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Van de redactie

zijn qua begroeiing juweeltjes. Sinds enige weken zit er
in het dak van de absis, de uitbouw boven het hoofdaltaar, aan de kant van de Past. Habetsstraat een gat
van ca. 3 bij 1 meter. Met de herfststormen in het
verschiet is dat het begin van het einde. De verloedering rukt op. De zegswijze:" Onder de kromstaf is het
goed leven" zou wel eens de omgekeerde betekenis
kunnen krijgen.
En als het kalf verdronken is,….
Lees verder op pagina 2

Vandaag de dag is een klokkenluider, volgens de
fameuze Van Dale, iemand die publiekelijk waarschuwt
als er sprake is van misstanden in een bedrijf of organisatie. Je zou de oorspronkelijke betekenis bijna vergeten: iemand die de klokken luidt.
Daar willen we even bij stilstaan, want sedert 15
september j.l. zult u de klokken van de Sint Lambertus
op zondag niet meer horen luiden bij gebrek aan
priesters en praktiserende gelovigen. Op zondagmorgen had de Sint Lambertusparochie normaalgesproken vier klokkenluiders bij toerbeurt. Eén van
hen is een liefhebber, hij luidt soms wel een kwartier
lang. Ik verdenk hem ervan dat hij, zodra hij de klokken heeft aangezet, de sacristie uitloopt en genietend
staat te luisteren. Ik zal ze missen, die zondagse klokken en nu wordt het afwachten. Wat gaat er verder
gebeuren met de Sint Lambertuskerk? Eén van de vele
kandidaten voor het "kanjerproject" (Extra subsidie
om ernstig verval van monumenten te voorkomen).
Maar stel dat die wordt toegekend, wat dan? Huisvesting voor Opera Zuid, zoals al langere tijd geopperd
is? Fietsenstalling? Popmuziektempel? De media
dissen moeiteloos het ene absurde wildwestverhaal na
het andere op. Hoewel, wíj geloven niet in die poptempel. Het bisdom zal dit na de Night-Live-bestemming van de Sint Jozefkerk (D'n Awwe Stiene) zeker
niet accepteren. De fietsenstalling zien wij evenmin
zitten. Een restauratie van miljoenen voor een fietsenstalling? Misschien mogen wij ook een schot voor de
boeg geven? Inspraak nietwaar? Graag een waardige
bestemming: een archief, een tentoonstellingsruimte,
een oudheidkundig museum wellicht voor de historische vondsten in het Maastrichtse en in dat plaatje past
Opera Zuid ook prima. Heel wat mensen zijn verknocht aan deze kerk. Uit nostalgie, vanwege de
gebrandschilderde ramen en de schilderingen, wegens
het stadsbeeld bepalend silhouet en om nog legio
andere redenen.
En de tijd begint te dringen. Het aantal scheuren is niet
meer te tellen, overal zie je losse stenen.De torentjes
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vervolg van pagina 1 “van de redactie”
Een heel ander onderwerp. Sedert 10 september, de
laatste vergadering van het buurtcomité "Brusselsepoort-oost", hebben we een nieuw bestuur. Het oude,
de werkers van het eerste uur, was verzadigd en
hoopte op aanwas, nieuw bloed en frisse ideeën. Hun
hoop werd vervuld.
Lodewijk Zengerink, het vertrouwde boegbeeld van
het bestuur, kan na jarenlange inspanning met een
gerust hart afstand doen van het voorzitterschap. En
daar heeft hij zich zeker niet met een Jantje van Leiden
vanaf gemaakt, integendeel. Bij nacht en ontij was hij
in de weer. Huub Heyting en Tonny Koppes, hoewel
minder nadrukkelijk aanwezig, hebben als penningmeester en secretaris evenzeer hun verdiensten gehad
en die werden tijdens voornoemde vergadering ook
met dank gememoreerd. Vergezeld van een blijk van
waardering keerden de ex-bestuursleden huiswaarts,
weliswaar ambteloos doch gelukkig niet verloren voor
het overlegorgaan.
Gerard Bleichrodt, sinds het laatste jaar gespreksleider, beëindigde eveneens die activiteit.
Het nieuwe bestuur, t.w. Jules Verstraelen, voorzitter;
Dirk Tempelaar, secretaris; Louise van Bronswijk,
penningmeester, en de leden Rita Walczuch en Paul
Zeegers, popelt om aan de slag te gaan. Zij stellen zich
in deze uitgave aan u voor en presenteren al enige
ideeën. Mocht u zelf belangstelling koesteren; op dit
moment schragen zes paar schouders ons comité,
maar hulpvaardige mensen blijven altijd welkom. En
vele handen…………………….

