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1. Inleiding 
 

Na eindinrichting en oplevering van de locatie Bosscherveld worden de terreinen 

overgedragen aan de aangewezen beherende instantie(s). Ten behoeve van de oplevering 

is door Consortium Grensmaas in overleg met de provincie Limburg, gemeente 

Maastricht, de toekomstig eindbeheerders (i.c. Rijkwaterstaat en Staatsbosbeheer) en 

omwonenden het plan van de eindtoestand opgesteld; het zogenaamde Eindplan 

Bosscherveld. Met de betrokkenheid van eindbeheerder Staatsbosbeheer is gewaarborgd 

dat het Eindplan maximaal aansluit bij het beleid van Staatsbosbeheer.  
  
Met dit Eindplan wordt invulling gegeven aan voorschrift 9.5.5.1 uit de 

ontgrondingenvergunning voor locatie Bosscherveld (besluit van 31 oktober 2006 met 

kenmerk 2006/5696, gewijzigd bij besluiten van 10 april 2014 met kenmerk 2014/18925, 

8 december 2016 met zaaknummer 2016-600930) en 9 augustus 2018 met zaaknummer 

2018-52852. 

  

Voorschrift 9.5.5.1 luidt: Een gedetailleerd plan van de eindtoestand dient uiterlijk 1 jaar 

na herstart van de winning van specie bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend ter 

goedkeuring in 6-voud. Dit plan dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 2000. 

Uitgangspunt is realisering van de terreininrichting en het terreinbeheer zoals 

aangegeven respectievelijk beschreven op de tekeningen: TE-BV-OVE-0031-1, TE-

BV-OVE-0041-1, TE-BV-OVE-0051-1, TE-BV-DWA-0101-1, TE-BV-DWA-0102-1, 

TE-BV-DWA-0103-1 en rapport DO-BV-RAP-0002. Een gedetailleerd plan van de 

eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons College, de gemeenten 

Maastricht, de toekomstige eindbeheerder, het Waterschap Roer en Overmaas en de 

rivierbeheerder voorzover diens belangen in het gebied aan de orde zijn. Van het 

goedgekeurde eindplan mag niet worden afgeweken. 

 
 

1.1 Totstandkoming eindplan Bosscherveld  

Dit Eindplan heeft betrekking op de Grensmaas locatie Bosscherveld. Begin 2017 is de 
reikwijdte van het Eindplan vastgesteld in overleg met de omgeving, Staatsbosbeheer, 
Rijkwaterstaat en gemeente Maastricht. Oktober 2017 was het Eindplan in concept gereed 
en is het aan de provincie aangeboden. Vanwege een ontwerpwijziging bij de uiteindelijke 
opleverhoogte van de dekgrondberging is het plan in de loop van 2019 op dit onderdeel 
aangepast 

Waar relevant zijn in dit Eindplan teksten overgenomen uit het Eindplan voor Itteren en uit 
de Natuurvisie Maasvallei 2016-2033 (Natuurmonumenten, 2015). Ook zijn enkele teksten 

uit dit Eindplan afkomstig uit een eerder door Staatsbosbeheer opgestelde ontwerpnotitie 

Beheer- en eindplan Bosscherveld (conceptversie 27 mei 2009). Dit om te zorgen voor 

consistentie in beschrijvingen van streefbeelden, gewenste processen, etc.  

   

1.2 Beleidsmatige doelen en randvoorwaarden  

De doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting en daaruit 
volgende toekomstige ontwikkelingen van het plangebied zijn vastgelegd in diverse 
onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten en vergunningen. Ten tijde van de verlening van 
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de Ow-vergunning (in 2006) vormde het POL-Grensmaas (1 juli 2005) het integrale kader 
voor het concretiseren van de toekomstige gewenste situatie voor de diverse locaties. Het 
POL-Grensmaas (en het Programma van Eisen van dezelfde datum) heeft de volgende 
projectdoelen: 

 Beperking van de wateroverlast, gericht op het bereiken van een beschermingsniveau 
van 1/250 voor de door kades beschermde gebieden, te bereiken in uiterlijk 2017;  

 Grootschalige natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de rivier, waarbij een 
nieuw, riviergebonden natuurgebied van minimaal 1000 ha ontstaat;  

 De winning van maximaal 53 miljoen ton grind; waarmee het project ook wordt 
gefinancierd”. 

 

Het Eindbeeld voor locatie Bosscherveld moet overeenkomen met het in het POL-Grensmaas 
voor de Grensmaas vastgelegde streefbeeld, te weten: 

“Een natuurgebied van internationale allure, …, waarin de Maas op een zo natuurlijk 
mogelijke wijze haar functies kan vervullen. Het toelaten en stimuleren van rivierkundige 
en ecologische processen en een zo hoog mogelijke graad van zelfregulatie staan in dit 
gebied centraal.” 

 

En:  

“Het Nederlandse deel van het Rivierpark Grensmaas ontwikkelt zich tot half-open 
natuurlandschap dat door natuurlijke begrazing met als wild levende kuddes paarden en 
runderen en de invloed van de rivier voortdurend van aanzien verandert. Tal van 
rivierbegeleidende ecotopen ontwikkelen zich op spontane wijze, zoals ooibossen, droge en 
natte bloemrijke graslanden, droge pioniergronden en bloemrijke struwelen.” 

