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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Valkenburg aan de Geul nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (23%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Valkenburg, waarbij 62 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Limburgs dialect
‘’Kinderen moeten al jong aan het Limburgs dialect’’, zo luidde de voorpagina van de
Limburger op 19 juli jongsleden. De provincie en de Limburgse streektaalorganisaties
kondigden in de nota ‘’n Laeve Lank Limburgs?’’ aan dat er meer kinderen met het Limburgs
dialect groot gebracht moeten worden.

1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?
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Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:


Plat Amsterdams

Toelichting
Limburgs




Nederlands 




Het Limburgs vind ik liefdevoller. het Nederlands vind ik persoonlijk te koud. zo
emtsiloos
Hoor je een Limburger echt huilands praten, luister maar eens in Heerlen.
Doordat moeder uit Nijmegen kwam werd er Nederlands thuis gepraat, maar op
school/vriendjes kreeg je het Valkenburgs met de paplepel naar binnen gegoten!!
Mijn andere gezinsleden wonen pas 5 jaar in Limburg, zelf spreek ik dialect en in
mijn spreekuur begin ik standaard in het Nederlands, maar als ik hoor dat mensen
Limburgs spreken vraag ik of het goed is om in het Limburgs verder te gaan. Familie
spreekt dialect.
Nooit Limburgs geleerd. Limburgs is ook geen mooi dialect
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2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (23%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Neutraal



Nederlands is nu eenmaal onze landstaal dus belangrijk. maar het Limburgs moet
ook zijn plek behouden. ik houd van ons dialekt.

Zeer mee
oneens



Maak kinderen 2-talig als ze thuis al Limburg praten. Buiten huis leren niet
pLimburgers in gewone leven toch wel Limburgs
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3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Mee oneens





Hebben wel wat anders te doen,!
Kinderen behoren ook goed nederlands te leren.
Over "enkele" jaren denk ik dat zelfs het Nederlands een dialect geworden is.

Zeer mee oneens



Ik zou de gelden veel beter willen inzetten, zie bij punt 4.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
57% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:




















Blijven promoten, zelf spreken en de taal levend te houden door moderne woorden in het
dialect"in te "Passen
Blijven spreken
Bovenstaande oplossingen, tevens het Limburgs promoten als taal. Het Limburgs is door de EU
aangemerkt als taal. Ook promoten om minder Nederlandse woorden te gebruiken als men
Limburgs spreekt.
Dat de ouders en vooral de GROOTOUDERS gewoon 'plat kalle tegen hun kinderen c.q.
kleinkinderen, maar de meesten denken dat de kinderen niet funktionoren als ze plat kalle. Al
lang is bewezen dat kinderen die dialect spreken veel gevoel voor andere talen kweken!!!!!!!!!
Dat is dat we onder long limburg dialect spreken ,want de meeste kinderen spreken nederlands
Dialect in het onderwijs gebruiken
Door het buiten de schooluren bij te houden
Een Limburgse les op school!
Gewoon overal limburgs praten, zelfs l1 televisie,doen ze ook in friesland.
Half uur les op school, t huis verder leren met de ouders
Het blijven praten
In het informele circuit altijd Limburgs praten
Kal plat mit de kinger.
L1 tv meer dialect en nederlands ondertitelen vooral bij avondgasten
Liefde voor het landschap en, domme ondernemingen als een fietspad Aken - Maastricht uit het
hoofd te laten. het heuvellandschap trekt wandelaars en de Limburger voelt zich goed
Limburgs blijven spreken en op scholen meer aandacht ervoor
Medewerking van de ouders. Niet schamen om Limburgs te praten. Ook de rest van Nederland
spreekt geen perfect Nederlands.
Media gebruiken om dialect te behouden, stukjes in Limburgs
Meer bezigen.
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Meer gebruiken in alledaagse zaken
Met onderen thuis zoveel mogelijk Limburs prate. Als je je Moederstaal (het Limburgs ) goed
beheerst, kun je ook andere
Niet schromen om je moederstaal (Limburgs dialect) te gebruiken.
OP DE BASIS SCHOOL DIALECT TEGEN DE KINDEREN SPREKEN
Op scholen ook meer aandacht aan het dialect besteden
Ouders hebben de belangrijkste taak het dialect te behouden.
Taallessen op school / ga eens op bezoek bij de overheden in Fryslân
Thuis
Thuis dialect spreken, nooit op school
Voertaal op kleuterschool en buitenschoolse opvang
Voor nieuwkomers (ook Hollanders) een gratis dialectcursus aanbieden. Niet om zelf te leren
spreken maar om het te verstaan want dat is nog el eens een probleem.
Zelf Limburgs blijven spreken
Zo veel mogelijk Limburgs dialect spreken tussen familieleden, vrienden en bekenden, die dat
ook willen !
Zorgen dat er voldoende werk en onderwijs mogelijkheden zodat jonge proffesionals niet hoeven
te verhuizen voor een uitdagende carrière
Zoveel mogelijk blijven sreken en het Limburgs promoten vanuit de provincie en gemeentes.
Zoveel mogelijk spreken.