NIEUWS VAN HET
CENTRUM VOOR
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
Op 30 november a.s. van 10.00 - 13.00 uur zal er in
de Hoge Fronten een vrijwilligersdag worden gehouden. Behalve dat we met de zaag te werk gaan, kunnen we ook tot een gesprek komen over de Hoge
Fronten. Verzamelen bij de hoofdingang van de Hoge
Fronten aan de Cabergerweg.
Verder is het vermelden waard dat vooruitlopend op
de algehele (toekomstige) verhuizing enkele CNMEmedewerkers al zijn overgegaan naar het gebouw
aan de Statensingel 138 (de voormalige melkfabriek).

Voor de Hoge Fronten is onlangs een Contactcommissie opgesteld, waarin overlegd wordt over het
beheer van het gebied (denk aan toezicht,
natuur,afval). Hiervoor zijn personen van verschillende
organisaties en met verschillende achtergronden uitgenodigd, zoals o.a. het buurtcomité Brusselsepoortoost, bewonersvereniging Ravelijn en enkele buurtbewoners.

Van de werkgroep Stadsontwikkeling.
1.

Bouwplannen rond het Standaardterrein,
het Erfprinsbastion en deAchtzaligheden
In een van de vorige edities hebben wij u reeds uitvoerig geïnformeerd over de betreffende bouwplannen van
de Gemeente en over de visie die wij als buurtcomité
daarin ingenomen hebben. Deze visie komt er op neer,
dat het realiseren van de betreffende bebouwing ons
inziens een ernstige aantasting zou betekenen van
zowel het Rijksmonument De Hoge Fronten (de
Werreke), als van het aldaar aanwezige beschermd
Natuurmonument. Visueel voor wat betreft de vier
woontorens, direct grenzend aan de Ravelijn en
natuurhistorisch voor wat betreft de bescherming en
handhaving van de aldaar aanwezige, nu reeds in hun
bestaan bedreigde flora en fauna w.o. de muurhagedis.
Wij menen, dat zowel de "Werreke" als het beschermd
Natuurmonument moeten kunnen "ademen" in hun
directe omgeving en dat derhalve een ruime bufferzône
(groenstrook) rondom deze monumenten aanwezig
dient te blijven. In ieder geval dienen de schootsvelden/glacis gehandhaafd te blijven, omdat deze
onlosmakelijk verbonden zijn met "de Werreke".
In onze visie weten wij ons in grote mate gesteund
door meerdere stichtingen.
Om onze visie kracht bij te zetten, hebben we samen
met de Bewonersvereniging Ravelijn begin september
een vierkleuren brochure onder de titel "Hoge Fronten
en Ravelijn onder vuur", over deze problematiek het
licht doen zien. Deze brochure hebben we breed
verspreid en onder meer gestuurd naar het College van
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, alle
leden van de Gemeenteraad, verschillende stichtingen,
de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en de lokale,
regionale en landelijke media.
Medio september hebben de gespreksleider van ons
buurtcomité, Gerard Bleichrodt, en de voorzitter van
de Bewonersvereniging Ravelijn, Thijs Lenders, op TV
Maastricht in het programma "Aldus Besloten" kort
hun visie kunnen weergeven op de betreffende bouwplannen. In hetzelfde programma sprak wethouder
Depondt haar waardering/bewondering uit voor de
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door ons uitgebrachte brochure. Maar of dat effect
heeft, dat zal nog moeten blijken!
Volgens de agenda van de gemeente (op internet) heeft
op 24 september jl. al een hernieuwde presentatie van
de betreffende bouwplannen voor de raadscommissie
Stadsontwikkeling plaatsgevonden. Waarschijnlijk
wordt dit thema in de loop van de maanden november
of december as. opnieuw in de inspraak gebracht. We
zijn benieuwd!
Mocht u in het bezit willen komen van de betreffende
brochure, dan kunt u die bestellen voor € 2,= per stuk
bij Gerard Bleichrodt, Victor de Stuersstraat 4, 6217
KR Maastricht, tel. 043- 347 37 88. Bestellen graag
vóór 15 november.
2.