 

Uiteraard spelen ook doelen vanuit  het (inter-)nationaal ruimtelijk beleid een rol. Zo valt de 
locatie Bosscherveld binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het 
grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. De inrichting komt ruimtelijk overeen met het 
vigerende bestemmingsplan Grensmaas van de gemeente Maastricht. 

 

1.3  Recreatieve inrichting van het RivierPark Maasvallei  

Nu het Grensmaasproject volop in uitvoering is wordt in een parallel traject ook de lokale, 
regionale en grensoverschrijdende recreatieve ontsluiting verbeterd. Door een goede 
samenwerking, afstemming en integratie van verschillende uitvoeringsplannen wordt 
optimaal invulling gegeven aan de plannen van het Grensmaasproject en de toeristisch-
recreatieve inrichting van het Grensmaasgebied. Door de zes gemeenten in het RivierPark 
Maasvallei, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is de recreatieve inrichting in de Nota 
“Groen Leven en Beleven” (september 2012) uitgewerkt. Inmiddels is het uitvoeringsplan 
voor de fietsroutes in de Maasvallei gereed.  

Bij de planvoorbereidingen zijn ook Consortium Grensmaas, Waterschap Limburg en 
Rijkswaterstaat betrokken. De toeristisch-recreatieve belanghebbenden zijn ingeschakeld 
om een samenhangend recreatief routenetwerk voor het RivierPark Maasvallei tot stand te 
brengen. Voor de recreatieve ontsluiting wordt rekening gehouden met de doorlooptijd van 
de Grensmaasplannen en met andere uitvoeringswerken die tot circa 2024 tussen Maas en 
Julianakanaal van Maastricht tot Roosteren plaatsvinden. 
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2. Gebiedsbeschrijving 
 
 

2.1  Grensmaasproject 
 
Kern van het Grensmaasproject is een rivierverruiming over een lengte van ongeveer 40 km 
tussen Maastricht en Roosteren. Over grote delen wordt door middel van 
stroomgeulverbreding en weerdverlaging het profiel van het zomerbed verbreed, waardoor 
ruimte ontstaat voor de spontane ontwikkeling van nieuwe grindbanken, ooibossen en 
ondiep stromend water. Als streefbeeld is de Franse grindrivier de Allier gebruikt. Ook is 
geput uit veel historische kaarten van de Grensmaas, waar de vroegere processen van de 
grindrivier goed uit af te leiden zijn. 
 

 

Figuur 2.1a -Deelgebieden Grensmaasproject  Figuur 2.1b - Beeld van Grensmaasgebieden voor 
en na afronding van het project (POL Grensmaas, 
1 juli 2005) 

Na afronding van het Grensmaasproject (2027) ontstaat er aan de Nederlandse zijde van de 
Maas circa 1.100 hectare aaneengesloten natuur1. Deze grootschalige rivier- en 
moerasnatuur wordt gerealiseerd in een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied. Met de 
inrichting wordt de abiotische basis gelegd voor een divers, zelfregulerend en 

                                                             

1 Samen met de Vlaamse locaties gaat het om circa 1300 ha. 
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grensoverschrijdend natuurgebied. Het Grensmaasgebied wordt na oplevering opengesteld 
voor extensieve natuurgerichte recreatie.  

 

2.2  Locatie Bosscherveld 
 
Locatie Bosscherveld ligt in gemeente Maastricht, ten zuiden van Borgharen. Het beslaat het 
eiland ten noorden van Maastricht, gelegen tussen het verbindingskanaal Maas en Zuid-
Willemsvaart en de Maas. Het is de meest zuidelijke Grensmaaslocatie en de enige aan de 
westzijde van de Maas. Vanwege de ligging op de andere oever van de Maas is deze locatie 
voor recreanten (fietsers, wandelaars) en voor grote grazers, zonder aanvullende 
maatregelen, niet verbonden met de overige locaties. Bosscherveld verschilt ook van de 
overige locaties, omdat alleen op deze locatie de rivierwaterstanden onder invloed staan van 
de stuw Borgharen.  
 
Op de locatie Bosscherveld (ongeveer 37 ha.) heeft als gevolg van de uitvoering van het 
Grensmaasproject functieverandering plaatsgevonden van landbouw naar 
natuurontwikkeling en recreatie. In de zuid- en noordpunt van het eiland is de deklaag 
verwijderd. Hiermee is het oude grindreliëf zichtbaar geworden en is er ruimte ontstaan 
voor een stromende geul over het eiland.  
 

Gezien de ligging van Bosscherveld op de grens van Stadsmaas en Grensmaas aan de 

stadsrand van Maastricht (noord-west) zal het gebied als stedelijk uitloopgebied een 

belangrijke recreatieve functie gaan vervullen.  

