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1.  Conclusie 
De initiatiefgroep vijver S0G Wil graag het kippenhok (in gebied C) in ere herstellen. Het gaat 
hier alleen maar om kippen en eventueel loopeenden, maar GEEN kleinvee. De 
projectgroep, welke werkt onder de paraplu van de Heerlijkheid Schin op Geul, zal zorgen 
voor het onderhoud en verzorging van de kippen en zorgt voor de continuïteit daarvan. Het 
hok (zie bouwtekening) zal gebouwd worden door de projectgroep. 
 
In gebied D zou een realisatie van een natuurspeelplaats voor de plaatselijke jeugd een 
positieve impuls geven aan het welzijn en leefbaarheid van deze doelgroep. Het gaat om een 
simpele speelplaats waar de jeugd de vrijheid heeft om bijvoorbeeld hutten te timmeren. 
Om de toegang te garanderen over ’t Siepke dient een bruggetje (F) gerealiseerd te worden 
tussen C en D.  
 
De vijver (B) is een onderdeel van dit speciaal stukje recreatiegebied van Schin op Geul en 
moet een vaste plaats krijgen in het reguliere (twee) jaarlijkse onderhoud door de 
gemeente. Onderhoud data dienen met de projectgroep gedeeld te worden.  
 
Het realiseren van een voedselbos (E) zou het recreatiegebied completeren. Hiervoor zou de 
hulp en expertise van de gemeente op prijs gesteld worden en kan geprofiteerd worden van 
de ervaring van de reeds eerder aangelegde voedselbossen in de gemeente Valkenburg aan 
de Geul. 
 
De projectgroep is op zoek naar subsidie mbt de realisatie van dit project (zie o.a. punt 6 
budget) en zou de hulp van de gemeente en/of Burgerkracht zeer op prijs stellen. 
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2. Geschiedenis 
De vijver (B) bestaat al langer en in 2019 werd er een nieuwe Jeu de Boulesbaan (A) bij de 
vijver aan de Mauritiussingel in Schin op Geul aangelegd.  
In juli werd door de gemeente hiervoor een subsidie toegekend onder voorwaarde dat 
aanleg en onderhoud door de bewoners uitgevoerd moeten worden. Het benodigde 
materiaal en de graafwerkzaamheden werden door de gemeente verzorgd. 
Onder leiding van Pol Chambille en Willem Straaten hebben vrijwilligers deze klus geklaard.  
 
De vijver en omgeving aan de Mauritiussingel te Schin op Geul, voor vele inwoners van het 
dorp en menig wandelaar een fijne plek om te vertoeven. Ton van Weersch heeft deze plek 
opnieuw tevoorschijn getoverd toen hij na 35 jaar in Valkenburg gewoond te hebben 
terugkeerde naar zijn geboortedorp. Hij wist dat er een beekje liep en een vijver verscholen 
lag achter het overwoekerende struikgewas. Hier had hij in zijn kinderjaren veel tijd 
doorgebracht. De vijver was destijds, precieze datum is onbekend, aangelegd door Horsch 
Debie. Dhr. Debie is rond de eeuwwisseling overleden en vanaf dat moment had niemand 
meer naar de vijver omgekeken. In een paar jaar tijd was het gehele terrein overwoekerd. 
Ton heeft destijds op eigen initiatief de handen uit de mouwen gestoken en met behulp van 
een aantal jongeren uit het dorp en uiteindelijk de gemeente het terrein ingericht zoals het 
jaren bekend was bij velen. 2 mooie vijvers met de nodige vissen, eenden, andere 
watervogels en vele andere diertjes die er zich thuis voelden. Dit alles aangevuld met een 
gezellige kippenren met diverse dierenverblijven. Hier kakelden de nodige kippen die ijverig 
hun eitjes legden. Ton verkocht de eitjes weer om voer voor zijn dieren te kopen. Soms 
ontving hij een gift waarmee hij het nodige onderhoud kon verrichten. Alles op eigen kracht.  
 
Tot 14 juli 2021. De overstroming van de Geul bereikte ook “zijn” prachtige plekje. De kippen 
waren er gelukkig als de kippen bij en zochten hun heil boven in het kippenhok, zo 
overleefden zij het woeste water. Vele vissen en eenden werden door het water 
meegenomen. Toen ook duidelijk werd dat Ton en zijn vrouw tijdelijk hun huis moesten 
verlaten moest hij gaandeweg besluiten om de kippen elders onder te brengen. Hij had er de 
energie niet meer voor om dagelijks, soms wel 3x per dag, naar de vijver terug te keren om 
de dieren te verzorgen. Hij besloot te stoppen met iets dat hem zoveel jaren plezier had 
gebracht en velen om hem heen. Op dat moment hebben Pascal Thewissen en Frank 
Mevissen hem benaderd. “Als wij het verblijf voor de dieren weer opbouwen en 
onderhouden, het terrein er omheen onderhouden met andere vrijwilligers, wil jij dan 
doorgaan met het in stand houden van deze plek?” Hier had hij wel oor voor. Samen met 
hem legden zij de eerste contacten met de gemeente. Er werd bekeken wat nodig was, wat 
vergunnings- technisch mogelijk was. Niemand had kunnen vermoeden dat Ton plots zou 
komen te overlijden. 
 