Woonomgevingsverbetering Antoon van
Elenstraat.
In de loop van 1997 zijn er in het kader van het Buurtplan Brusselsepoort-Oost wijzingen in onze woonomgeving uitgevoerd. Met name: extra onderhoud aan
groenvoorzienigen; een reorganisatie van sociale
voorzieningen (zo verdween stichting Trajekt en verscheen stichting het Gilde); uitbreiding van de buurtspeelvoorzieningen; en een restauratie van het wegennet met aanleg van parkeerhavens.
Voor het gedeelte "verbetering van de woonomgeving"
was toendertijd fl. 800.000,- beschikbaar. Bij de
Antoon van Elenstraat aangekomen blijkt onder invloed van een extra grondsanering echter "het geld op
te zijn". Hiervan wordt door het buurtcomité melding
gemaakt. Nadat in eerste instantie beloofd wordt hier
in 2001 uitvoering aan te geven, vermeldt het gemeentelijke Activiteitenplan 1998 vervolgens: uitvoering is
voorzien in 2003.
Het uitvoeringsdraaiboek van de plannen hiervoor, zal
door de Gemeente (indien mogelijk in combinatie met
het eveneens van belang zijnde onderwerp "bestemming binnenterreinen") op korte termijn worden voorbesproken met de sub-werkgroep "Buurtinitiatief
Antoon van Elenstraat". Aanwonenden en belanghebbenden zijn bekend met het contactadres van deze
sub-werkgroep.
3.
Bestemming tuin Hogeschool Zuyd
De oorsprong van woningbouwplannen in deze mooie
onder architectuur aangelegde tuin stammen van een
tiental jaar geleden. Naar verluidt gaat het hier om een
acht- tot negental (al dan niet hevig noodzakelijke)
patio-/stadswoningen. Woningbouwvereniging Sint
Mathias kocht hiertoe een gedeelte van deze tuin aan.
Plannen voor (particuliere) bouw op dit terrein werden

indertijd ontwikkeld, samen met de wensen voor
verbetering en uitbreiding van de Hogeschool en de
bouw van studentenhuisvesting aan de Bastionstraat.
Deze laatste twee projecten zijn gerealiseerd. Inmiddels is Sint Mathias gefuseerd tot "Beter Wonen".
Over de definitieve toekomst van het aangekochte
stuk(je) campus is onlangs navraag gedaan bij de
afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente, maar wij
hebben tot op heden nog geen antwoord ontvangen.
Recent vernomen mededelingen in onze wandelgangen
melden dat Beter Wonen probeert de grond in kavels
te verkopen. Mocht een en ander geen doorgang
(kunnen) vinden, dan heeft de Hogeschool recht van
terugkoop.
Er ligt hier natuurlijk ook een mooie ontspannings-,
ontplooiings- en ontmoetingsmogelijkheid voor leerlingen en personeel van zowel de Hogeschool Zuyd als
van de streekschool voor Speciaal Basisonderwijs "De
Sprong", die wij tussen haakjes alle goeds wensen bij
hun terugkeer in de wijk na fusie en renovatie.
Voor het zo soepel en veilig mogelijk laten verlopen
van het komen en gaan van de leerlingen van laatstgenoemde school met de fiets, het brengen en halen van
leerlingen door ouders en het vervoeren van leerlingen
met taxi en schoolbus (momenteel 2 x 4 bussen per
dag), zal er (voordat invallende vorst dit zou verhinderen) op zeer korte termijn een structurele verbetering
doorgevoerd worden, waarbij ingebruikname van een
extra ingang aan de Brusselseweg o.i. de meest optimale oplossing zal zijn.
4.

