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Blokhut

Fietscrossbaan: 
zand met heuveltjes 
door ruig grasmengsel...

Kort gemaaid looppad 
(verwijderen best. pad).

Kort gemaaid looppad

Kort gemaaid looppad

Aansluitingen 
vormgeven dmv kort 
gemaaid gras

Bloemenmengsel

Grondheuvel

Trapveldje

Bloemenweide

trimparcours  /
oefeningen / 
bootcamp (i.o.)

trimparcours  /
oefeningen / 
bootcamp  (i.o.)

trimparcours  /
oefeningen / 
bootcamp  (i.o.)

Hoofdveld

ca. 40x50 m
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Zendmast

Aansluiting Vakantiepark

Jeu des boules

Nieuwe indeling (gras) parkeerplaatsen

Hondenspeelweide

> 4.000 m2 bosplantsoen

Bloemenmengsel

Bosplantsoen met 
eetbaar fruit (framboos, 
bessen ...), icm heesters/
kleine boompjes.

Rijbaan BSS. 
Parkeerplaatsen: Grasbetontegels.
(asfalt en halfverharding 
verwijderen)

Bloemenmengsel

Afrastering van 
robinia- of kastanje-
houten hekwerk met 
schapengaas.



Groen, Bewegen en Ontmoeten

De voetbalvereniging Stevensweert heeft in de oksel 

van de Sportlaan, ten oosten van de oude kern 

en zuidelijk van het vakantiepark Porta Isola, haar 

sportcomplex liggen. Het complex bestaat uit drie 

voetbalvelden, een clubhuis met kleedruimtes en een 

parkeerplaats. Het complex wordt geleed door twee 

tegelpaden en een aantal boomstructuren tussen en 

rond de velden. Twee van de drie velden worden echter 

niet meer door de vereniging gebruikt. 

De werkgroep ‘Herinrichting Sportvelden Stevensweert’, 

waarin de dorpsraad, basisschool de Maasparel, de 

voetbalvereniging, de VVE Porto Isola en outdoor 

trainingsclub i-Trail zijn vertegenwoordigd, heeft de 

wens geuit om de twee vrijgekomen voetbalvelden 

in te richten als ontmoetingslocatie voor jong en 

oud. Hiervoor heeft men een vlekkenplan opgesteld. 

Kernwoorden voor die herinrichting zijn Groen, Bewegen 

en Ontmoeten. 

Het college van B&W van de gemeente Maasgouw 

heeft zich achter het idee geschaard, om samen 

met de werkgroep tot een goede en breed gedragen 

inrichting te komen. De gemeente heeft RA+ ingenieurs 

uit Sittard ingeschakeld om het vlekkenplan naar een 

schetsontwerp te tillen, om op basis daarvan ook een 

budget te kunnen vaststellen. 

In een eerste overleg tussen betrokken partijen zijn de 

randvoorwaarden en de eisen en wensen met RA+ 

besproken.

In het tweede overleg is het schetsontwerp 

aangescherpt.  

De uitgangspunten, eisen en wensen

• De gemeente blijft eigenaar, en het terrein blijft 

openbaar toegankelijk;

• gemaaide of halfverharde paden;

• minimaal 4.000 m2 bosplantsoen en 20 solitaire 

bomen planten;

• het groene karakter behouden; 

• uitgangspunten groen:

 - groenstructuur langs Sportlaan behouden dan

 wel versterken (bomen eerste grootte);

 - ecologische verbindingszone van af 

 vestingwerken naar Eiland realiseren (via

 plangebied);

 - hoofdzakelijk inheems sortiment bomen en 

 kruiden toepassen;  

• goede toegankelijkheid vanuit meerdere richtingen;

• aansluiting maken op pad tussen Porta Isola en 

plangebied; 

• opwaarderen parkeerplaats en aangrenzend 

‘onbestemd’ terrein, waar nu containers staan.

Het vlekkenplan van de werkgroep is aanzet voor de 

eisen en wensen: De functies uit vlekkenplan worden 

overgenomen en in het ontwerp ingepast;

• trapveldje ter grootte van half voetbalveld;

• fietscrossbaan;

• hondenspeelweide (omheind);

• speelruimte basisschool en ruimte voor 

kindervakantiewerk etc.;

• ontmoetingszone tienerjeugd;

• jeu des boulesbaan nabij kantine;

• trimparcours met aanleidingen tot sportief bezig zijn 

(later nader in te vullen...)

