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Beter groen, meer ontmoeting: betere
leefbaarheid voor mens en natuur.
We werken aan sociaal- groene
verbindingen in de buurt.

AGENDA
23 FEBRUARI > 16 UUR
VERGADERING SAMENGROENER
DE WIEMERINK, SPINETLAAN 25

2 MAART > 16 UUR
PRESENTIE PARKDAGBOEK
TUIN VIEGENPARK,
TAMBOERIJNSTRAAT

19 MAART > 11 UUR
OPSCHOONACTIE VIEGENPARK
VIEGENPARK, TAMBOERIJNSTRAAT

9 APRIL > 11 UUR
INWIJDING EN VIERING
NATUURELEMENTEN
VIEGENPARK

VIEGENPARK, TAMBOERIJNSRAAT
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nieuwsblad
Viegenpark!
VAN DE REDACTIE
Wij zijn een groep van buurtbewoners die de buurt socialer
en groener wil maken. We richten ons vooral op het
Viegenpark, dat tussen Caberg en Malpertuis ligt en ook
grenst aan de buurt Brusselsepoort. De bedoeling is om
van het Viegenpark een groene buurtontmoetingsplek te
maken. SamenGroener houdt de buurtbewoners op de
hoogte van haar activiteiten door middel van folders en
aankondigingen op Facebook en in buurtbladen.
Nu is er ook een eigen nieuwsbrief. Hierin maakt u kennis
met de stichting en leest u over de tuin, over het onderzoek
onder buurtbewoners en over nieuwe natuurelementen.
Binnenkort worden in het park natuurelementen geplaatst:
palen, klimbomen, keien, zand, zitstammen en water.
Zo kunnen kinderen de natuur al spelend ontdekken en
wordt het park een ontmoetingsplek. In het voorjaar
van 2022 wordt die plek feestelijk geopend.
Wij hopen u met deze nieuwsbrief goed te informeren.
Alle vragen, aanvullingen en eigen bijdragen zijn van
harte welkom.

WIE/WAT IS SAMENGROENER?
DE STICHTING SAMENGROENER MAASTRICHT
NOORDWEST IS EEN BURGERINITIATIEF
Waarom is ze ontstaan? De buurten in Noordwest hebben
weinig ontmoetingsplekken: kerken worden niet meer als
zodanig gebruikt, buurtsportvelden zijn gesloopt, cafés
en andere economische bedrijvigheid zijn verdwenen.
Er wordt bijna alleen nog maar gewoond in deze buurten
en mensen komen elkaar steeds minder tegen. Er is wel
veel groen in Noordwest Maastricht maar dat is vaak
kaal en leeg. Veel groen in een buurt kan speelruimte en
natuurervaring bieden en zo zorgen voor levendigheid,
beweging en sociaal contact. Maar in de buurten in
Noordwest zien we hier weinig van terug.
Wat is het doel? De Stichting SamenGroener werd opgericht
met het doel om sociaalgroene verbindingen in Noordwest
te versterken, om levendiger buurten te maken. Daarbij
werken we buurt overschrijdend. We zoeken de verbindingen
en niet de grenzen. We zijn begonnen met het Viegenpark.
Hoe kan dit een sociale verbindingsplek worden?
Hoe kunnen ecologische verbindingen voor bijen, vlinders
en andere beestjes versterkt worden? En welke groene
wandelverbindingen met de stad kunnen we
versterken? Heeft u zelf een sociaal of groen
plan of wilt u hier graag aan meewerken,
dan kunt u contact met ons opnemen.

