
 
 

 

Maastricht, 14 februari 2023 

Betreft: zorgen SV-1902 om veiligheid stadion De Geusselt 

CC: fractievoorzitters gemeenteraad  

 

Geacht college, 

Als erkende supportersvereniging (SV-1902) van MVV Maastricht willen wij onze grote zorgen over de 
bouwkundige staat en daaraan verwante veiligheid in stadion De Geusselt kenbaar maken. Dat het een 
sterk verouderd stadion is mag geen verrassing heten, dat is duidelijk zichtbaar m.n. op de Angelside 
tribune. Echter zijn ook de overige tribunes gedateerd. Gezien de sportieve resultaten is de Angelside 
tribune dit seizoen regelmatig uitverkocht en zijn ook de overige tribunes goed gevuld, onze zorgen 
zijn daardoor alleen maar groter. 

Reeds in augustus 2021 is er een rapport1 geschreven door o.a. leden van SV-1902, Veer Zien MVV en 
een toenmalig bestuurslid van MVV waarin geconstateerd wordt dat de veiligheid van het stadion op 
veel punten met pijn en moeite aan de gestelde eisen voldoet. Tevens wordt in datzelfde rapport 
opgemerkt dat er zorgen zijn over de veiligheid en bouwkundige staat van specifiek de Angelside 
tribune2: 

“ Opvallend is dat vanuit het bestuur(!) wordt getwijfeld aan de veiligheid c.q. de 
bouwkundige staat van het oudste onderdeel van het stadion (vml. Hoofdtribune, nu 
gekend als de Angel-side). Dit wordt onderschreven in het onderzoek van Frans Erens en 
Karel Brouns [red. uit 2019], citaat ‘Dit gedeelte van het stadion is gebouwd in 1961. 
Deze ruimtes onder de tribune zijn volstrekt verouderd en kampen met veel achterstallig 
onderhoud. De vloer van de 1ste verdieping is zo zwak dat bijvoorbeeld fitness niet 
mogelijk is op deze verdieping. Café De Gouden Ster wordt verhuurd en is voor MVV niet 
vrij beschikbaar.’ Nader bouwkundig onderzoek is hierbij gewenst/vereist.”  

Gezien deze zorgen en de huidige drukte in het stadion heeft MVV, ook i.s.m. SV-1902, al een aantal 
veiligheidsrisico’s aangepakt. Zo is onder meer gezorgd voor een verbeterde reling op Vak D van de 
Angelside tribune en is de afscheiding van het uitvak aangepakt.  

In het recente interview van Dhr. Noor bij MVV TV geeft hij aan dat MVV al een jaar wacht op de 
Gemeente Maastricht om het rapport over de veiligheid van het stadion op te leveren. Dit rapport is 
door de KNVB verplicht gesteld voor alle Betaald Voetbal Organisaties (BVO’S) in Nederland omdat 
tijdens de wedstrijd NEC-Vitesse3 een gedeelte van een tribune is ingestort. Toen is het gelukkig 
allemaal goed afgelopen en zijn er geen ernstig gewonden gevallen.   

Om alle, al dan niet reeds geïdentificeerde, risico’s adequaat aan te kunnen pakken is het door de 
KNVB geëiste rapport broodnodig. Na contact met Dhr. Noor hebben wij begrepen dat de 

 
1 Ruimte maken: een inventarisatie van de (on)mogelijkheden voor professionele groei van MVV Maastricht 
binnen de huidige Geusselt, 21 augustus 2021, zie bijlage 
2 Pagina 4, Rapport Ruimte maken 
3 Zondag 17 oktober 2021, Goffertstadion te Nijmegen 



 
 

  

verantwoordelijk wethouder, Dhr. Mackus, de noodzaak van oplevering van het rapport onderschrijft. 
Alsnog doen wij een dringende oproep aan het college om het rapport zo snel mogelijk op te leveren, 
zodat alle bezoekers van De Geusselt dit in veiligheid kunnen doen. 

Hoogachtend,  

 

Het bestuur van SV-1902  


