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INLEIDING:
Het kernoverleg Sibbe- IJzeren heeft als één van haar doelen om een speelvoorziening te maken voor
de oudere schooljeugd. Het grasveld bij de school is hiervoor een ideale locatie (midden in het dorp ,
veel sociale controle en er is reeds een speeltoestel en voetbalveld beschikbaar). Sinds enkele
maanden zijn de gesprekken lopende met Innovo en de gemeente om het grasveld en bossage open
te stellen voor de jeugd.
Er is een handtekeningen-actie opgezet, de jeugdcoach is ingeschakeld en burgerkracht ondersteunt
dit initiatief ook.
EIGENDOM/AFSPRAKEN:
Het grondeigendom en beheer is van Innovo. Gemeente en Innovo zijn in gesprek om afspraken te
maken over de openstelling, beheer/onderhoud en de voorwaarden hiervoor. Zonder toestemming
Innovo en overeenstemming met de gemeente kan er geen initiatief uitgewerkt worden. Gemeente
wil het terrein in eigendom overnemen en regelt dit formeel met Innovo.
INITIATIEF:
Er is reeds een initiatief ingediend bij het kernoverleg. Het voedselbos en natuurspeelplaats is
positief ontvangen door het gehele kernoverleg, alsook bij de gemeente Valkenburg en door de
school. Op verzoek van de gemeente wordt dit initiatief (vrijblijvend) verder uitgewerkt.
Voorwaarde van het kernoverleg is dat het grasveld geschikt blijft voor de jeugd ( balletje trappen en
spelen) en dat de school en omgeving betrokken worden bij het initiatief. Verder is het natuurlijk
zaak om zoveel mogelijk vrijwilligers en sponsoren te zoeken voor de aanleg, maar ook het beheer
van het voedselbos en natuurspeeltuin.
PLAN VAN AANPAK:
Nadat alle formaliteiten geregeld zijn, kan er worden gestart met de uitvoering van het initiatief.
Voordat er iets uitgevoerd kan worden dient er een goed doordacht ontwerp opgesteld te worden.
De school en omgeving dient hierbij betrokken te worden en het dient te passen binnen de financiële
middelen die beschikbaar gesteld worden.
Het terrein dient eerst geschikt gemaakt te worden ( snoeien/kappen/opruimen/grondverbetering
e.d.) en vervolgens kan deze ingericht worden. De uitvoeringsperiode dient afgestemd te worden
met de school (i.v.m. mogelijke hinder) en het liefst in samenwerking met de kinderen van de school.
Het plantseizoen is mede bepalen voor de uitvoeringsperiode. Tijdens de aanplant kunnen de
schoolkinderen informatie krijgen over de planten en functie van het voedselbos. Nadat alles
aangeplant is, kunnen de informatiebordjes geplaatst worden. Hierop dient informatie te staan over
het voedselbos en natuurspeelplaats ( informatie over de (eetbare)planten en over de
verantwoordelijkheid ( betreden en plukken op eigen risico o.i.d.). Na de aanplant dienen er
vrijwilligers te zijn om het beheer en onderhoud uit te voeren en te zorgen dat het terrein er netjes
bij blijft liggen ( open/sluiten voedselbos, snoeien, watergeven, onkruid verwijderen, hondenpoep
verwijderen e.d.).
WAT DOET DE GEMEENTE:
* maakt formele afspraken met Innovo over de openstelling van het terrein
* stelt het terrein ter beschikking aan het Kernoverleg/omgeving
* voert het grote onderhoud uit aan speeltoestellen en groen ( o.a. wekelijks maaien grasveld)
* plaatst een hekwerk met poort i.o.m. de school ( afscheiding tussen grasveld en schoolplein)
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* maakt openingen/poortjes in bestaand hekwerk ( min. 2 st.)
* levert en plaatst een nieuwe picknickbank en gewone zitbank met prullenbak
* levert en plaatst een extra speeltoestel
* stelt een budget ter beschikking voor de realisatie van het initiatief
* faciliteert
Stand van zaken per januari 2021:
Overdracht grond
Tussen Innovo en de gemeente is overeenstemming bereikt over de overdracht van de grond. Het
rood omlijnde gebied op onderstaande afbeelding gaat eigendom worden van de gemeente. De
overeenkomst is getekend en alle benodigde papieren liggen op dit moment bij het Kadaster.
Gezien de achterstand bij het Kadaster gaat er nu eenmaal tijd overheen om de splitsing van het
perceel officieel te maken. Iets waar niemand, ook wij als gemeente, geen druk op kunnen
uitoefenen om het proces te versnellen. Geduld is in deze een schone zaak.
Hekwerk op nieuwe perceelgrens
Het door o.a. Innovo gewenst hekwerk (1,80 meter hoog, incl. 3 draden overklimbeveiliging en
looppoort) wordt een nieuw hekwerk en wordt geplaatst op de nieuwe perceelgrens tussen perceel
Innovo en perceel gemeente. Om juridische conflicten in de toekomst te voorkomen wordt dit
hekwerk pas geplaatst op het moment dat het Kadaster de splitsing heeft doorgevoerd en de
perceelgrens in het veld is uitgezet. Als we ervoor zouden kiezen om het hekwerk nu te plaatsen en
het zou straks, als de officiële perceelgrens bekend en uitgezet is, een halve meter te veel naar
links of rechts staan en één der partijen is het hier niet mee eens, kunnen we het hekwerk weer
oppakken en herplaatsen op de juiste grens. Kosten en ergernis die we mijn inziens beter kunnen
(moeten) voorkomen.
Bestaand hekwerk
Het bestaande hekwerk blijft gehandhaafd én staan op de plek waar het nu ook staat. In het
bestaande hekwerk wordt alleen een doorgang gemaakt in de punt tussen speeltuin en voedselbos
(tussen het gele en het groene deel in onderstaande afbeelding). De ingang naar de speeltuin is en
blijft bij de huidige poort aan de St. Rosastraat, waar de poort na realisatie van het nieuwe
hekwerk niet meer afgesloten wordt.