NATUURELEMENTEN
DE SPADES GAAN DE GROND IN…
NIEUWE NATUURELEMENTEN VOOR EEN
LEVENDIGER VIEGENPARK!
In het begin van 2022 worden er in het Viegenpark aan
de kant van de Widelanken, ter hoogte van het gebouw
van Flexville, nieuwe natuurelementen geïnstalleerd.
SamenGroener regelt dit in samenwerking met de
gemeente Maastricht. De gemeente betaalt een deel van
de kosten maar ook het Elisabeth Strouvenfonds doneert
een bedrag hiervoor. Ook gebruiken we hiervoor het geld
dat we in 2020 met de prijs van ‘Onze Buurt’ gewonnen
hebben.
De klauterstammen die al in het park
liggen, worden naar de nieuwe plek verplaatst en er komen nog drie klimbomen
bij. Ook wordt er een grote graafkuil met
grof zand gemaakt. Daaromheen ligt een
rand van keien. In de graafkuil komt een handwaterpomp
zodat er met water gespeeld kan worden.
In de buurt van de graafkuil en klimbomen komen twee
zitboomstammen. Voor meer schaduw in dit deel van het
park worden er ook nog drie bomen bij geplant. Later
komt er nog een totem met informatiebord.

WA T
K O M T E R?

SPELEN EN ONTMOETEN
De natuurelementen bieden jonge kinderen speelgelegenheid met natuurlijke materialen. Daarnaast is het een
plek die ontmoetingen tussen buurtbewoners bevordert.
Het wordt leuker om even in het park te gaan zitten.
DE VROLIJKE VIERING VAN DE PLAATSING VAN
DEZE NATUURELEMENTEN ZAL GEHOUDEN WORDEN
OP 9 APRIL A.S. OM 11 UUR. KOM JE OOK?

DE BLOEMENTUIN

DAGBOEK VAN HET VIEGENPARK

VERBORGEN MOOIS

BEWONERS AAN HET WOORD

Misschien heeft u hem wel eens zien liggen, vanaf de
Nobellaan of vanuit het park: de bloementuin van het
Viegenpark. Het is een terrassentuin met een beukenhaag
eromheen. Het hek is vaak dicht en er hangt een bord:
verboden voor honden. De tuin ligt een beetje verstopt en
je ziet vooral het hogere gedeelte, vanuit de verte.
Als we in de tuin werken, komen veel mensen langs, ook
voor een praatje. Ouders komen met kleine kinderen om
ze veilig te laten spelen. Sommige ouders en kinderen
helpen ons mee. Oudere kinderen komen skeeleren en
nog oudere jeugd gaat er chillen na schooltijd.

De afgelopen maanden heb ik samen met SamenGroener
onderzocht hoe buurtbewoners het park ervaren.
We hebben parkdagboeken door de buurt laten reizen.
Veel mensen hebben daar verhaaltjes en tekeningen in
gezet over hun beleving van het park. Ik heb ook met veel
bewoners gesproken. In de parkdagboeken kwam een
aantal belangrijke thema’s naar voren.

VAN VERWILDERING NAAR NIEUW ONDERHOUD
De laatste jaren is de tuin sterk verwilderd. Wat er wel
bloeit, is prachtig, maar het onkruid is op veel plekken nu
echt de baas geworden. Daarom is SamenGroener gaan
praten met de gemeente. We hebben afspraken gemaakt
over het opknappen van de tuin en meer schaduw.
De gemeente zal het achterstallige onderhoud uitvoeren,
stap voor stap, perk voor perk. De schone perken kunnen
we opnieuw beplanten en als buurtbewoners zelf onderhouden. Misschien willen buurtbewoners ook een stukje
tuin adopteren om zelf kruiden of bloemen te planten en
te verzorgen.
We verheugen ons op een nieuwe start in 2022.
De tuin is voor ons allen en kan een mooie plek
worden om elkaar te ontmoeten.

Romy Roomans, student Universiteit Maastricht

Zo voelen sommige bewoners zich onveilig. Ze ervaren
overlast van hondenpoep en van blowende jongeren.
Ze krijgen een unheimisch gevoel vanwege ongure en
donkere plekken zoals het hondenlosloopgebied. Zelfs
hondenbezitters komen daar liever niet. Een ander thema
is de aantrekkelijkheid en biodiversiteit van het park.
Momenteel is het Viegenpark voornamelijk een kale
grasvlakte. Bewoners willen graag een speelser en meer
divers park. Meer bomen, planten, struiken, bloemen,
vogels, vlinders en bijen zouden het park aantrekkelijker
maken. Hoewel de loopbaarheid van het park prima is,
vinden mensen de paadjes wel erg recht en weinig speels
aangelegd. De zitbaarheid zou verbeterd moeten worden.
Er zijn te weinig comfortabele bankjes met rugleuning.
Met meer bankjes wordt het park ook voor mensen die
niet zo goed ter been zijn toegankelijk. Momenteel is er
vooral speelmogelijkheid voor oudere kinderen. Ouders
geven aan dat een speelplek voor de allerkleinsten ook
zeer gewenst is.
Als het park aantrekkelijker zou worden, zouden meer
mensen naar het park komen en zouden mensen zich
ook veiliger voelen. Om het park te veranderen wil
SamenGroener samen met buurtbewoners aan de slag.