 

2.3  Toekomstbeeld  

Het POL-Grensmaas (2005) geeft het volgende toekomstbeeld voor locatie Bosscherveld: 

“... De dekgrondberging zal begroeien met een afwisseling van ooibos en bloemrijk 
grasland. Op de warme, zomerdroge grindvlakte zal open grind aanwezig blijven met ijle, 
stroomdalbegroeiingen, maar hier en daar zullen zich ook bosschages van wilgen en wilg 
en zwarte populier ontwikkelen. Bij hoogwater zal de rivier zich een weg zoeken door de 
laagste delen van het gebied. Afhankelijk van de waterstand in de rivier kan zich dus een 
netwerk van kleine beekjes ontwikkelen die soms ook voor vissen optrekbaar zijn. Hierbij 
stroomt het water af naar de westelijke nevengeul en de hoofdgeul van de rivier, waardoor 
zich na elk hoogwater weer interessante nieuwe zand en grindruggen en erosie-effecten 
kunnen voordoen. Het gebied komt als een eiland in de rivier te liggen. Vanaf circa 1250 
m3/s zal zich in het gebied veel fijn zand afzetten dat van bovenstrooms wordt aangevoerd. 
Het gebied ligt vlak tegen Maastricht aan en kan derhalve een uitloopgebied worden voor 
bewoners van de westelijke wijken van de stad. Zij kunnen via een fiets- en voetpad over de 
stuw hun weg door het rivierpark op de rechteroever voortzetten.” 
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Figuur 2.3a –originele vogelvlucht van Bosscherveld 

 

Later zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp en is de contour van de 
dekgrondberging aangepast (zie fig. 2.3b). 

 

Figuur 2.3b – dekgrondberging; originele (2005) en aangepaste (2011) contour 
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Figuur 2.3c – Hoogteverandering van de opleverhoogte van de dekgrondberging a.g.v. de geringere 
hoeveelheid aanvulmateriaal. 

 

Naar het eind van de uitvoeringsperiode bleek dat er onvoldoende grond beschikbaar was 
om het gebied op de ontwerphoogte te kunnen opleveren. Daarom is een beperkte verlaging 
van met name de dekgrondberging doorgevoerd (zie figuur 2.3c). De dekgrondberging loopt 
van zuid naar noord nu af van ca 41,5 m naar 40,3 m +NAP, waar dit vroeger tot ca 41 m was. 
Ook het noordelijk deel van het terrein, waar volgens ontwerp alleen de dekgrond zou 
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worden afgegraven, is ca 25 tot 50 cm verlaagd. Hiermee kan de afstroom van water van 
zuid naar noord gegarandeerd worden. Het grind dat bij deze verlaging beschikbaar komt is 
verspreid over het meest noordelijke deel van de dekgrondberging, zodat het gebied met een 
grindig milieu weer wat verder uitgebreid is. Het meest zuidelijke deel van het gebied, de 
‘hoge grindkop’, is onveranderd gebleven. De verlaging heeft een beperkte verhoging van de 
inundatiefrequentie tot gevolg: bij de gebieden die op 40,8 m +NAP lagen en nu op 40,3 m 
+NAP gaat het om 15 dagen meer (van 25 naar 40 dagen) en bij de gebieden die op 41,5 m 
+NAP lagen en nu op 41 m +NAP om 5 dagen (van 10 dagen naar 15 dagen). 

Daarnaast is het terrein (groene langgerekte strook linksboven in kaart 2.3c) met een 
oppervlakte van 1,3775 ha ter plaatse van het overlaatkanaal opgevuld en ingericht als 
landbouwgrond. Om de aanvulling mogelijk te maken is het afwateringskanaal van de 
overlaat verplaatst naar een nieuw gegraven bedding die vanaf de overlaat in noordelijke 
richting loopt. 

 

2.4  Ecologische optimalisaties  

In overleg met overige betrokken partijen is door Natuurmonumenten en het Consortium 
Grensmaas vanaf 2016 het initiatief genomen om waar mogelijk nog optimalisaties door te 
voeren. Het gaat doorgaans om ingrepen met een bescheiden omvang  die het ecologisch 
functioneren van het gebied na de uitvoering ten goede komen. In de locatie Bosscherveld 
zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

- Ten tijde van de eindinrichting is besloten de nieuwe bedding van het afwateringskanaal 
van de overlaat niet aan te vullen.  Deze bedding is ca 50 cm diep en heeft zich al meteen 
na aanleg ontwikkeld tot een goed ontwikkelde nevengeul met een grindige bodem, met 
voor het Grensmaasgebied kenmerkende habitats en natuurwaarden. Ook zou de 
bedding zich waarschijnlijk weer snel op bijna identieke wijze hebben ontwikkeld. Het 
grind dat hiermee uitgespaard is, is over de dekgrondberging verspreid.  

 

Foto van het overlaatkanaal door het hoge grindmilieu in het noorden van de locatie. Tijdens 
de eindinrichting is besloten de bedding niet op te vullen vanwege de al goed ontwikkelde 
karakteristieke grindmilieus. 
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- de wand van de aanvulling aan de noordwestzijde van het projectgebied, tegen het 
eigendom van Bergmans aan, wordt onder een talud van 1:3 afgewerkt en geschikt 
gemaakt voor begrazingsbeheer. 

- de wanden langs de zuidwestkant van het vergraven gebied, aan de zijde van het 
Verbindingskanaal, worden licht golvend aangelegd, ten behoeve van meer variatie. Deze 
veranderingen in afwerkhoogte vallen binnen de +/- 50 cm tolerantie. 