Start werkzaamheden
In de hoek waar het voedselbos is gepland, de hoek tussen de Sibberkerkstraat en de Schoolstraat
(het gele deel in onderstaande afbeelding), kunnen de werkzaamheden gestart worden. Innovo (als
huidig eigenaar) en gemeente (als toekomstig eigenaar) zijn hiermee akkoord. Toegang hoeft hier
geen issue te zijn, want hier staat immers geen hekwerk omheen. Enkel een lage haag waar
overheen gestapt kan worden of waar een (tijdelijke) doorgang in gemaakt kan worden. Dit staat
mijn inziens los van het overig terrein / de speeltuin en sluit aan op de gemaakte afspraak zoals
genotuleerd in de ‘afspraken e-mail’ van Cleo, d.d. 2-10-2020 n.a.v. ons ZOOM-overleg destijds: Wij

, als kernoverleg ( de werkgroep daarvan) gaat voor de “punt” al een snoeiplan opstellen en na
goedkeuring van de school ( Irene) zullen we met een groep vrijwilligers dit ten uitvoer gaan brengen.
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Speeltuin / tiny forest
Voor met name het groen gemarkeerde gebied in onderstaande afbeelding, maar eigenlijk voor het
totale plan (dus incl. de hoek van het voedselbos) ontvangen wij graag eerst een concreet voorstel
waarin jullie ideeën zijn uitgewerkt, incl. een begroting en welke wij intern kunnen bespreken. Dit
ook n.a.v. de gemaakte afspraak, zoals ook genotuleerd in de ‘afspraken e-mail’ van Cleo, d.d. 210-2020 en omschreven als “Samen met het IVN wordt een concreet voorstel op papier gezet van de

indeling van het speel- & voedsel bos, daarin wordt meegenomen dat de speeltoestellen die er nu zijn
behouden worden”.
Speeltoestellen
De informatie van de speeltoestellen heb ik van Innovo ontvangen en de speeltoestellen (het glijhuis
en de voetbaldoelen) worden vanaf dit jaar meegenomen in de keuring- en inspectierondes van de
gemeente. Ook het onderhoud zal vanaf nu door de gemeente worden gedaan, maar zal in een later
stadium een artikel zijn in de nog op te stellen overeenkomst (m.a.w. welk (klein)onderhoud voor
rekening komt van de stichting kernoverleg en welk (groot) onderhoud voor rekening komt van de
gemeente).
Samenvattend
•
•

In de gele punt kunnen jullie starten: Innovo en gemeente zijn hiermee akkoord. Snoeiplan wel
eerst overleggen bij Innovo én gemeente.
Voor het groene deel ontvangen wij graag eerst een concreet voorstel voor inrichting. Dit ter
interne beoordeling van de gemeente en als basis voor de uitvoering van de
(realisatie)werkzaamheden, alsook de basis voor de op te stellen overeenkomst.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij die uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
Martijn Jacobs | beleidsmedewerker cultuurtechniek
Gemeente Valkenburg aan de Geul, team openbare ruimte

WAT DOET HET KERNOVERLEG:
4

* stelt een ontwerp op (ontwerp en snoeiplan “punt” is aan dit document toegevoegd)
* maakt een globale begroting (als bijlage toegevoegd)
* zorgt voor vrijwilligers voor de aanplant en beheer en sponsoring voor de aankoop (nader te
bepalen): gesprekken met IVN en boomkwekerij heeft plaatsgevonden.
* Informeert de omgeving en betrekt de school bij het initiatief (bewonersbrief bezorgd en school
geïnformeerd), reeds ca. 15 vrijwilligers.
Stand van zaken:
- in de carnavalsweek wordt de “punt” gesnoeid door de werkgroep.
WAT IS EEN VOEDSELBOS:
•

Is een alternatieve manier van landbouw waarbij een grote diversiteit van eetbare gewassen
in verschillende lagen worden aangeplant.

