tijd. De grindwinning is in juli 2018 klaar. Het Consortium heeft vervolgens nog een jaar
de tijd om de uitvoering af te ronden. In juli 2019 is het hele zuidelijke cluster van het project
Grensmaas klaar.”
Communicatie
Peet Adams verduidelijkt dat voor de start van de grindwinning nog een infoavond op touw
wordt gezet voor de inwoners van Boschpoort. In afstemming met Dré van de Broek worden
de inwoners ook geïnformeerd via een brief.
Inrichting / Eindplan Bosscherveld
Max Klasberg geeft nadere tekst en uitleg over de wensen van de bewoners van Boschpoort
over de inrichting van het natuurgebied op de locatie Bosscherveld. Die wensen zijn vervat in
een korte notitie. Vier doelstellingen staan centraal. De vier B’s van de Stichting Leefbaarheid Boschpoort / Bosscherveld: bereikbaarheid, begaanbaarheid, beleefbaarheid en
betrokkenheid. De notitie is bij deze notulen gevoegd. Volgens Klasberg en Van de Broek is
de notitie inmiddels positief ontvangen door de buurtraad.
Adams benadrukt dat het wel van belang is dat de inhoud op draagvlak kan rekenen onder
de bevolking en de inwoners ook kennis kunnen nemen van de wensenlijst.
Volgens Klasberg is de notitie bedoeld als open praatstuk. Hij zou graag zien dat er de
komende tijd ook een open dialoog over ontstaat.
François Verhoeven zegt toe dat de notitie ingebracht wordt in het overleg met alle
stakeholders over de inrichting van het gebied, zoals de beheerders, gemeenten en
Rijkswaterstaat.
Patrick Kloet benadrukt dat Bosscherveld toch een wat vreemde eend in de bijt is als het
gaat om natuurontwikkeling. Zo is het de vraag of er jaarrond begrazing mogelijk is. Kloet
stemt wel al in met het voorstel om in de beginfase voor maaipaden te zorgen.
Henk Goessen benadrukt dat sommige onderdelen van de wensenlijst een zaak van de
lange adem zijn. Hij duidt daarmee bijvoorbeeld op de wens voor de aanleg van een brug.
Afscheid Henk Goessen
Voor Henk Goessen is het de laatste bijeenkomst. Hij gaat op 1 juni met pensioen. Adams
spreekt Henk kort toe en omschrijft hoe de aanvankelijke gereserveerdheid en afstand is
omgebogen in goede samenwerking en hecht partnerschap. ,,Maatjes in de juiste zin van het
woord. Zakelijk maar op alle fronten bereid om elkaar en de omgeving te helpen.”
Ook Dré van de Broek bedankt Henk voor zijn inzet. Goessen zelf benadrukt dat hij de
bijeenkomsten van de Klankbordgroep altijd als plezierig en nuttig heeft ervaren. ,,In een
prima informele sfeer.”
Volgende vergadering:
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is maandag 5 september 2016 om 19.30
uur in de St. Alphonsusschool.
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