- In het linkerdeel van de dekgrondberging is een smalle, ondiepe bedding gegraven die 
het water door het terrein moet leiden (in fig. 2.3c zichtbaar als dunne slingerende lijn). 
Het oorspronkelijke idee voor de waterlopen die vanaf de inlaat in het zuiden over het 
Bosscherveld lopen is dat zij zich zelf kunnen vormen door erosie. Bij nader inzien wordt 
de kans echter klein geacht dat dit ook gebeurt. De dekgrondberging is groot en vrijwel 
vlak en de aangrijpingspunten voor het water om zich in te snijden zijn klein. De kans is 
dan juist groot dat het water zich, zeker in de eerste jaren, over een groot deel van de 
dekgrondberging zal verspreiden en daar een grote ondiepe plas zal vormen.  De 
voorgegraven bedding is vrij klein (5 m breed en ca 50 cm diep), zodat het stromende 
water voldoende wordt geleid en dan vervolgens zelf de bedding verder uit kan slijten.  
Stroomopwaarts in de grindkop wordt geen bedding gegraven, hier is het verhang groter 
en zal het water wel een eigen bedding vormen. 

- in het centrale en noordelijke deel van de zijn er langs de oostzijde enkele poelen 
aangelegd. Dit was een wens van de bewoners in de klankbordgroep. 

- in het zuidoostelijke deel van de dekgrondberging is een ca 50 tot 75 cm diepe laagte 
uitgespaard (zie figuur 2.3c). Hier kan zich kwelwater verzamelen dat vanuit het er naast 
gelegen stuwpand via de grindige ondergrond naar de dekgrondberging stroomt.  

 

Over deze aanpassingen is overleg gevoerd met de betrokken partijen en omwonenden. 
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3. Toelichting eindinrichting 
 

3.1  Eindinrichtingsschets  

De Eindinrichtingsschets komt overeen met het streefbeeld uit het POL-Grensmaas. Conform 
het Programma van Eisen (PvE, 1 juli 2005) wordt voor Bosscherveld 37 hectaren natuur 
opgeleverd. M.u.v. enkele oevers betreft het vergraven natuur.  

Bosscherveld, is vanaf februari 2008 deels afgegraven. De werkzaamheden zijn in overleg 

met de overheid in 2010 stilgelegd met het oog op de stagnerende grindafzet. De uitvoering 

is in september 2016 weer opgestart. In 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. 

Inclusief een uitbreiding van de grindwinning met drie hectare. 

Bosscherveld is een relatief kleine locatie binnen het Grensmaasproject (zo’n 37 ha.). Het 
gebied heeft forse hoogteverschillen (van 40,5 tot 45 NAP, zie de kaart met bodemhoogtes in 
bijlage 1). Het gebied is na uitvoering gemiddeld 3 meter lager dan in de onvergraven 
situatie. Over de hele lengte van het gebied zal een netwerk van stroompjes ontstaan dat via 
een inlaatwerk gevoed wordt met water vanuit het bovenstroomse stuwpand. Daarnaast zal 
er lokaal grondwater aan de oppervlakte komen, wat in poelen blijft staan en zijn er lokaal 
poelen uitgespaard bij de aanvulling, Vanwege de diversiteit aan water wordt de locatie ook 
Waterpark Bosscherveld genoemd. Ondanks deze watersystemen zal een groot deel van het 
gebied toch de meeste tijd droog zijn omdat de Maas het gebied maar zelden overstroomt, de 
naam Waterpark is daarom misschien wat misleidend.  

Locatie Bosscherveld is vrijwel geheel vergraven, m.u.v. enkele ca 10 tot 20 meter brede 
stroken aan de zuid- en oostkant van het Bosscherveld, die nodig zijn om het rivierwater in 
het stuwpand Maastricht op stuwpeil te keren. Daarnaast is ook aan de westzijde een 
onvergraven strook uitgespaard die fungeert als hoge oever van het Verbindingskanaal. Het 
gebied is toegankelijk, maar de recreatieve infrastructuur is minimaal (zie 3.4).  

Midden op het Bosscherveld ligt een relatief vlak terrein van ongeveer 800 meter lengte 
waar dekgrond is geborgen. Dit terrein zal na aanleg lokaal nog wat meer of minder 
inklinken, waardoor er enig reliëf ontstaat. In de lagere delen blijft in natte perioden 
plaatselijk water staan. Bij de aanvulling van het terrein is waar mogelijk in de bovenste laag 
de meest grindrijke dekgrond gebruikt, zodat de bodem er vrij schraal is en er na erosie 
lokaal een grindige bodem ontstaat. 

In het zuidoosten ligt een regelbaar inlaatwerk, waar een beperkte hoeveelheid water 
onttrokken wordt aan het stuwpand Maastricht, wat een waterpeil heeft van 44,1 m +NAP. 
Het water wordt onder de hogere zuidrand van het Bosscherveld door via enkele duikers in 
een klein bassin gelaten met een waterpeil op ook 44, 1 m +NAP (zie voor beschrijving 
inlaatwerk par. 3.5). In de rand van dit bassin zijn kleine uitsparingen gemaakt waardoor het 
water in 3 kleinere beddingen uit kan stromen en via een deels natuurlijke gevormde 
bedding zijn weg zoekt naar het noordelijk deel van het gebied. In de verschillende trajecten 
zal de beek zich verschillend gedragen: 
- In het grindige milieu aan het begin zal het beekje zich niet ver insnijden vanwege het 

grove substraat en zich vooral zijdelings verplaatsen. Hier zullen meerdere ondiepe 
beddingen ontstaan is de verwachting.  

