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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op 

dinsdag 4 juni 2019 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.  

Aanwezig 
 
Omgeving 

 De heer R. van den Booren 

 De heer A. van den Broek 

 De heer M. Klasberg 

 

Gemeente Maastricht 

 De heer K. Jans 
 
Staatsbosbeheer 

 De heer P. Roomberg 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken  

 De heer G. Claassens 
 
Consortium Grensmaas 

 De heer F. Verhoeven 

 De heer P. Adams (voorzitter) 
 
Afgemeld / niet aanwezig 

 De heer H. Smeets (omgeving) 

 Mevrouw R. Hogervorst (omgeving) 

 De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer) 

 Mevrouw N. Jasper (Staatsbosbeheer) 

 De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei) 
 
Opening/mededelingen 
In verband met zijn vertrek bij Staatsbosbeheer neemt Antoine Ramakers niet meer 
deel aan de bijeenkomsten van de Klankbordgroep. 
 
Verslag vorige vergadering 
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Naar aanleiding van een vraag van Ron van den 
Booren geeft Gaston Claassens tekst en uitleg over het debiet in het toekomstig  
rivierpark Bosscherveld. Die uitleg komt er samengevat op neer dat er pas bij een  
afvoer van meer dan 45 kuub bij Sint Pieter water over Bosscherveld stroomt. De  
afvoer van die waterstroom varieert van zo’n vijf tot acht kuub. 
 
Voortgang 
François Verhoeven: “Het opvullen en afwerken van het voormalige werkterrein is  
volop aan de gang. Nog een kleine waterplas resteert en dan is het grote grondverzet 
klaar. De aanleg van de inlaat start medio augustus en duurt ongeveer vijf weken. Er is 
overeenstemming met Rijkswaterstaat over een handbediende variant met drie buizen. 
Het fietspad wordt in het maaiveld afgewerkt. Er is nog afstemming nodig over de 
plaats van de afrastering. Voor de herinrichting wordt gekozen voor het Grensmaas-
meubilair, dat ook op de overige locaties van het RivierPark Maasvallei is geplaatst.  
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Daarbij gaat het om infozuilen en houten zitbanken. Volgens afspraak moet de locatie 
Bosscherveld 31 december 2019 klaar zijn. Volgens de huidige planning lukt dat ruim.” 
Max Klasberg verzoekt niet overal hekjes te plaatsen om het open karakter van het 
gebied te handhaven. 
Ron van den Booren vindt het opvallend hoe laag het gebied wordt afgewerkt. Volgens 
Verhoeven is de afwerkhoogte conform afspraak en komen er ook niet veel meer  
contouren in het nieuwe landschap. 
 
Rondvraag 
De vertegenwoordigers van de omgeving vragen om een impressie van de aanblik van 
het toekomstig waterpark en met name het beeld van de waterplas. Dat kaartje wordt 
bij het verslag gevoegd. 
Klasberg verzoekt verstandig en redelijk om te gaan met de toekomstige bebossing 
van het gebied, zodat er op enig moment niet massaal gesnoeid moet worden. Pascal 
Roomberg is persoonlijk van mening dat ‘er laag ingezet moet worden met de  
begrazing.’ 
Koos Jans legt uit dat de realisatie van een fietsverbinding over de Maas, zo’n 350 
meter ten noorden van de stuw, steeds weer op nieuwe hobbels en aanvullende eisen 
van Rijkswaterstaat stuit. Voor 1 juli 2019 moet er een projectvoorstel zijn ingediend 
met het oog op de subsidietermijn. “Het is nu definitief go or not go,” zo vat Jans de 
actuele stand van zaken samen. Als de fietsverbinding realiteit wordt, zal het fietspad 
worden doorgetrokken en gaat de aanleg van de fietsbrug in 2020 van start. 
Het fietspad krijgt overigens geen verlichting, zo krijgt Roomberg te horen. Het gaat om 
een recreatieve verbinding. 
Jans maakt bekend dat 11 september zijn laatste werkdag is bij de gemeente  
Maastricht. Esther de Boeije neemt zijn zetel in de Klankbordgroep over. De  
Klankbordgroep besluit de volgende bijeenkomst zodanig te agenderen dat hij nog  
uitgezwaaid kan worden 
Adams en Verhoeven zeggen op verzoek van de omgeving toe in 2020 nog enkele 
bijeenkomsten van de Klankbordgroep te organiseren.  
 
Volgende vergadering 
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep vindt plaats op dinsdag  
3 september 2019 om 19.00 uur in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.  
 


