Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op
dinsdag 17 april 2018 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.
Aanwezig
Omgeving:
•
•

De heer R. van den Booren
De heer A. van den Broek

Gemeente Maastricht:
•
De heer K. Jans
Staatsbosbeheer:
•
De heer P. Kloet
Consortium Grensmaas
•
De heer F. Verhoeven
•
De heer P. Adams (voorzitter)
Afgemeld / niet aanwezig
•
•
•
•
•

Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer)
De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
Mevrouw B. Huynen (omgeving)
De heer M. Klasberg (omgeving)
Mevrouw R. Hogervorst

Opening
Ron van den Booren en Dré van den Broek gebruiken de opening van de bijeenkomst
om kond te doen van de klachten over geluidsoverlast van baggermolen Friesland die
nu nabij de invaart vlak bij de woonwijk Boschpoort opereert. Beide klankbordgroepleden hebben in totaal een tiental klachten gekregen en op Facebook uiten bewoners
ook hun ongenoegen.
Van den Booren en Van den Broek lanceren het idee om vanaf nu de werkzaamheden
te bundelen in vijf werkdagen en op zaterdagen niet meer te baggeren. Zeker nu het
voorjaar met het goede weer begint en de bewoners in hun tuin zitten.
Verhoeven erkent de geluidsoverlast maar verwacht dat die minder wordt als de positie
van de Friesland wijzigt en weer meer koers zet in noordelijke richting. De overlast
hangt immers samen met de plek waar de baggermolen aan het werk is.
Het Consortium zegt toe te bekijken of het haalbaar is de productie van de baggermolen op zaterdag te beperken of zelfs helemaal stil te leggen, te beginnen met
aanstaande zaterdag. Bovendien wordt er volgende week een bewonersbrief verspreid
met excuses voor de overlast en met tekst en uitleg over de beperkte verlenging van
de termijn voor de resterende ontgrinding met drie maanden. In de praktijk betekent dit
dat de grindwinning in oktober 2018 wordt afgerond en de herinrichting uiterlijk
31 december 2019 klaar is.
De vertegenwoordigers van de omgeving hebben geen bezwaar tegen die beperkte
verlenging.
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Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
Verhoeven verduidelijkt dat het Consortium bij nader inzien toch een verzoek heeft
ingediend voor een beperkte verlenging van de grindwinning.
Voortgang
François Verhoeven: ,,Over het model voor de eindafwerking van Bosscherveld vindt
overleg plaats met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat bekijkt momenteel de hydraulische
effecten van de afwerking op alle locaties van het project Grensmaas. Het voorlopige
eindplan voor Bosscherveld betekent dat het gebied deels 50 centimeter lager wordt
opgeleverd. Dat eindplan wordt bij het verslag gevoegd. De lagere afwerking heeft
positieve effecten voor de waterafvoer in Maastricht.
Inmiddels gaan er bij Rijkswaterstaat stemmen op om als onderdeel van de
Kaderrichtlijn Water voor een compleet andere afwerking van Bosscherveld te kiezen.
Daarbij wordt Bosscherveld gebruikt om de afvoerwisselingen van de stuwen te
mitigeren.
Zowel de omgeving alsook Staatsbosbeheer reageren sceptisch op dat plan. “Dan
hebben we al die jaren voor niets zitten te praten over het waterpark Bosscherveld”,
zegt Van den Broek. En Patrick Kloet: “Dan wordt Bosscherveld een kunstwerk dat
niets meer met natuur te maken heeft.”
Koos Jans verzoekt om overleg met alle partijen (Consortium, Rijkswaterstaat
Maaswerken, omgeving en Staatsbosbeheer) om de mogelijkheid te bekijken om bij
een andere afwerking van het gebied de gronden over te dragen aan de gemeente
Maastricht. “Dat kan miljoenen euro’s aan btw-voordeel opleveren,” aldus Jans.
De gemeente neemt het initiatief voor dat overleg.
Rondvraag
• Patrick Kloet maakt bekend dat dit de laatste keer is dat hij de klankbordgroepvergadering bijwoont. Hij heeft zijn ontslag ingediend bij Staatsbosbeheer en
gaat binnen enkele maanden aan de slag als assistent-districtshoofd bij het
Limburgs Landschap.
• Peet Adams gaat bij Gaston Claassens na of er al iets bekend is over de
fietsoversteek bij de stuw in Borgharen.
Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is dinsdag 21 augustus 2018 om
19.00 uur in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.
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