Bestemming St. Lambertuskerk ; Opnieuw
in de weer met de Pileer vaan Lambeer.
Recente berichten duiden erop dat zowel de Kanjersubsidie van het Rijk (een extra bijdrage voor vervallen
monumenten), als de komst van Opera Zuid onzeker
zijn geworden. Dit wordt door ons erg betreurd.
Zie hiervoor ook onder "Van de redactie" en de artikelen in dagblad De Limburger (pagina A3) van 11
september en pagina A4 van 12 oktober.
Ook zou u (als alles goed is) informatie moeten kunnen
vinden via de internetsite(s) van bijvoorbeeld: het
Bisdom Roermond; het Rijk/ afdeling Kanjersubsidies/
SintLambertuskerkMaastricht en (de gemeente)
Maastricht.nl/ afdeling cultureel erfgoed/ monumenten.
5.
Parkeerdruk op de wijk.
Het zal noodzakelijke autorijders inmiddels opgevallen
zijn dat het, met name in het vooroorlogse gedeelte van
onze (woon)wijk, steeds moeilijker wordt om
parkeergelegenheid dicht bij huis te vinden.
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Dit is o.i. het gevolg van :
-Een bewuste keuze voor een zo kindvriendelijk
mogelijke omgeving (bijvoorbeeld het creëren van
speelgelegenheid op het Orleansplein).
-Een verdere toename van het aantal huizen dat in
kleinere eenheden wordt opgedeeld.
-Het daardoor toegenomen aantal autobezitters en
autoberijders per wooneenheid en leefgebied.
-Een aantal verkeersbewegingsbevorderende voorzieningen en activiteiten in de wijk, zoals: meerdere
scholen, diverse buurtwinkels, horeca met of zonder
alcohol, enkele coffeeshops, ambachtelijke bedrijven
en aan huis gebonden beroepen.
-Het recentelijk instellen van vergunninggebonden
parkeren in naastliggende wijken, zoals Mariaberg en
het Statenkwartier, waardoor de druk vanuit de binnenstad steeds groter wordt.
-Steeds meer buitenlandse (duitse en belgische "gast-")
studenten, die in het bezit zijn van een auto en ook
medestudenten tippen om hun auto hier te stallen.
-Een toename van personen die de buurt gebruiken als
vertrekpunt om de binnenstad te bewonderen of er
inkopen te doen.
Gezien het voorstaande zal duidelijk zijn, dat het
parkeren door middel van een parkeervergunning of
parkeermeter in het centraal gelegen gedeelte van onze
woonomgeving vermoedelijk niet te vermijden zal zijn.
Net op de dag dat wij u hier wilden melden dat het
aanleggen van parkeergelegenlijkheid aan de schoolen Gildezijde van de Pastoor Habetsstraat ons (mede
met het oog op de ouders van veel
Odaschoolkinderen) geen goede zaak leek, heeft de
Gemeente besloten de hier van oudsher aanwezige
gele streep een opfrisbeurt te geven. Er mag daar dus
niet meer geparkeerd worden.
6.
Drugsoverlast.
De situatie rondom de Sint Lambertuskerk, de Sint
Odastraat en het begin van de Pastoor Habetsstraat en
de Victor de Stuersstraat zijn om deze en meerdere
redenen inmiddels opgenomen in de aandachtslijst van
de stadswachten. Structurele maatregelen (sluiten van
coffeeshops) zullen o.i. moeten volgen.
7.

Beleid m.b.t. kamerverhuur en studentenhuisvesting
Wij zijn voornemens aan de gemeente/wetgever te
vragen of zij, indien zij het beleid eenzijdig wijzigen
(bijvoorbeeld het intrekken van de 15%-regeling uit de
Leefmilieuverordening Maastricht-Centraal, wat deels
binnen het kader van de nota Student en Stad en het
meerjarenplan studentenhuisvesting gebeurd is) zij ook

de voorzieningen treffen om de gevolgen hiervan op te
vangen. Dit niet alleen op het gebied van de momenteel
actuele brandveiligheid, maar ook op het gebied van
bovenstaande parkeerproblematiek (ad 5) en het
instellen van aanvullende geluiddempende en -isolerende voorschriften in de bouwverordening.
Gezien bouwjaar / bouwtechniek van de woningen in
onze omgeving en de manier waarop sommige huiseigenaren hiermee omgaan bij het verhuren of verkopen van meer dan drie eenheden per voordeur is dit
geen overbodige luxe.
8.
Geen nieuws is goed nieuws.
Is het ook u al eens opgevallen dat berichtgeving in dit
blad veelal gaat of moet gaan over straten die een
bovenbuurtelijke doorgangs- of sociale voorzieningsfunctie hebben? Nu is dat, gezien onze ligging naast de
binnenstad(singel) en met een "dicht achterland van
woonwijken" natuurlijk niet echt vreemd.
Toch omvat Brusselsepoort-Oost vanaf midden jaren
vijftig een woongedeelte rondom het Frederikbastion,
Holsteinbastion, Bastionstraat, Menno van
Coehoornstraat en Vaubanstraat waarover wij veel
minder berichten. Het is er nog steeds intiem, kindvriendelijk en rustig wonen en dat mag ook wel eens
vermeld worden.
Mocht u omtrent een van bovenvermelde punten een
mening, wens of oplossing hebben, dan kunt u die uiten
via het klantenmeldpunt van de Gemeente Maastricht
(info op voorpagina), of bij een van hun afdelingen.
Tevens op een van de algemene vergaderingen van het
buurtcomité. De data staan elders in dit blad vermeld.

