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OPENING BUURTTUIN 6211 

Aanleiding   van een Buurttuin is een bezoek van een groep bestuurders, ambtenaren, professionals 
en bewoners aan Parijs  in samenwerking met het Onderzoekinstituut Wageningen en het toenmalig 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. Zij raken daar geïnspireerd door het concept van de 
zgn.gedeelde tuinen ( Jardins Partages) Ze besluiten daarop volgend in 2009 een eerste landelijke 
Buurttuin pilot te houden in Maastricht en Amsterdam. Gemeente Maastricht neemt contact op met 
Argus buurtplatform vanwege haar kennis inzake creativiteit mbt oa aanpak  leegstand  en 
braakliggend terrein  in de buurt Statenkwartier en vraagt om medewerking voor twee jaar.En zo 
wordt er met veel enthousiasme  met buurtvrijwilligers, studenten, thuis-daklozen en bewoners van 
het Landbouwbelang keihard gewerkt  aan de totstandkoming van een eerste Nederlandse 
Buurttuin naar voorbeeld  van Parijs op het braakliggende terrein Nutsbedrijven gelegen naast de  
nog leegstaande Brandweerkazerne gelegen aan de Capucijnenstraat.Op donderdag 25 februari 
2010 is  is het dan zover en geeft wethouder Luc Wijnants  onder toezicht van buurtbewoners en de 
Limburgse pers  de kick off tussen de net bemeste grond en aanplanting .Op vrijdag 21 mei 2010 
wordt na veel zwoegen,zweten, harken en zaaien,timmeren en ploegen ,soms in de zon maar ook in 
wind en regen onder zeer grote belangstelling de officiële opening verricht door buurtbewoner 
tevens wethouder André Willems.Een heerlijk stuk tuin voor iedereen met in het vooruitzicht ‘eigen’ 
fruit’ groenten maar vooral veel plezier ! 





 

 

Buurttuin 6211 is een initiatief van Argus Buurtplatform 
en wordt ondersteund door Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij 
en het Centraal Landschap Wageningen en de gemeente Maastricht. 

Buurttuin 6211 wordt onderhouden door 
buurtvrijwilligers, studenten, schoolkinderen, thuis- en daklozen. 

Bent u geïnteresseerd voor vrijwilligerswerk in de tuin, het kweken van 
eigen kruiden & groenten, of wilt u een "privéfeestje" houden in de tuin: 

MAIL naar buurttuin6211@yahoo.com 

BEL onze buurttuinbeheerder Hans-Dieter Ulrich op 06 - 2423 7109 

KIJK op www.argusbuurtplatform.nl 

Openstelling Buurttuin 6211 Buurttuin 6211 regels 

Vanaf oktober 2011 zijn wij in "winterslaap" 

Voorjaar 2012 gaat de buurttuin weer open op 
woensdag, zaterdag en zondag voor iedereen. 