- In het dekgrondmilieu is een smalle, licht slingerende bedding voorgegraven, zodat het 
water zich hier concentreert. In de beginfase zal er in deze bedding vrij veel erosie zijn, 
zeker in het eerste deel met het wat grotere verhang. In de dekgrond bevindt zich echter 
vrij veel grind, dat uitgewassen zal worden en dan de bodem van de bedding kan gaan  
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-  

        Figuur 3.1 – de Eindinrichtingsschets voor locatie Bosscherveld 
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vormen. De verwachting is dat de bedding zich in traject vrij diep (tot 1 a 1,5 m) zal 
insnijden en een wat smallere bedding zal vormen met vrij snel stromend water. In het 
noordelijke deel van de dekgrondberging zal de insnijding minder diep zijn en de 
bedding vooral breder.  

- In het meest noordelijke deel van de locatie loopt de bedding weer over grind en is hier 
ondieper en zal meer zijdelings verplaatsen.  Aan het einde van dit traject bij de 
uitstroom in de Maas zal de erosie wel weer groter zijn, omdat de waterloop hier in korte 
afstand een groot hoogteverschil overbrugt en er terugschrijdende erosie op zal treden. 

Een tweede plek waar water het gebied in stroomt is vrij noordelijk aan de westelijke oever, 
via de overlaat vanuit het afleidingskanaal. De overlaat is niet regelbaar en hier is niet 
permanent sprake van stromend water. Op deze plek stroomt het water eerst over een steil 
talud van de overlaat, begroeid met pioniervegetatie. Onderaan de helling is het terrein veel 
flauwer en al snel komt het water terecht in het gebied waar de bodem uit grind bestaat en 
waar het zich samenvoegt met het water uit de stromende nevengeul. Op 500-600 meter van 
de inlaat stroomt het water in de Maas.  

Tenslotte zal er via kwel vanuit het stuwpand Maastricht een beperkte hoeveelheid water 
naar het lager dan het Maaspeil gelegen Bosscherveld stromen. De hoeveelheden zijn nog 
onbekend, maar om het voor ecologie interessante water op te vangen is in de zuidoosthoek 
van de dekgrondberging, tegen de rand van het hoge grindige milieu een afvoerloze laagte 
aangelegd van ca 50 cm diep. Bij voldoende kwelwater zal deze laagte zich vullen en dan aan 
de noordzijde overlopen naar de rest van de dekgrondberging waarmee een klein stroompje 
wordt gevoed. 

 

3.2 Vegetatiekaart   

 

Figuur 3.2 – de vegetatiekaart uit de vergunning voor Bosscherveld 
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De vegetatiekaart uit de vergunning is afgebeeld in fig. 3.2. Omdat de natuur langs de 
Grensmaas zal worden beheerd als een zelfregulerend natuurgebied, zal de vegetatie zich in 
werkelijkheid anders ontwikkelen. In het Beheerplan wordt een actuelere vegetatiekaart 
opgenomen. 

Er ontstaat uiteindelijk een parkachtig landschap met begraasde graslanden, opgaand 
struweel en zachthoutooibos en grindbanken. Mogelijk vestigen zich ook boomsoorten van 
hardhoutooibos. In de kommen kan broekbos gaan groeien. De landschappelijke en 
ecologische verscheidenheid is groot en zal toenemen.  

 

3.3 Eigendom en beheer 

Het gebied is grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten (zie de eigendomskaart in 
bijlage 2) en zal worden overgedragen aan Staatsbosbeheer.  

Bosscherveld wordt als eenheid beheerd door SBB.  

POL-Grensmaas (1 juli 2005) geeft de volgende hoofdlijn van beheer: 

“Het beheer van het Nederlandse deel van het Rivierpark Grensmaas richt zich op de 
duurzame ontwikkeling en instandhouding van een zo natuurlijk mogelijke grindrivier. In 
dit streefbeeld staat het toelaten en stimuleren van rivierkundige en ecologische processen 
en een zo hoog mogelijke graad van zelfregulatie centraal. Dit onder voorwaarde van een 
blijvende beperking van de wateroverlast, conform de doelstellingen van het Deltaplan 
Grote Rivieren.” 

Over de uitvoering van het beheer zegt POL-Grensmaas het volgende: 

“Het beheer van grootschalige natuurontwikkelingsgebieden in Strategische 
Groenprojecten als de Grensmaas is conform het rijksbeleid (Nota Dynamiek en 
Vernieuwing, 1996) toegedicht aan professionele en op dit terrein ervaren 
natuurorganisaties. Dit zal ook worden vastgelegd in de principe-overeenkomst met de 
uitvoerende partij(en), waarin de automatische en directe overgang van gronden na 
afgraving naar de natuurorganisaties wordt geregeld. In het geval van de Grensmaas zijn 
dit, conform de vigerende Provinciale Aankoopsferenkaart (1993), de Vereniging 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.” 