Waterplas
hoek Pastoor Habetsstraat / Emmaplein
De gemeente heeft toegezegd hier opnieuw naar te
kijken en het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Oproep aan de buurtbewoners
om mee te denken over
de toekomst van de buurt
De gemeente is bezig stadsdeelprogramma's op te
stellen. De bedoeling is in deze stadsdeelprogramma's
een doorkijk naar de komende 5 jaar op te nemen
alsmede wensen vanuit de buurt. Op het moment is de
gemeente in de inventarisatiefase.
Natuurlijk brainstormen we volop in het buurtcomité
over eventuele wensen voor de buurt, maar u als
buurtbewoner heeft ook vast ideeën.
Laat het ons weten: wat vindt u dat er de komende 5
jaar nog in deze buurt gerealiseerd dient te worden.
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Braderie Boulevard d'Orleans.
Op zondag 16 juni heeft voor de tweede keer een
braderie plaatsgevonden in de Orleansstraat en een
gedeelte van de Antoon van Elenstraat. De braderie
omvatte ongeveer 75 kramen. Er was volop muziek en
de modeshow op het podium voor de kapper had
over belangstelling beslist niet te klagen. Gelukkig
scheen de zon uitbundig, in tegenstelling tot het vorige
jaar.
Ook het buurtcomité Brusselsepoort-Oost was vertegenwoordigd. In deze stand kon iedereen informatie
krijgen over de activiteiten van het buurtcomité en over
de plannen die de Gemeente heeft met de wijk.
Ook veel artiesten hebben succes geoogst met hun
optreden voor steeds weer een grote groep toeschouwers.
Dit jaar was voor het eerst de organisatie van deze
braderie danwel buurtontmoetingsmiddag in handen
van de Stichting "Boulevard d'Orleans". Deze stichting
onder voorzitterschap van Lou Vleugels is op het einde
van 2001 opgericht speciaal met als doel het contact in
de buurt te verlevendigen. Voor het komende jaar zal
het Stichtingsbestuur zich beraden over verbreding van
de activiteiten.

Nieuw bestuur
Beste buurtbewoners,
Het buurtcomite heeft sinds enkele weken een nieuw
bestuur. Namens dat bestuur wil ik langs deze weg
nogmaals iedereen bedanken die zich de afgelopen
jaren, meestal met hart en ziel, heeft ingezet voor het
wel en wee in de buurt.

Het nieuwe bestuur heeft er zin in om de draad met
evenveel enthousiasme op te pakken. We hebben
namelijk een fijne buurt en dat willen we natuurlijk
minimaal zo houden en als het even kan (in samenwerking met de gemeente) verbeteren.
Wij zullen u de komende tijd via het buurtblad en de
website (www.brusselsepoort-oost.org) op de hoogte
houden van de belangrijkste ontwikkelingen in de buurt
en aan de andere kant stellen wij het op prijs door u
over buurtaangelegenheden te worden geïnformeerd,
zodat wij daar wellicht samen iets aan kunnen doen.
Daarom nogmaals een oproep aan iedereen om vooral
onze vergaderingen te bezoeken. Niet alleen om mee
te praten en te denken over uw eigen buurt, maar ook
omdat het een gezellige manier is om uw mede buurtbewoners te leren kennen/ontmoeten.
Een betere buurt begint bij jezelf !
Jules Verstraelen, voorzitter.

Voorstellen bestuursleden
Mijn naam is Jules Verstraelen en ik woon aan de
Pastoor Habetsstraat 3. Ik ben getrouwd met MarieJeanne en heb een kind, Stijn, van vijf maanden. Wij
wonen nu ruim twee jaar met veel plezier op het
huidige adres. Daarvoor hebben we in verband met
ons werk een aantal jaren in Utrecht en omgeving
gewoond, maar we zijn blij om weer terug te zijn in
Maastricht. Ik ben advocaat en heb mijn praktijk
samen met drie andere advocaten aan de Hertogsingel.
Om de communicatielijnen in het nieuwe bestuur zo
kort mogelijk te houden, was al snel duidelijk wie na
de verkiezing van de nieuwe voorzitter de nieuwe
secretaris moest worden: de buurman. Het lot viel op

