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Middels deze brief nodigen wij u uit voor een educatieve activiteit rond de natuurontwikkeling langs de
Grensmaas. Deze wordt verzorgd door Josien van Boekel, medewerker van CNME Maastricht en regio.
Misschien is het u wel eens opgevallen dat het gebied bij de ingang op de hoek van de Daalstraat en de Baron
Rosenstraat regelmatig word bezocht door schoolklassen…….heeft u groepjes kinderen daar in de weer
gezien met schepnetjes of verrekijkers……kinderen die bloemen plukten en daar een tattoo of en een
natuurschilderijtje van maakten. Deze kinderen kregen een veldles in het nieuwe natuurgebied. Zo`n veldles
is de buitenactiviteit nadat er op school een PowerPointpresentatie over de Maas is gepresenteerd. Deze
verhaalt over de Maas als regenrivier en grindrivier, over hoogwaterbescherming en grindwinning en over de
ontwikkeling van riviernatuur.
Dit educatieproject heeft tot doel om kinderen uit de regio te betrekken bij de grote veranderingen die de
Maas ondergaat door uitvoering van het Grensmaasproject. Dit plan behelst de afgraving van de rivieroever
tussen Maastricht en Roosteren ten behoeve van de rivierveiligheid, natuurontwikkeling en de nationale
grindbehoefte. De Maas ontwikkelt zich nu tot een meer natuurlijke grindrivier met eilanden en nevengeulen.
De oevers veranderen van landbouwgebied naar natuurgebied.
De bovenbouwklassen van de basisschool de Maasköpkes hebben begin september ook deelgenomen aan dit
project en waren erg enthousiast.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zo`n veldles ook wel eens meemaken dan kan dat tijdens de
herfstvakantie. Vrijdag 19 oktober is er een veldles voor de volwassen inwoners van Borgharen en Itteren.
Natuurlijk zijn uw kinderen/kleinkinderen ook welkom, samen met u. We starten om 10.00 uur en stoppen
rond 12.00 uur.
Ik hoor graag of u erbij wilt zijn en met hoeveel personen.
(meedoen is gratis en op eigen risico.)
Mijn telefoonnummer is 06 83896836.
of stuur even een mailtje naar vanboekel@cnme.nl

Met vriendelijke groet,
Josien