Al is het alleen al ter nagedachtenis aan Ton, deze plek moet nieuw leven ingeblazen krijgen. 
Het verder verloederen van het terrein heeft zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel 
verdriet gedaan. Maar ook de inwoners van ons dorp en vele anderen. 
Sinds 2020 genoten ook de kinderen die dagelijks de voormalige basisschool bezoeken van 
deze plek. Stichting Astara begeleidt deze kinderen onder meer door ze een veilige plek te 
bieden. Vanuit een schoolse omgeving de natuur in. De kinderen waren en zijn gemotiveerd 
om klusjes te doen bij de vijver en de kippen. Ton bezocht regelmatig de school, soms om 
hulp te vragen bij een klusje, maar ook wel eens om ze toe spreken als ze kattenkwaad 
hadden uitgehaald! De plek zorgde voor verbinding. 
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Vele grootouders wisten hun weg naar de kippen en de vijver maar al te graag te vinden met 
hun kleinkinderen. “Effe lekker nao boete!” Een mooie plek om nog even iemand te 
ontmoeten. 
Ook de cliënten van dagbesteding Engelbert (Sevagram) namen de plek in hun dagelijks 
rondje op. 
Zeker in deze tijd van en na Covid zijn veel mensen op zoek naar plekken waar ze zich even 
buitenshuis ongedwongen kunnen ontmoeten. Zou mooi zijn als het terrein rond de vijver 
met kakelende kippen hier weer voor in aanmerking zou komen, het gaat per slot van 
rekening om het welzijn en leefbaarheid in Schin op Geul. 
 
 
3. Huidige situatie 
Sinds 2018 (laatste onderhoud door gemeente) is de vijver (B) langzaam dichtgeslibd 
waardoor de vissen in ademnood komen. De eenden en waterhoentjes verdwijnen langzaam 
omdat zwemmen niet meer mogelijk is. Opschonen van de vijver door de gemeente is 
gepland in oktober 2022. 
 
Na een recent gesprek met wethouder Niels Dauven (juli 2022) heeft ertoe geleid dat 
initiatiefnemers tekeningen voor het kippenhok en materiaalhok reeds bij de gemeente 
hebben ingediend. Een groot gedeelte is opgeschoond (C) en er zijn bomen gesnoeid door 
medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt onder toezicht van een ambtenaar van de 
plantsoenendienst.  
 
4. Situatie schets 
 

 
 

A: Jeu des boules baan 
B: Vijver 
C: Recreatieplaats + kippenhok 
D: Natuurspeelplaats 
E: Plaats voor voedselbos 
F: Bruggetje tussen “C” en “D” over Siepke 
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5. Bouwtekening 
 

 
6. Budget 
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7. Verantwoordelijkheden 
  
De projectgroep, welke werkt onder de paraplu van de Heerlijkheid Schin op Geul, zal zorgen 
voor het onderhoud en verzorging van de kippen en zorgt voor de continuïteit daarvan. Bij 
eventuele problemen hieromtrent zal direct contact gezocht worden met de gemeente voor 
een (tijdelijke) oplossing om het welzijn van de dieren te waarborgen. 
 
Het hok (zie bouwtekening) zal gebouwd worden door de projectgroep. 
 
Het onderhoud van de vijver en vijverkanten zal onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente blijven, alsmede de bomen in dit recreatiegebied. Zij zorgen voor een transparant 
schema van onderhoud, welke gedeeld zal worden met de Heerlijkheid en projectgroep. 
Onwetendheid is vaak een oorzaak van frustratie en ongenoegen in de gemeenschap. 
 
 
 
 
8. Medewerkers Project groep 
 

1. Pascal Thewissen 
2. Frank Mevissen 
3. Willem Straaten 
4. Pol Chambille 
5. Hein Reuter 

 
9. Bestuur Heerlijkheid Schin op Geul 
 

1. Paul van Weersch 
2. Ferry Schippers 
3. Brent Huisman 

 
10. Correspondentieadres 
 
Email: bestuur@heerlijkheidschinopgeul.nl 
 
 