Het nieuwe bestuur! V.l.n.r: Rita Walczuch, Paul Zeegers, Dirk Tempelaar, Louise van Bronswijk en Jules Verstraelen.
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mij, als rechterbuurman, bewoner van de Pastoor
Habetsstraat 5: Dirk Tempelaar. Ik ben werkzaam in
het onderwijs, als docent bij de economische faculteit
van de Universiteit Maastricht, en daarnaast ook in
mijn vrije tijd veel bezig met scholen. En dan vooral
met Montessori-onderwijs, als bestuurslid van een
aantal scholen, waaronder de nabijgelegen basisschool
Rotonde. Het werk in een buurtcomité is echter nieuw
voor mij, en ik kijk vol belangstelling naar wat de
komende tijd op me af zal komen.
Mijn naam is Louise van Bronswijk. Ik woon sinds
1992 in deze prachtige wijk, eerst in de Menno van
Coehoornstraat en vanaf 1995 in de Vaubanstraat.
Met ingang van september bevind ik mij in de luxe
omstandigheid dat ik op de fiets naar mijn werk kan.
Ik werk als hoofd Informatisering en Automatisering bij
de stichting BA, een grote aanbieder van zorg voor
ouderen in Maastricht. Ik ben al een tijdje actief in de
buurt. Sinds 1999 bezoek ik de vergaderingen van het
buurtcomité. Regelmatig heb ik de notulen van deze
vergadering gemaakt. Tevens ben ik lid van de werkgroep leefklimaat en zit ik in de redactie van het buurtblad. Nu ben ik penningmeester van het buurtcomité
Brusselsepoort-oost.
Ik geniet elke dag weer van deze rustige mooie buurt
op loopafstand van het centrum. Samen met Marcel,
mijn man en ons zoontje Maarten en een heleboel
andere ouders en kinderen treffen we ons regelmatig
op het speelterreintje aan het Frederik Bastion.
Sinds wij in 1997 ons huis aan het Frederikbastion
gekocht hebben, wonen mijn man, Dietmar Thomas,
en ik, Rita Walczuch, in deze leuke en rustige buurt.
Toen in de laatste buurtkrant een oproep stond voor
nieuwe bestuursleden van de buurtraad heb ik gesolliciteerd en nu ben ik algemeen bestuurslid met het
portfolio webmaster. Ik hoop dat ik voor deze buurt
iets kan betekenen.
Ik ben 1967 in Duitsland geboren en vlak bij de
Nederlandse grens in de buurt van de Achterhoek in
het stadje Lingen opgegroeid. Vanaf 1989 tot 1994
heb ik in de VS statistiek en informatiesystemen
gestudeerd. Na een korte tijd in Oostenrijk ben ik in
1996 samen met mijn man naar Maastricht verhuisd.
Wij wonen hier graag en voelen ons echt thuis. Ik werk
als Universitair Hoofd Docent op de Faculteit Economische Wetenschapen en Bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht, ik geef dus les aan studenten en
doe onderzoek in mijn vakgebied.
Ofschoon wij al vijf jaar in deze buurt wonen kennen
wij toch maar een paar mensen. Dit zal ongetwijfeld

komen omdat wij beiden fulltime werken en geen
kinderen hebben. Maar ik heb ook al van andere
mensen gehoord dat het niet zo makkelijk is om als
nieuwe buurtbewoner alles wat er in de buurt speelt te
weten te komen. En er zijn een heleboel dingen die ons
eigenlijk allemaal aangaan. De buurtkrant was voor mij
altijd een welkome informatiebron. Ik zal in mijn
functie als webmaster proberen om de communicatie
tussen de buurtbewoners met behulp van Email en
Internet te verbeteren. We gaan starten met een simpele website waar alle informatie omtrent de buurt
geplaatst kan worden. In de nabije toekomst willen wij
deze website ook een interactief karakter geven.
Momenteel ben ik met de gemeente in gesprek om te
kijken hoe we het een en ander op poten kunnen
zetten. Zodra er iets bekend is worden jullie via het
buurtblad op de hoogte gebracht. Ik hoop op jullie
medewerking bij het verbeteren van de onderlinge
communicatie. Voor commentaar of bijdragen voor de
website kunnen jullie me bereiken via
r.walczuch@gmx.net of op het Frederikbastion 53
(6217LM).
Ik ben Paul Zeegers. Ik woon al zes jaar met mijn
vrouw Han van den Berg in de Pastoor Habetsstraat.
In deze buurt hebben we altijd al willen wonen. Dicht
bij het centrum en toch veel groen. Ik ben werkzaam in
Maastricht als loopbaanadviseur. Waarom actief in het
buurtcomité? Het is onze eigen woonomgeving en
daarom wil ik daar ook mee vorm aan geven. Belangrijke thema's voor mij zijn: leefbaarheid, een aangename woonomgeving voor jong en oud en voldoende
woningen voor jong en oud. Veiligheid (30-kilometer
zone) en saamhorigheid. Voldoende speelgelegenheid
en een snelle herbestemming voor de St.
Lambertuskerk. Ook een goede communicatie met de
gemeente Maastricht en een actieve, actuele website
voor de buurt.