Toelichting
Oplossing:










Dit is niet
nodig



Hebben zelf kleinkinderen in Eindhoven women en spreken op de vader(West
Brabant) na,altijd Limburgs
Het is u misschien ontgaan, maar er is al enige jaren geen sprake meer van een
Limburgs dialect maar van een Limburgse streektaal.
Limburgs dialect zou zeker moeten blijven maar daar tegenover is het van belang
dat De nederlandse taal van groot belang is en de lessen op school in goed
nederlands wordt gegeven , maar het Limburgs dialect moet ook in ere worden
gehouden buiten de schooluren .
Onbegrijpelijk dat de gemeente Valkenburg a/d Geul nog steeds geen
plaatsnamenborden, naast de Nederlandse, ook in het dialect heeft geplaatst langs
de wegen in de openbare ruimte. Volgens mij deden inmiddels alle Zuidlimburgse
gemeenten dit. Valkenburg is weer iets aparts.
Verzoek, stel vragen inzake politieke kwesties. Ligt toch niet gevoelig.
Zie boven. Vele vooral grootouders moeten zich kapot schamen dat ze z.g.
Nederlands tegen de kleinkinderen spreken, in plaats van platte kalle.
Als we allemaal dezelfde taal zouden spreken dan zou dat de communicatie
verbeteren.
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Op termijn gaat het dialect verloren, een ontwikkeling die samengaat met deze tijd.
Internet, netwerken, de samenleving die steeds mondialer verloopt, daarin kan
men niet blijven vasthouden aan oude tradities of talen.
Krampachtig gaan proberen een dialect te behouden werkt enkel averechts op een
ontwikkeling die veel belangrijker is om wereldvrede te behouden. Namelijk
openstaan voor andere culturen en talen die er nu toe doen. Te veel vast willen
houden aan wat we hebben, geeft dat we de vooruitgang die we nodig hebben
vertragen en zelfs tegenwerken.
Ik zou eerder geld willen uitgeven aan een versterking van de positie in de euregio
waarin het drielandenpunt van groot belang is. Frans en Duits daar zou ik meer op
inzetten, om zo dan de handel en de samenwerking met andere landen om ons
heen te vergoten.
Universiteit Aken, Luik, Hasselt, Maastricht.
Ik zou wel van de kracht gebruik maken die we in Limburg bezitten, de
taalgevoeligheid die we vanuit de roots die we hebben slimmer willen inzetten.
Vooruitdenken en groter denken dan enkel de provincie Limburg.
Wel goed dat er een leerstoel is om vast te leggen. Trouwens , een Limburgs is er
niet. Allemaal variaties per plaats en regio. Hetzelfde als de dialecten in oo
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Valkenburg
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 25 augustus 2018
62
12,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 30 seconden
28 augustus 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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