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De plannen waren duidelijk, het budget was 
bepaald en alle betrokkenen waren geïnformeerd: 
Maastricht wilde de buitensportactiviteiten gaan 
concentreren op vijf multifunctionele kwaliteits-
sportparken, aangevuld met een beperkt aantal 
basissportparken en stervoorzieningen. De sport-
accommodatie zou niet langer primair voor de 
sporter worden ingericht, maar zich juist richten op 
de sportende Maastrichtenaar. Elke inwoner moest 
binnen 2.000 meter een hoogwaardige sport- 

accommodatie tot zijn beschikking hebben, zo was 
het plan. De kwaliteit van ten minste twee sport-
parken moest daarbij van dermate hoge  
kwaliteit zijn dat ze een A-status zouden verkrijgen. 
Een adviesbureau had het jaar daarvoor onder-
zoek gedaan en een gedegen beleid geschreven, 
en de visie en beleidsplannen van de bedenker, 
wethouder Luc Wijnants, oogstten destijds veel lof 
van collega’s elders in ons land. Dat was in 2008. 
Er werd een begin gemaakt en sportpark West en 

sportpark Geusselt kregen kort daarna de A-status. 
Toen kwam de internationale financiële crisis en 
liepen de plannen vast. ‘Sport’ was niet langer een 
prioriteit en vernieuwing had opeens een financi-
eel risico dat niemand wilde dragen. Daarna werd 
het een hele tijd stil rondom de vernieuwingen.  
De focus kwam elders te liggen. Enkele jaren later 
werden de plannen weer opgepakt, er werd weer 
geld vrijgemaakt en de plannen werd nieuw leven 
ingeblazen. Maastricht kon dat, nu de economi-
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sche crisis voorbij was, en moest dat, omdat het 
door de Rekenkamer Maastricht op de vingers 
was getikt. Die had de effectiviteit van het sport-
accommodatiebeleid van Maastricht over de peri-
ode 2008-2016 onderzocht. Hoewel er een aantal 
aansprekende resultaten was geboekt, was de 
Rekenkamer ontevreden met de bereikte resulta-
ten. Op belangrijke onderdelen was het beleid zelfs 
gestagneerd, zo concludeerde de Rekenkamer. Om 
een vervolg te geven aan de aanpassingen en de 
renovaties weer vlot te trekken, werd uit de andere 
hoek van de provincie Coen Janssen aangetrok-
ken. Zijn taak is helder: de bestaande sportparken 
upgraden en de plannen uit 2008 alsnog realise-
ren. ‘Tussen 2008 en 2016 heb ik meegewerkt aan 
een plan voor het spreidingsbeleid van de sport-
faciliteiten in Venlo’, zo verklaart hij de overstap. 

‘Het doel was om sommige accommodaties in die 
gemeente af te stoten en andere samen te voegen. 
Uiteindelijk is dat plan niet uitgevoerd, omdat de 
politiek zich niet wilde committeren en omdat 
de benodigde financiële middelen ontbraken. 
Gelukkig wordt in Maastricht nu wel doorgepakt’, 
stelt Janssen. 

Kleine aanpassing
In haar onderzoek concludeerde de Rekenkamer 
van Maastricht in 2016 dat de beoogde uitvoe-
ringsplanning niet is gehaald. De lange doorloop-
tijd en onduidelijkheden gingen ten koste van het 
draagvlak bij verenigingen, maar ook van de  
realisatie van de financiële doelstellingen. 
Toch wil Maastricht voortborduren op de plannen 
die destijds, in 2007, zijn opgesteld. ‘Het uitgangs-
punt blijft hetzelfde, maar we zijn wel bezig de 
plannen door te lichten om te zien welke ontwik-
kelingen van de afgelopen jaren eventueel aanpas-
singen rechtvaardigen’, merkt Janssen op. Een van 
die ontwikkelingen zal zeker door de clubs in de 
stad positief ontvangen worden. ‘Tien jaar geleden 
was het een verplichting dat clubs mee moesten 
verhuizen. Nu is ons beleid erop gericht om het in 
overleg met de clubs te doen. Je ziet namelijk dat 
vele verenigingen het zwaar hebben om hun eigen 
broek op te houden. We gaan ze niet meer pushen, 
maar investeren waar nodig.’

De verenigingen worden geacht zelf actief mee te 
werken. ‘Anders investeren we niet’, merkt Janssen 
op. Die synergie is nodig omdat de plannen ook 
gevolgen kunnen hebben voor de verschillende 

sportverenigingen. ‘Een van onze doelstellingen 
is om de drie voetbalverenigingen op Sportpark 
Heugem samen te voegen tot één. Als dat lukt, 
rechtvaardigt dat ons plan om van drie-en-een-half 
natuurgrasveld twee kunstgras- en twee natuur-
grasvelden te maken.’ Janssen is zich bewust van 
de gevoeligheid die zo’n samenvoeging met zich 
meebrengt. ‘Verenigingen willen graag zelfstandig 
blijven, maar zitten tegelijkertijd wel in zwaar weer. 
Het is een lastig traject, maar het zou zonde zijn 
als ze nu niet meedoen. Deze trein komt maar één 
keer voorbij.’ 