•

Het is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos.

•

Een volgroeid voedselbos vraagt weinig onderhoud.

•

Hoeft niet groot, het kan ook klein.

•

In Schijndel wordt het grootste voedselbos van Nederland aangelegd (20 hectare
www.voedselbosschijndel.nl)

•

kan dienen als leerschool om te laten zien hoe we in ons eigen voedsel kunnen voorzien.

•

Stimuleert biodiversiteit en geeft kansen om het klimaatprobleem tegen te gaan.

•

Geeft een plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.

•

Kan dienen als buitenlokaal waar kinderen kunnen leren over de natuur.

•

is een prettige en gezonde plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

•

Is een zelfonderhoudend systeem en kost minder tijd dan moestuintjes.

Wat kun je doen;
•

Kook- en Natuurlessen

•

Insectenhotel, Bloemenrand aanplanten

•

Natuuracademie: bordjes met namen gewassen

•

Kinderen spelenderwijs leren over natuur, natuurlijke kringlopen en de herkomst van voedsel

•

Oogst mee naar huis of samen eten.

•

Eetbare loper aanleggen van verschillende fruitbomen.

•

Eetbare haag aanleggen.
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•

Samenwerking tussen planten duidelijk maken door aanleggen van een fruitgilde =
combinatieteelt (alle planten hebben een functie en ondersteunen elkaar)

Natuurspeelplaats;
•

Natuurlijk spelen: tunnel van wilgentenen, boomstammen met brug, boomhut maken,
kruipbos, balanceer- en klimparcours, grote omgevallen boom om te klimmen.

•

Waar mogelijk eetbare gewassen planten.

•

Vogelhuisjes maken en ophangen.

Wanneer het voedselbos met zorg en kennis ontworpen wordt, dan zal er na verloop van tijd een
mooie en gevarieerde eetbare tuin ontstaan die een hoge opbrengst levert en grotendeels zelf
onderhoudend is. Veel tuiniers werken hard om hun moestuinen te beheren en ongewenste planten
weg te houden. Ze zijn dagelijks bezig met wieden, maaien, ploegen, zaaien, planten, spuiten,
bemesten,... om de natuur in te tomen, de grond klaar te maken en wildgroei en plagen te vermijden.
Bedenk eens wat kan gebeuren wanneer ieder gezin op Aarde grond krijgt waarop een eetbaar
voedselbos en ecologisch huis(je) komt. We ruilen de zaden en planten met elkaar en helpen elkaar
met het ontwerp, het toepassen van permacultuur principes en de grotere werken. Na enkele jaren
produceert het voedselbos zoveel dat het gezin onmogelijk alles zelf kan opeten en verwerken. Dat is
het begin van eeuwigdurende overvloed. De hectares worden groene paradijzen die organisch
samensmelten tot ecodorpen. De vele voedselbossen zuiveren de lucht en het water en laten overal
nieuwe bronnen ontspringen. Het voedselbos vraagt weinig werk en veel mensen focussen nu op het
ontplooien van hun creativiteit en duurzame oplossingen zoals groene en vrije energie. Het bewustzijn
der mensen richt zich dan niet langer op angst, tekort, geld en schulden maar steeds meer op
overvloed, delen, samenwerking en liefde. Wat dan ontstaat is ongelofelijk: we verlaten het tijdperk
van globalisme en coöperaties, we boren ons enorm creatiepotentieel aan, we nemen onze kracht
terug, we beslissen zelf over onze gezamenlijke toekomst en maken van deze wondermooie planeet
een oase.

6

Ontwerpplan
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Fase 1: voedselbos en natuurspeeltuin
Snoeiplan en ontwerp “punt”

Alle uitkomend snoeiafval wordt versnipperd en verwerkt in de paden.
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Fase 2: Aanplant grasveld en natuurspeeltuin
Uitgangspunten:
Grote, bestaande bomen snoeien
Aanplant bomen en struiken ( eetbaar)
Toevoegen picknickset, prullenbakken en speeltoestel door gemeente
Behoud van voetbalveld, speeltoestel en afrastering

Fase 3: Aanplant bijpassende bomen in de Sibberkerkstraat (behoort nu niet tot
werkplan)
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Bewonersbrief
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