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Vanaf oktober 2017 is de stad Maastricht binnen haar 
sportaccommodaties een Petanque-paleis rijker.  
 

 
 
De Boulodrôme heeft met zijn 16 binnenbanen, de mooie 
kantine met een gezellig terras, ook nog 16 buitenbanen 
gerealiseerd. Hierdoor is er een schitterende jaarrond 
boule-locatie ontstaan die in beheer is bij Stichting 
Boulodrôme Maastricht.  
 

 
 
De Stichting is zeer afhankelijk van de vrijwilligers, die al 
een enorme belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de 
realisatie van de inrichting van de kantine, de keuken, de 
terrasaankleding, het vele verfwerk en last but not least 
de aanleg van de binnen- en buitenbanen . 

Een belangrijk communicatiemiddel is de website. 
www.Boulodromemaastricht.nl. 

 

              
 
Hier kunt u de actuele informatie lezen over 
openingstijden en evenementen en activiteiten.  
 
Het doel van de Stichting Boulodrôme Maastricht is om 
zeven dagen in de week open te zijn, maar is hiervoor 
zeer afhankelijk van het aantal vrijwilligers die de kantine 
willen bemensen. 
 
Van met name de hal wordt er al door een heel aantal 
groepen en verenigingen uit Maastricht, maar ook uit de 
regio gebruik gemaakt van de Boulodrôme.  
 
De boulevereniging Mosa Petanca (voorheen spelend in 
Wolder) heeft besloten om haar thuisbasis te kiezen 
op/in deze jaarrond boule-locatie. 
 

 

http://www.Boulodromemaastricht.nl.


Er is een scala aan mogelijkheden om gebruik te maken 
van de boule-locatie: 
 
Lidmaatschappen:  
- Door middel van een jaarrond halabonnement lid 

worden van de Stichting  Boulodrôme Maastricht; 
- Kenbaar maken toe te willen treden als bestuurslid van 

de Stichting Boulodrôme Maastricht; 
- Het spelen via een van de groepen die actief zijn 

bijvoorbeeld: ‘t Vendel, Randwijck, Bemelen, 
Click4Friends, etc. 

- Lid van Mosa Petanca (De Boulodrôme als thuisbasis) 
 
Op dinsdagavond wordt er een Halcompetitie gespeeld 
voor leden met een jaarrond Halabonnement. 
 

 
 
Voor niet leden zijn de volgende mogelijkheden: 
- Het voor 15 euro huren van een baan voor een dagdeel 

(3 uur) voor maximaal 6 gebruikers; 
- Het op maandagmiddag, dan wel maandagavond 

deelnemen aan de 1 euro-toernooien (3 partijen). 
Kosten 1 euro inschrijfgeld voor de prijzenpot en  € 3 
voor het spelen op de binnenbanen en € 1 voor de 
buitenbanen, als vergoeding voor gebruik van de 
accommodatie. 

Voor scholen, bedrijven, personeelsverenigingen, 
afdelingsuitjes, sportverenigingen, e.d. bestaat de 
mogelijkheid om in overleg met de secretaris van de 
Stichting Boulodrôme Maastricht een arrangement te 
plannen. Hierbij kunt u denken aan het huren van een 
aantal banen, het houden van een onderling 
toernooi(tje), begeleiding en uitleg, het huren van boule-
sets. Het gebruik maken van warme en koude gerechten, 
barbecue, snacks, tosties. Natuurlijk kan er in overleg 
over andere wensen gesproken worden. 
 

 
 
Voor gedetailleerdere info kunt u, onder vermelding van 
uw gegevens, contact opnemen de secretaris van de 
Stichting Boulodrôme Maastricht. 
Email : info@boulodromemaastricht.nl 
 

 

Loop eens binnen tijdens de openstelling (zie agenda 
website www.boulodromemaastricht.nl ). Zo kunt u aan 
den lijve ondervinden wat het Jeu de Boules / Petanque u 
kan brengen. 
 

 
 
De Boulodrôme Maastricht is gelegen aan het Sportpark 
Geusselt, bereikbaar vanaf de Stadionweg (achterzijde 
Geusselt Stadion), de Meerssenerweg of de 
Ambyerstraat. 
 
Ingang aan de Severenstraat 201, 6225 DA Maastricht. 
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