Verslag van de Klankbordgroepvergadering Bosscherveld, gehouden op 10 oktober
2017 in de St. Alphonsusschool Boschpoort.

Aanwezig
Omgeving:
o De heer A. van den Broek
o De heer M. Klasberg
Gemeente Maastricht:
o De heer K. Jans
Staatsbosbeheer:
o De heer P. Kloet
Consortium Grensmaas BV:
o De heer F. Verhoeven
Afwezig / afgemeld
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De heer R. van de Booren (omgeving)
Mevrouw B. Huynen (omgeving)
Mevrouw R. Hogervorst (omgeving)
De heer L. Hendrikx (omgeving)
Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer)
Mevrouw E. de Boeye (Gemeente Maastricht)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)
De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat)
De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)

Opening
Peet Adams is niet aanwezig. François Verhoeven zit de vergadering voor.
Dré van den Broek vraagt of Rob Broux al is toegevoegd als extra lid van de Klankbordgroep
Bosscherveld. Verhoeven gaat na welke afspraken hierover zijn gemaakt.
Voortgang
Verhoeven: “Het gronddepot annex geluidswal is voor de helft ontgraven. De grond is
verwerkt in de aanvulling van de dekgrondberging. Voor extra geluidsafscherming zijn langs
de Stuwweg containers geplaatst. Begin 2018 zal het restant van het gronddepot verdwijnen.
De grindwinning op de locatie Bosscherveld loopt door 1 juli 2018. Aansluitend zal de
baggermolen worden afgevoerd, de invaart wordt gedicht, het gronddepot bij Hoeve de
Ploeg en de dekgrond ter plaatse van de noord- en zuidpunt zullen worden ontgraven en de
grond zal worden gebruikt voor het aanvullen van de dekgrondberging. Op 1 juli 2019 is de
herinrichting voltooid en wordt de locatie opgeleverd.”
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Uit Borgharen zijn klachten ontvangen over het geluid van baggermolen Friesland.
Verhoeven geeft aan dat het niet mogelijk is om containers langs de baggermolen of aan de
overzijde in Borgharen te plaatsen. De containers staan dan namelijk in het watervoerend
winterbed en dat wordt door Rijkswaterstaat niet toegestaan.
Communicatie hoogwaterdoelstelling
Verhoeven nodigt de leden van de Klankbordgroep uit om aanwezig te zijn bij de viering van
het bereiken van de hoogwaterdoelstelling op 9 november a.s. bij Kasteelhoeve Hartelstein
te Itteren. Iedereen zal nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Herinrichting Bosscherveld
Het eind- en beheerplan voor de locatie Bosscherveld is ter goedkeuring ingediend bij de
provincie Limburg. Beide plannen worden bij het verslag van de Klankbordgroepvergadering
gevoegd.
Consortium Grensmaas en de gemeente Maastricht hebben de plannen m.b.t de aanleg van
infrastructuur op elkaar afgestemd. Het Consortium is verantwoordelijk voor de aanleg van
het fietspad Bosscherveld vanaf de geamoveerde Stuwweg tot aan de stuw Borgharen. De
gemeente is bezig met de voorbereiding van de renovatie van het bestaande deel van de
Stuwweg en de aanleg van riolering. In opdracht van de gemeente Maastricht zal het
Consortium, vooruitlopend op deze werkzaamheden, een semi-verharde parkeer- annex
passeerstrook aanleggen langs de Stuwweg.
Koos Jans geeft een toelichting op de plannen voor de aanleg van een fietsoversteek bij de
stuw Borgharen. De gemeente heeft de financiering voor de oversteek op orde. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft geen bezwaren tegen het plan.
Maastricht wil de oversteek in 2019, tegelijkertijd met de oplevering van de locatie
Bosscherveld, realiseren. Dat wil zeggen dat het werk midden 2018 moet worden gegund.
Rijkswaterstaat is echter nog niet zover dat zij kan instemmen met de voorgestelde
oversteek. Er moet nog een aantal zaken met betrekking tot veiligheid, beheer en onderhoud
geregeld worden. Jans stuurt aan op een bestuurlijk overleg met RWS.
Aan de zuidzijde van Bosscherveld zal een inlaatwerk worden aangelegd om water in te
laten op het waterpark Bosscherveld. Het ontwerp voor de inlaatconstructie zal begin 2018
gereed zijn. Midden 2018 wordt gestart met de aanleg van het inlaatwerk.

Figuur 1

Omgeving Bosscherveld met de locatie van het inlaatwerk omcirkeld
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Rondvraag
Max Klasberg vraagt of er ten aanzien van de herinrichting nog raakvlakken zijn met de
locatie Borgharen. Verhoeven geeft aan dat het logisch is dat recreatieve initiatieven uit
Bosscherveld aansluiten bij de visie voor Borgharen. De Klankbordgroep Borgharen-Itteren
zal eind 2018, tegelijkertijd met de oplevering van Itteren, ontbonden worden.
De volgende Klankbordgroepvergadering is op dinsdag 6 februari 2018 om 19.30 uur
in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.
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