Het Programma van Eisen specificeert: 

“het ontwerp moet uit fysiek één aaneengesloten gebied bestaan. Binnen dit gebied mogen 
geen ecologische barrières aanwezig zijn.” 

Duidelijk wordt in het POL-Grensmaas aangegeven dat het voeren van het juiste beheer 
cruciaal is : 

“Omdat het beheer zo nauw verbonden is met het eindresultaat van het Grensmaasproject 
betekent dit dat de gehanteerde beheervisie direct gekoppeld is aan de uitvoering van het 
project. In feite verliest het project een belangrijk deel van zijn geldigheid als afgeweken 
wordt van de beschreven beheervisie.” 

Over het belang van begrazing voor biodiversiteit en de waterstanden, en over het opstellen 
van een beheerplan: 

“Natuurlijke begrazing vergroot hierdoor in sterke mate de biodiversiteit van het 
toekomstige natuurgebied. Zeker niet onbelangrijk is dat een dergelijke begrazing ook leidt 
tot een beheersing van de bosontwikkeling, hetgeen van belang is met het oog op de 
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gewenste waterstanden. In verband met het effect op bosontwikkeling is het van groot 
belang dat grazers zoveel mogelijk al tijdens de ontgronding of anders direct na 
ontgronding in het terrein lopen. Hierover moeten afspraken worden gemaakt tussen de 
beheerders van het gebied. In het kader van het beheer zal een beheerplan worden 
opgesteld.” 

Gezien de eigenschappen van het eiland Bosscherveld ligt het beheer met een kleine aparte 
kudde grote grazers voor de hand. De instroomrichting vanaf de Grensmaas kan leiden tot 
insluiting van de dieren in de zuidelijke punt van Bosscherveld, de grindkop. Voldoende 
grote hoogwatervluchtplaatsen ontbreken op het eiland Bosscherveld. Een permanente 
vangkraal is derhalve, in de hoogste delen, nabij de ontsluitingsweg gelokaliseerd. 
Vroegtijdige (en mogelijk frequente) evacuatie zal noodzakelijk zijn om te voorkomen dat bij 
een verdere verhoging van waterstanden de dieren ten oosten van het inlaatwerk vastlopen. 

Vanwege het grote belang van het juiste beheer voor het bereiken van de doelen van het 
Grensmaas-project wordt het beheer in detail toegelicht in het Beheerplan Bosscherveld.  

 

3.4 Toegankelijkheid 

Het hele gebied is toegankelijk, maar de infrastructuur in het natuurgebied is beperkt. 

Voorbij de laatste woonboot mogen alleen dienstvoertuigen van beheerders en 
nooddiensten mogen gebruik maken van de geasfalteerde doorgang langs de rand van het 

eiland tot aan de vistrap. Verder is deze weg uitsluitend opengesteld voor natuurgerichte 

recreatie (wandelaars en fietsers), overeenkomstig de gemeentelijke wegenlegger. 

3.4.1 Fietsen en struinen 
 

In het verlengde van de (doodlopende) Stuwweg loopt een verhard fietspad. In het zuiden 
loopt dit pad langs de locatie van inlaat richting de stuw over de Maas.  

In het projectgebied zijn geen verharde of half verharde wandelpaden aangelegd. Wel maait 
SBB de eerste paar jaar een struinpad (zie figuur 3.1) uit. Dit pad loopt rond het gebied over 
het walletje aan de oostzijde, het talud in het westen en grondmilieus in het noorden en 
zuiden. Het mijdt de natste delen van de dekgrondberging en is daarom relatief goed 
begaanbaar, ook in veel nattere perioden. Daarnaast zullen door grazers in de loop van tijd 
ook paadjes ontstaan. Op verzoek van bewoners is er een olifantenpaadje ingetekend dwars 
door het gebied.  

In het natste deel worden enkele stapstenen (zie figuur 3.4.1) gelegd. Hierdoor blijft het bij 
stijgend water langer mogelijk om met droge voeten deze laagte over te steken. De 
uitvoering zal vergelijkbaar zijn met de stenen te Borgharen.  

Het gebied wordt toegankelijk voor wandelaars. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. Er 
worden geen faciliteiten geboden voor afmeren of aanleggen van kano’s of andere boten. 
Evenmin worden hier faciliteiten geboden voor vissers ten einde te voorkomen dat aan de 
naastgelegen visoptrekpassage betreding en (vlieg)visactiviteiten plaatsvinden. 
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Illustratie 3.4.1 – voorbeelden stenen (Borgharen) 

 

3.4.2 Informatievoorzieningen 

Conform het Programma van Eisen zijn er voor het gebruik van het gebied door bewoners en 
bezoekers hoofdingangen en informatievoorzieningen (informatieborden en 
informatiepunten). Deze voorzieningen worden uitgevoerd in de RivierPark Maasvallei stijl. 
Ondergaande figuur (afkomstig uit een intern document van DLG uit 2014) laat zien waar 
deze zouden kunnen worden geplaatst. 
 

    
 
Verder zijn er informatievoorzieningen van de beheerder (Staatsbosbeheer). 