Ravelijnnieuws
Op 8 juni is er
voor het eerst in de
open lucht
'Geravelijnd'. Deze
bijeenkomst is
georganiseerd om de vragen, suggesties e.d. te peilen
die er leven onder de buurtbewoners. Dit Ravelijnen,
een terugkerend verschijnsel, diende ook ter informatie
van de bewoners over het inspraaktraject zoals dat
toen voorlag. Voor een eerste keer was de opkomst
goed en de sfeer uitstekend.
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Verder is er een enthousiast artikel verschenen van de
heer P. Timmer in het tweede Historisch-Geografisch
Tijdschrift van dit jaar. Dhr. Timmer is stedenbouwkundige en werkzaam bij de Regio Zuid van de
Rijksdienst voor Monumentenzorg. Zijn verhaal draagt
als titel: "Woonscholen in Nederland, de Ravelijn in
Maastricht als laatste herinnering". Hij schetst in dit
artikel de situatie en het gedachtegoed waaruit de
woonscholen zijn voortgekomen, geeft daar een aantal
voorbeelden van en belandt dan in Maastricht waar de
enige nog bestaande woonschool ligt. Een tweetal
citaten:
"De woninggroep heeft op het hoger gelegen terras
met de daarvoor gelegen voormalige schootsvelden
een zeer prominente plaats in de ruimtelijke structuur
van Maastricht."

"Zowel op lokaal als op nationaal niveau heeft De
Ravelijn een grote cultuurhistorische waarde binnen het
zogenaamde 'wederopbouw' erfgoed. Na jaren min of
meer beladen te zijn geweest - net als de andere
gemeenten was ook hier de gemeente niet echt trots
op dit verleden - is het dan ook positief dat de gemeente Maastricht het complex als zodanig waardeert.
Tezamen met de speciale inzet en betrokkenheid van
de bewoners heeft de wijk daarom zeker toekomstwaarde. Een status als gemeentelijk monument ligt in
het verschiet; in de verdere toekomst misschien ook
het predikaat van rijksmonument."
Ondanks het ontbreken van een zomerfeest dit jaar,
lijkt de zon dus toch nog te gaan schijnen over de
toekomst van de Ravelijn en is een feestje hopelijk
later nog aan de orde.

Sint Odaschool
Na een jaar van bouwen, timmeren, boren en verven
voor de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw
(handenarbeidlokaal, computernetwerken, nieuwe
toiletten,spreekkamertjes, remedial teachinglokaal)is
de rust weergekeerd en kunnen wij ons concentreren
op het lesgeven en dankbaar gebruik maken van alle
vernieuwingen.
Wij realiseren ons dat ook de buurtgenoten veel hinder
hebben ondervonden tijdens de bouwwerkzaamheden
en we hopen dat ook voor U rustige tijden zullen
aanbreken.
Het eerste weekend van september hebben we uitbundig feestgevierd.
Op vrijdag 6 september hadden de leerlingen een
sport/ speldag op de sportvelden van Jekerdal, in het
Encibos en bij het Merregelhöfke.
Op het einde van deze dag hebben de kinderen op
feestelijke wijze afscheid genomen van L.
Quaedackers (voormalige locatieleider en meedenker
bij de nieuwbouw).
Op zaterdag 7 september was er een bedankavond
voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tijdens de afgelopen turbulente periode.
Ook namen we, nu officieel, afscheid van
L.Quaedackers maar tevens ook van P. Geelen, die
gedurende 22 jaar zich heeft ingezet voor de school.
Zondag 8 september, tijdens de open dag, heeft
wethouder Depondt de nieuwbouw officieel geopend
door aan een lint te trekken, waardoor een schitterende letterwand zichtbaar werd; deze letterpuzzel