2 MAART > 16 UUR - PRESENTIE PARKDAGBOEK
TUIN VIEGENPARK, TAMBOERIJNSTRAAT

OPROEP

WIE HELPT MEE OM ONS PARK
MOOI EN SCHOON TE HOUDEN?
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
EN HET IS NOG GEZELLIG OOK!

>	We hebben een plan gemaakt voor het onderhoud
van de natuurelementen. Als vele bewoners
af en toe een handje helpen,
is dat zo gepiept.

>	Kruiden uit eigen tuin: verser kan het niet. Wie wil een
stukje grond in de tuin adopteren en bewerken?
>	De bloementuin kan heel goed vrijwilligers gebruiken
die houden van bloemen en van lekker buiten bezig
zijn. Ervaring is niet echt nodig en aldoende leert men.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, dan kunt u
ons e-mailen: samengroenermtrnw@gmail.com

EVEN VOORSTELLEN
HET BESTUUR SAMENGROENER
MAASTRICHT NOORDWEST
JOSE SEWALT > VOORZITTER

Eind 2015 deed ik mee
aan een burgertop over
de kwaliteit van leven in
Noordwest Maastricht,
die was georganiseerd
door de universiteit.
Daaruit is de werkgroep ‘SociaalGroen’
ontstaan. We zijn begonnen om te kijken
hoe we van het Viegenpark, waar ik vlakbij
woon, een aantrekkelijker ontmoetingsplek
kunnen maken. Toen de ‘Stichting SamenGroener Maastricht Noordwest’ werd
opgericht, ben ik voorzitter geworden. In
het verleden werkte ik bij het BMO (Bureau
Management Ondersteuning) van de Politie
Limburg Zuid. Ik schilder graag, ben vrijwilliger bij de Zonnebloem maar ik ben ook
graag actief voor SamenGroener.

LOUISE VAN BRONSWIJK >
PENNINGMEESTER

Ik woon ruim 20 jaar om
de hoek van het Viegenpark in de wijk Brusselsepoort. In 2019 heb
ik met een enthousiaste
groep vrijwilligers de
buurtcamping georganiseerd in het Viegenpark. Dat was een superleuk experiment en we hopen dat in 2022 weer te
doen. Ik was al penningmeester in de buurt
Brusselsepoort en dat netwerk heeft
SamenGroener Maastricht Noordwest in
het begin even geholpen. Solidariteit
tussen buurten is belangrijk. Daarna ben ik
gevraagd om penningmeester te worden bij
SamenGroener. Ik werk als ICT-manager in
de zorg. Ik hou van sporten zoals fietsen en
hardlopen.

IGO GORISSEN > SECRETARIS

Ook ik ben via de burgertop in 2015 betrokken
geraakt bij SamenGroener. Ik ben lang
betrokken geweest bij
de het burgerinitiatief
Afgraving Sint Pietersberg, omdat de
groene omgeving me na aan het hart ligt.
Het idee om de groene zones in onze buurt
te verbeteren spreekt me erg aan. Ik woon
vlak bij het Viegenpark en het is een
betrekkelijk saai, leeg park waar geen
plekjes zijn om beschut te zitten. Ik ben
opgeleid als binnenhuisarchitect en
wanneer ik als ontwerper naar het park
kijk, dan zie ik veel kansen om het te
verbeteren. Het zou mooi zijn als het park
een levendige plek wordt die meerdere
buurten met elkaar verbindt.