 

3.5 Civieltechnische werken 

 

3.5.1 Inlaatwerk en overlaat 

Er is sprake van een inlaatwerk en een overlaat (zie figuur 3.1).  
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Conform het oorspronkelijke ontwerp is er sprake van een constructie die bestaat uit een 

inlaatwerk waardoor een beperkte hoeveelheid water doorgelaten. Deze inlaat werkt 

permanent en de hoeveelheid kan gestuurd worden afhankelijk van de Maasafvoer. 

 

Figuur 3.5.1. Overzichtstekening van de inlaatconstructie. 

De inlaat bestaat uit 3 evenwijdige duikers van ca 25 m lengte die in de Maasoever zijn 

ingegraven (zie tekening 3.5.1 en bijlage 3). De inlaat is beperkt regelbaar via spindels die 

handmatig bediend worden. De overlaat is niet regelbaar. Een aanpassing ten opzichte van 

het oorspronkelijke ontwerp is dat water dat via de duikers ingelaten wordt eerst in een 

bassin uitkomt met het zelfde waterniveau als de Maas. Zo is het mogelijk om water op enige 

diepte (ca 1 m) uit het stuwpand te onttrekken zonder dat de stroomsnelheid in de duikers 

te ver oploopt en hierdoor kunnen vissen ook via de duiker heen en weer zwemmen. Vanuit 

het bassin stroomt het water via 3 verlagingen in de bassinrand naar even zoveel ondiepe 

beddingen die vooraf in het eerste deel van de grindkop zijn uitgegraven tot op een diepte 

van ca 43,8 m. Zodra het terrein zelf die hoogte heeft, is niet verder gegraven en mag het 

beekje verder zelf zijn bedding uitslijten. Het beekje mag hier vrij meanderen. 
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Aan de zijde van de Maas is de instroom van de duikers van een geleidingsconstructie 

voorzien die het water aan de oppervlakte zo afleidt dat zwerfvuil niet naar de duikers toe 

wordt getrokken.  

 

De ideeën over de afvoerverdeling en de regelbaarheid van het inlaatwerk zijn in de loop van 

het project veranderd. In de tijd van de planvoorbereiding werd gedacht over relatief grote 

regelbare afvoeren (tot 20 m3/s) en ook in het PvE zijn afvoeren tot 10 m3/s genoemd. 

Omdat het ingelaten water vrijwel geen sediment bevat is het risico groot dat bij dergelijke 

afvoeren er al snel een grote negatieve sedimentbalans zal ontstaan, omdat er voornamelijk 

erosie optreedt en geen sedimentatie. Uit een meer recente analyse van de trajecten en de 

gewenste beddingvormen in de grindige respectievelijk lemige ondergrond komt naar voren 

dat een debiet van 1 tot 1,5 m3/s het meest wenselijk is. Bij een groter debiet zal de 

stroomsnelheid zo groot worden dat er teveel erosie optreedt, of de beddingbreedte zal zo 

groot worden dat het gebied te rijk wordt aan water. Omdat niet op voorhand precies te 

bepalen is wat de dimensies van de bedding zullen zijn, is ook de stroomsnelheid nog niet 

exact te bepalen. Mogelijk dat ook een debiet van 2 m3/s nog wel mogelijk is, al is het alleen 

tijdelijk.   

De inlaatconstructie is daarom zo vormgegeven dat een debiet tot maximaal 10 m3/s 

doorgelaten kan worden. Via de spindels kan de inlaat dan gereguleerd worden, waarbij er 

gemiddeld over het jaar van 1 m3/s uitgegaan kan worden, mogelijk 1,5 als uit de ervaringen 

blijkt dat 1 te weinig is. Bij lage Maasafvoeren kan het debiet teruggebracht worden tot een 

minimaal debiet van 0,5 m3/s. Hiermee wordt voorkomen dat de beddingen droog vallen. 

Het fysieke maximum van de inlaat bedraagt 2 m3/s, wat ingezet kan worden voor wat extra 

dynamiek. 

Bij een Maaspeil van ca 45,3 meter zal de hele oever overstromen en verliest de overlaat zijn 

functie. Vanwege de soms hoge stroomsnelheid is de overlaat uitgevoerd in steen.  

 

3.5.2 Bodem- en oeverbescherming 
 

Op basis van berekeningen is gecontroleerd welke bodem/oeverbescherming benodigd is 

om erosie als gevolg van de optredende stroomsnelheden te voorkomen. Als robuust en 

praktisch ontwerp wordt voorgesteld om één bestortingsontwerp toe te passen op de gehele 

zuidoost dijk tussen (en net iets voorbij) de zuidkop (rkm. 14.75) en de stuw Borgharen 

(rkm. 15.4). Hiermee volgt de bestorting het fietspad op de dijk. 
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Figuur 3.5.2. ontwerp en locatietekening oeverbescherming Bosscherveld. 

    
  

3.5.3 Kabels en leidingen 
 
In het gebied is een glasvezelkabel aanwezig langs het fietspad. De exacte ligging wordt later 
opgenomen in het systeem van het kadaster. 
 