Inhaalslag maken
De financiën die in 2008 werden vrijgemaakt, 
waren vooral bedoeld om een aantal bestaande 
sportaccommodaties te verbeteren en kwaliteits-
sportparken te realiseren. ‘Waar nodig willen we 
ook enkele kunstgrasvelden aanleggen, zeker 
op parken waar momenteel al een capaciteits-
probleem is.’ Anno 2017 krijgt Janssen daar een 
extra uitdaging bij. ‘De afgelopen tien jaar is er 
weinig aan het onderhoud gedaan. We gaan nu 
een inhaalslag maken om extra te investeren, 
maar dat kost veel geld.’ Hoewel aanvankelijk 
gepland was om de activiteiten vóór 2020 uit te 
voeren, is Janssen er inmiddels van verzekerd 
dat hij de komende vier jaar jaarlijks 1,2 miljoen 
euro kan besteden. ‘Dat bedrag besteden we aan 
het reguliere en het groot onderhoud en aan het 
verbeteren van de sportaccommodaties.’ Om de 
financiële middelen effectief in te zetten, heeft 
de gemeente Maastricht het onderhoud van de 
sportvelden in 2016 aanbesteed. ‘De aanbesteding 
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Coen Janssen De komende jaren worden verschillende kunstgrasvoetbalvelden aangelegd.
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is toen toebedeeld aan de Dolmans Landscaping 
Group uit Bunde. Zij doen het reguliere onderhoud 
en hebben een contract voor vier jaar, dat steeds 
met één jaar kan worden verlengd.’ De gemeente 
Maastricht verwacht van de Dolmans Landscaping 
Group dat ze de velden naar een hoger niveau kan 
brengen. ‘Vorig jaar was het nog even aftasten en 
was iedereen nog zoekende, maar de eerste stap-
pen zijn inmiddels gezet.’ Op een extra financiële 
injectie dankzij de verkoop van de vrijgekomen 
sportparken hoeft Janssen echter niet te rekenen. 
‘De vrijgekomen parken zullen worden herin-
gericht. Zo wordt sportpark Limmel ingericht 
voor het bufferen van water en gaat sportpark 

Demertstraat naar het Vastgoedbedrijf van de 
gemeente Maastricht. Eén natuurveld op het park 
is al omgebouwd tot een extra parkeerterrein voor 
het MECC. Sportpark De Heeg in Maastricht-Zuid 
en sportpark Akersteenweg gaan ook terug naar 
Vastgoed. De exacte invulling en het toekomstige 
gebruik van deze parken zijn nog onbekend, maar 
ongeacht wat ze de gemeente gaan brengen, 
die inkomsten zullen niet direct naar ons budget 
vloeien.’ Uiteindelijk zal het aantal sportparken in 
Maastricht in 2018 van veertien naar tien moeten 
zijn teruggebracht. 

Multifunctioneel gebruik
Een sportpark dat destijds als een van de eerste 
werd aangepakt, was sportpark West. ‘Dat sport-
park huisvest tegenwoordig diverse verenigingen 
en heeft een multifunctioneel karakter’, zegt 
Janssen. Zo’n multifunctioneel karakter heeft de 
gemeente Maastricht ook voor ogen voor de  
overige sportparken. ‘Wij hebben als missionstate-
ment alle Maastrichtenaren op het breedtevlak 
aan het sporten te krijgen.’ Janssen kijkt daarbij 
ook naar het beschikbaar stellen van de sportac-
commodaties aan de scholen. ‘Daarnaast hebben 
wij binnen onze organisatie Maastricht Sport ook 
een aantal mensen wier opdracht het is om de 
inwoners aan het bewegen te krijgen. Het is niet 
ondenkbaar dat onze accommodaties ook voor 
hen zullen worden ingezet’, aldus Jansen. Behalve 
in de sportparken zelf zal Maastricht daarbij ook 
investeren in nieuwe sportattributen. 

Grensoverschrijdende samenwerking
De aanpak in Maastricht heeft veel weg van 
het idee dat de gemeente Beek had voor haar 
Sportlandgoed De Haamen. Fieldmanager heeft 
die plannen vorig jaar uitgebreid beschreven. 
Zich bewust van haar kleine omvang, zocht de 
gemeente Beek destijds contact met haar grotere 
buurgemeenten, om te zien hoe de faciliteiten 
op Sportlandgoed De Haamen kunnen worden 
gemaximaliseerd. ‘Ook wij kijken naar wat er in 
onze buurgemeenten gebeurt’, merkt Janssen 
op. ‘Met de gemeente Heerlen/Sittard-Geleen is 
inmiddels een intensieve band gevormd; in de 
toekomst gebeurt dat met Kerkrade. We hebben 
het plan opgevat om dit jaar bij elkaar te gaan 
zitten en wat zaken op elkaar af te stemmen, om 
de regionale samenwerking te verbeteren.’ Die 
samenwerking zou dan niet direct de afstemming 
van de accommodatieactiviteiten betreffen, maar 
meer strategisch zijn. ‘Je kunt daarbij denken aan 
een gezamenlijke aanpak als besloten zou worden 
dat SBR-granulaat niet langer gewenst is in onze 
kunstgrasvoetbalvelden. Mocht dat besluit er ooit 
komen, dan zouden we als drie gemeenten samen 
kunnen kijken hoe we dat aanpakken en uit- 
werken.’ 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
Maastricht in 2020 over slechts vijf multifunctio-
nele sportaccommodaties zou beschikken, die dan 
wel van de hoogste kwaliteit zouden zijn. Of het 
de gemeente Maastricht gaat lukken om dat in de 
komende twee-en-een-half jaar te realiseren, valt 
nog te bezien. Duidelijk is wel dat de gemeente de 
draad weer heeft opgepakt. Het is nu te hopen dat 
een nieuwe crisis voorlopig uitblijft. 
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Maastricht heeft het beleid om iedereen aan het sporten te krijgen.
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