
Aan: Het College van de gemeente Maastricht 

griffie@gemeenteraadmaastricht.nl 

 

Van: Kinderboerderij Limmel, Judeaweg 110 A, 6222 BW Maastricht  

 

Onderwerp: Stadsronde Beweegvriendelijk Maastricht en uitwerking bezuinigingsmaatregel 

indikken areaal openbare sport- en speelplekken. 

 

Maastricht, 14 maart 2021 

 

Geacht College, 

 

Onder andere in Dagblad de Limburger en via sociale media namen wij kennis van ‘het uitwerken 

van uw bezuinigingsmaatregel indikken areaal openbare sport- en speelplekken’ ergo uw 

voornemen om 125 van de 200 openbare sport- en speelplekken te verwijderen. 

Ongeloof, verbazing en onbegrip maakten zich meester van ons. 

Hoewel uw voorstel verstrekkende gevolgen heeft voor bijna alle buurten in Maastricht willen 

wij ons beperken tot de speelvoorziening bij de Kinderboerderij, Judeaweg 110 A te Limmel. 

 

Korte terugblik: 

Na de aanleg van de voetbalvelden van RKVCL in 1986 bleef er langs de Judeaweg en de 

Jeruzalemweg een L-vormig gebied over. De wens van Buurtraad Limmel was om dit gebied in te 

richten als dierenweiden en voor het realiseren van een afgescheiden kinderspeeltuig. 

Buurtraad Limmel kreeg van de gemeente Maastricht toestemming om deze wens te realiseren. 

Openbare Werken had zelfs al een tekening ‘Voorstel Dierenverblijf c.q. Kinderspeelplaats aan 

de Judeaweg’ d.d. 24 april 1986 gemaakt. 

In de loop der tijd had de kinderboerderij van buurtbewoners en enkele instanties diverse 

tweedehands speeltoestellen gekregen. Op een gegeven moment waren deze speeltoestellen 

versleten en niet meer veilig. Het was dus onverantwoord om de kinderen er nog gebruik van te 

laten maken. Buurtraad Limmel klopte aan bij de gemeente Maastricht en die stelde dat er eerst 

andere instanties moesten zijn die wilden doneren aan nieuwe speelvoorzieningen. Na intens 

overleg met de gemeente kwamen de partijen overeen dat het bedrag dat de Buurtraad Limmel 

bij elkaar kon krijgen door de gemeente verdubbeld zou worden. Een mooi uitgangspunt en een 

stimulans om veel aan donaties bij elkaar te sprokkelen. Er werden de nodige instanties, 

particulieren en goede doelen benaderd en op korte termijn had de buurtraad een heel mooi 

bedrag bij elkaar, waarvan Jantje Beton wel een hele grote duit in de zak deed. 

De gemeente Maastricht stond versteld van het bedrag dat Buurtraad Limmel door de instanties 

was toegezegd en kwam haar belofte na. 

De gemeente Maastricht verdubbelde dat bedrag en de vrijwilligers zochten een mooi, stevig en 

veilig speeltoestel uit van het Amerikaans fabricaat ‘KID BUILDERS’. 

Er werd bewust gekozen voor een veilig multifunctioneel speeltoestel met uitdagende 

speelmogelijkheden voor de kinderen zonder bewegende onderdelen, waardoor slijtage en 

onderhoud nihil zou zijn.  

In april 1992 werd het speeltoestel ‘KID BUILDERS’ geleverd en geplaatst door de firma Nijha 

BV uit Lochem. 
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Enkele feiten op een rijtje: 

-Het speeltoestel staat op het terrein van de kinderboerderij, waardoor er constant toezicht is. 

-Peuters en kinderen kunnen dus in een veilige, vertrouwde en beschermde omgeving vertoeven. 

-Het speeltoestel draagt bij aan de invulling van het terrein van de kinderboerderij en versterkt 

de aantrekkelijkheid van het geheel. 

-Er zijn geen kosten aan groenonderhoud ter plaatse van het speeltoestel, onderhoud wordt 

gepleegd door de beheerders/vrijwilligers van de kinderboerderij. 

- Jaarlijks wordt het speeltoestel gekeurd en veilig bevonden. 

- De kinderboerderij is een aantrekkelijke ontmoetingsplek. Niet alleen voor de buurt, maar ook 

voor bezoekers uit andere buurten en de startplaats voor het Buitengoed Geul en Maas. 

- Limmel heeft minimale mogelijkheden voor sport en spel, voor peuters, kinderen, tieners, 

volwassenen en senioren. Onder andere de voetbalvelden van RKVCL zijn ons ook al ontnomen, 

evenals de in het verleden opgeheven en niet vervangen speellocaties in Limmel. 

Wat betreft o.a. Speelplek Jerichoplein, de Jeu de Boules banen en de voetbalkooi wijzen wij 

naar - en onderschrijven wij de ‘Nota Speulentere’ van de Zeer verontrustende bewoners Limmel 

van klein naar groot en het Buurtnetwerk Limmel. 

-Er kunnen grote vraagtekens worden gezet bij spreiding en verwijderen/opheffen van 

speelvoorzieningen als wordt ingezoomd op wijkniveau. In enkele wijken is het aanbod al te klein 

(bijvoorbeeld in delen van o.a. Limmel), zie uw bijlage 1 ‘Speulentere’ Beweegvriendelijk 

Maastricht januari 2021 (Maastricht Sport beweegt de stad) punt 3.3 Openbare sport- en 

speelplekken ‘Aanbod en spreiding’. 

-Spelen en dus bewegen: Jong geleerd, oud gedaan ! 

Immers een beweegvriendelijke omgeving legt een basis voor een levenslange actieve leefstijl 

bij de 0-12-jarigen, zoals u zelf schrijft in uw raadsvoorstel 19-2021. (blz. 8 zie 3. 

Argumenten.). En niet onbelangrijk: Deze beweegvriendelijke omgeving hoeft niet meer 

gerealiseerd te worden, deze beweegvriendelijke omgeving is er al in Limmel ! 

-Dat de keuze voor het speeltoestel ‘KID BUILDERS’ en de plaatsing op een beschermde locatie 

toentertijd een goede keuze is geweest, blijkt o.a. uit het feit dat het speeltoestel al bijna 30 

jaar de beoogde functie vervult en veelvuldig wordt gebruikt door peuters en kinderen. 

Waar in Maastricht staat nog een prachtig speeltoestel van 30 jaar oud dat nog prima voldoet en 

nauwelijks onderhoud vergt ? 

-Opheffen/verwijderen/opruimen van dit speeltoestel is kapitaalvernietiging ! 

 

Zodra de corona maatregelen het toelaten nemen wij graag deel aan de door u te organiseren en 

geplande fysieke overleg- en informatiebijeenkomsten met de buurten/belanghebbenden om 

onze visie en standpunten (nogmaals) kenbaar te maken. 

Wij zien hier naar uit, maar hopen tevens dat u uw voorstel wilt heroverwegen en/of dat er 

momenteel geen onomkeerbare besluiten genomen worden, waardoor het geplande overleg geen 

zin meer heeft. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Wim Gorren 

Kinderboerderij Limmel 

Judeaweg 110 A 

6222 BW Maastricht 