 

3.6 Voorzieningen buiten de scope van het Grensmaas-project.  
 

De volgende voorzieningen vallen niet onder het Grensmaasproject en zijn dus geen 

onderdeel van dit Eindplan: 

 visoptrekvoorziening tussen stuwpand en Bosscherveld 

 de stuw van Borgharen 

 de overlaat + burg 

Ook de volgende door bewoners gewenste voorzieningen vallen niet onder het 

Grensmaasproject en zijn dus géén onderdeel van dit Eindplan: 

 extra parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg bij de woonboten 

 de mogelijkheid om de weg en eventuele nieuwe parkeerplaatsen alleen toegankelijk te 

maken voor de bewoners van de woonboten 

 een loopbrug van Boschpoort naar het Bosscherveld 

Op verzoek van de bewoners worden deze voorzieningen wel hier gemeld. Eventuele aanleg 

gebeurt door andere partijen dan Consortium Grensmaas en buiten de scope van het 

Grensmaas-project.   
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4. Rivierkundige effecten 
 

4.1 Waterstanddaling 

De rivierverruiming Bosscherveld levert een waterstanddaling op in de Maas naast en 
stroomopwaarts van het gebied.  In figuur 4.1 is te zien dat de daling ter hoogte van het 
eiland ruim 80 cm bedraagt en naar verder stroomopwaarts langzaam minder wordt. Nabij 
de Noorderbrug bedraagt de daling nog ca 65 cm.  Dit is echter het gecombineerde effect van 
Bosscherveld en Borgharen samen (een kaart van alleen de effecten van Bosscherveld is niet 
beschikbaar). Het project voldoet met deze waterstanddaling aan de taakstelling.  

 

figuur 4.1. Waterstanddaling in het stroomgebied van de Maas als gevolg van de vergraving van het 
Bosscherveld en de locatie Borgharen. 
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4.2 Stroomsnelheden 
  

In figuur 4.2 is de stroomsnelheid afgebeeld bij maatgevende rivierafvoer. De 

stroomsnelheid is het grootst in de Maas. Over het Bosscherveld stroomt als gevolg van de 

vergraving meer water dan voorheen, de stroomsnelheden bedragen er nu maximaal ca 1 

m/s. Tijdens lagere hoogwaters zal de stroomsnelheid vaak niet groter zijn dan ca 0,5 m/s. 

Bij deze snelheden treedt nog geen erosie op van het grind dat op het begin en eind van het 

gebied aan het oppervlak ligt. De verwachting is daarom dat deze grindvlaktes gaandeweg 

begroeid zullen raken.  

 
 

Figuur 4.2 – stroomsnelheden bij ca 3.285 m3/s  
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4.3 Inundatiefrequenties  

In de volgende figuren is weergegeven bij welke afvoer het gebied inundeert. 

Figuur 4.4a – inundatie bij 750 m3/s en 1000 m3/s (overschrijding resp. 25 en 10 dagen per jaar) 

Figuur 4.4b – inundatie bij 1500 m3/s & 2000 m3/s (overschrijding resp. eens in de 2 en 5 jaar). 
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Figuur 4.4c – inundatie bij 3000 m3/s (overschrijding 1x per 60 jaar) 

De afwerkhoogtes in de eindsituatie leiden tot instroom van Maaswater vanuit het 

noordelijke deel van Bosscherveld  bij ca. 600 m³/sec. Bij ± 1300 m³/sec. staan delen blank 

die lager gelegen zijn dan 42.50 NAP (ca. 50% van het gebied). Statistisch gezien staat 

Bosscherveld 1 dag per jaar nagenoeg volledig blank, maar dit komt maar eens in de ca 5 jaar 

voor. Bij ca. 2000 m³/sec overstroomt de rug aan de zuidzijde van het gebied en 

doorstroomt het water het gebied.  De Stuwweg in het traject bij de woonboten is 

hoogwatervrij.  
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4.4 Grondwaterstanden 

Metingen in peilbuizen hebben uitgewezen dat het grondwater in het zuidelijk deel van 
Bosscherveld  onder invloed staat van het Maaspeil bovenstrooms van de stuw. Via de 
grindige ondergrond dringt dit water door tot onder Bosscherveld. Vanwege het peilverschil 
in het stuwpand (ca 44 m +NAP) en de hoogte van het verlaagde Bosscherveld, (ca 42 m 
+NAP) zal er een permanente grondwaterstroom naar het Bosscherveld stromen. Tegen de 
rand van de dekgrondberging zal dit waarschijnlijk als rivierkwel naar de oppervlakte 
komen, wat een interessante situatie oplevert voor vegetaties die afhankelijk zijn van kwel. 
Ook het hoge grindmilieu dat hier ligt zal een relatief hoge grondwaterstand hebben. Dit 
wordt nog versterkt door het water dat via de inlaat naar de stromende nevengeul wordt 
geleid en dat voor een deel in de grindige ondergrond weg zal zakken.  

In het noordelijk deel van het Bosscherveld staat het grondwater onder invloed van het veel 
lagere waterpeil stroomafwaarts van de stuw. Gemiddeld staat het hier ca 2 m onder het 
maaiveld. Het grindige milieu in dit deel is dan ook veel droger dan aan de andere kant van 
het Bosscherveld.  
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Bijlage 1 – bodemhoogte na oplevering 
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Bijlage 2 – eigendomskaart d.d. 191028 
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Bijlage 3 – ontwerp inlaatwerk 
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Bijlage 4 – dwarsprofielen rivierverruiming  

 
















  

   











  

  



 



 







  
















  

   











  

  



 



 
























  

   











  

  



 

 

  