 

De verkennende schets:

Uitgangspunt van de verkennende schets is de 
bestaande structuur van bomen en paden; Het 
meest noordelijke voetbalveld krijgt het overgrote 

deel van het in te planten bosplantsoen, als buffer 

tussen het vakantiepark en het ontmoetings-park 

voor Stevensweert. In dit meer dan 4.000 m2 grote 

‘bos van de toekomst’ is een aantal ruimtes en een 

pad vrijgelaten, die onderdeel uitmaken van het 

trimparcours. 

Een grote omheinde  hondenspeelweide ligt centraal 

in het gebied, zichtbaar vanaf de weg. De omheining 

is van kastanje of robiniahouten paaltjes, met aan de 

binnenkant een schapenraster. 

In de hondenspeelwei en verderop, in de prairie met 

bloemenmengsel, worden lage heuvels gemaakt. De 

grond benodigd voor de (ca 1 m hoge) heuvels is 

afkomstig uit het werk dan wel uit de omgeving. 

Nieuwe bomen zijn vooral gekoppeld aan bestaande 

groenstructuren: als laanbeplanting langs de bestaande 

tegelpaden, en verder op een aantal plaatsen als 

solitaire bomen om een aangename afwisseling van 

open, dicht, zon en schaduw te bewerkstelligen. 

Het zuidelijkere speelveld wordt in twee delen verdeeld; 

een half veld blijft dienst doen als trap- cq oefenveld, 

het andere deel wordt avontuurlijker ingericht met 

(zand)heuvels, struiken, bosjes etc. Daar wordt 

avontuurlijk en natuurlijk gespeeld én daar is ruimte 

voor fietscross. Alles in een natuurlijke setting. 

Het gebied ten zuiden van de bestaande voetbalvelden 

is voor de jeugd interessant, met een stoere blokhut 

(zonder zijwanden) die het mogelijk maakt om ook in 

de regen te kletsen en chillen. Door het ontbreken van 

zijwanden blijft de groep wel van buitenaf in het zicht. 

Verdere inrichtingselementen ontbreken in dit zuidelijke 

plandeel. Het gras biedt kansen voor eigen initiatief, én 

maakt gebruik door bv KinderVakantieWerk mogelijk. 

De verschillende doelgroepen (hondenbezitters, 

wandelaars, (school)kinderen, trimmers, voetballers, 

kindervakantiewerk, jeugd... ) hoeven elkaar niet in 

de weg te zitten, maar zijn fysiek niet van elkaar 

gescheiden. Ontmoeting blijft dus zeker mogelijk en 

zelfs wenselijk!

De toegankelijkheid van het terrein wordt flink verbeterd 

door  twee (nieuwe) oversteken over de Sportlaan, 

waarbij aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn 

(plateau? zebra?) en aanhakingen op de Heggestraat, 

het pad tussen Porta Isola en het plangebied. 

 

Binnen het plangebied worden graspaden aangelegd 

die de verschillende trim-aanleidingen en de 

verschillende onderdelen van het park met elkaar 

verbinden.  De overige delen zijn ingezaaid met een 

inheems weide- of bloemenmengsel, dat 1 a 2 keer 

per jaar wordt gemaaid (in strokenbeheer), waardoor 

deze dienst doet als een ecologische verbinding voor 

insecten, vogels en kleine zoogdieren.  

Tot slot de parkeerplaats: Die krijgt een opknapbeurt en 

een nieuwe indeling, met ‘groen parkeren’ op grasbeton. 

Door de extensieve bezetting van de parkeerplaats 

krijgt  het gras zeker een goede kans, en levert het een 

bijdrage aan het infiltreren van water. Tegelijkertijd sluit 

de groene parkeerplaats goed aan bij de gedachte 

om ook de bezoekersparkeerplaats, verderop aan de 

Sportlaan, te vergroenen. 

Kortom, een nieuw park voor Stevensweert waar 

Ontmoeten, Groen en Bewegen voor iedereen centraal 

staat.

Voormalige voetbalvelden Stevensweert
Toelichting verkennende schets



Referentiebeelden

Beweegroute

Stoere blokhut voor de jeugd