bevat de namen van de personen die de bouw hebben
bedacht en uitgevoerd.
Evenals de 2 voorafgaande dagen was deze zondag
een overweldigend succes; het verheugde ons bijzonder dat er zoveel mensen uit de buurt van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om onze school te
bezichtigen.
Maar nu de nieuwbouw is afgehandeld staat het
volgende er weer aan te komen: nl. de herinrichting en
eventuele openstelling van de speelplaats.
Er zijn al besprekingen met de gemeente gevoerd en
we houden U op de hoogte over de verdere ontwikkelingen; we zullen er alles aan doen om voor de
school en voor de kinderen uit de buurt een optimaal
plan te realiseren.
Er zijn ook onderwerpen die ons zorgen baren zoals
de parkeerchaos. We zijn druk bezig om een zo goed
mogelijke oplossing te zoeken.
Van de wijkagent hebben we gehoord dat het parkeerprobleem in zijn totaliteit nader bekeken zal worden,
niet alleen voor de school maar voor de hele buurt.
Ook de verplaatste lindeboom vraagt onze
aandacht;hij ziet er niet echt gezond uit. Er zijn specialisten komen kijken.Ze hebben ons verzekerd, dat er
geen gevaar dreigt voor omvallen; of deze boom het
gaat redden is echter nog zeer de vraag.
Martine Strous (locatieleider)
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Vogels van de Hoge Fronten.
De Hoge
Fronten
vormen een
uniek stukje
natuur in de
stad. De
restanten van
de vestingwerken bieden
aan allerlei zeldzame dieren een uniek leefgebied,
waarvan de muurhagedis wel de bekendste is. Minder
bekend is echter dat de Hoge Fronten ook een rijke
vogelbevolking heeft. De combinatie van de muren,
aarden wallen en droge grachten met daarin een
weelderige, ruige vegetatie biedt aan tal van vogelsoorten onderdak. Voor insecteneters zowel als voor
zaadeters is er veel en gevarieerd voedsel voorhanden.
Ook uilen en roofvogels vinden er hun prooi. Dankzij
de vele muizen, woelmuizen en mollen die in het gebied
leven en die zich ook te goed doen aan insecten en
zaden, vinden steenuil, torenvalk en van tijd tot tijd
ook buizerd en kerkuil hier een ideaal jachtterrein.
Door het jaar worden heel wat vogels waargenomen.
Sommige daarvan verblijven maar tijdelijk in het
gebied. In de trektijd wordt een tussenstop in de
Fronten gebruikt om bij te tanken alvorens er verder
gevlogen wordt naar de definitieve bestemming.
Een aantal vogels behoort echter tot de vaste gasten
van de Hoge Fronten. Een aantal komt steevast ieder
voorjaar naar de Fronten om er hun jongen groot te
brengen. Het terrein biedt door zijn combinatie van
bomen, struikgewas, holtes en nissen in muren, een
ideale broedgelegenheid.
In het voorjaar is het er dan ook een drukte van
jewelste. Wie er oog voor heeft zal overal de uitingen
van het broedseizoen horen en zien. Er wordt gezongen, geroffeld, gebaltst en druk met nestmateriaal
gesleept. De oplettende wandelaar zal later het jonge
grut van mezen, merels en winterkoninkjes door de
struiken zien scharrelen.
Het afgelopen voorjaar hebben leden van de Vogelwerkgroep van het IVN geïnventariseerd welke vogels
er zoal broeden in de Hoge Fronten. Daarvoor hebben
we verschillende malen 's ochtends vroeg de Fronten
bezocht en ook zijn we een paar avonden op pad
geweest. Alle waarnemingen van gedragingen van
vogels die duiden op broeden, worden daarbij genoteerd. Naderhand worden deze gegevens geanalyseerd
en op grond daarvan kwamen we uit op een totaal van
20 soorten vogels die gebroed hebben in 2002.

Veel van die soorten zijn vogels die in iedere stadstuin
waar wat struikgewas voorhanden is, kunnen broeden.
Zo troffen we de volgende veel voorkomende soorten
aan: koolmees, pimpelmees, heggenmus, roodborst,
winterkoning, zwartkop, tjiftjaf, merel en zanglijster.
Wat minder algemene broedvogels zijn de groene
specht, de bosrietzanger en de grasmus. Bosrietzanger
en grasmus zijn soorten die bij voorkeur broeden in
terreinen met een ruige begroeiing. In de Hoge Fronten
zaten er dan ook heel wat. Vooral de grasmus was
ruim vertegenwoordigd. Heel bijzonder als broedvogels zijn de torenvalk en de steenuil, die hier al heel
wat jaren achtereen hebben gebroed. De steenuil is
een soort die elders in ons land steeds verder in aantal
afneemt en op de rode lijst staat van bedreigde soorten. Een overtuigend bewijs dat dit beschermd
natuurterrein zeer de moeite waard is en dat we dergelijke natuurgebieden in de stad moeten koesteren.
Onze hoop is nu nog dat de kerkuil in de nabije toekomst hier zal gaan broeden. De laatste jaren werd al
vaak een kerkuil in de winter in de Fronten gesignaleerd. Blijkbaar voelt hij zich er 's winters goed thuis,
met een muizenrijk jachtterrein voor de deur en een
stevig dak boven zijn hoofd. Om hem tot broeden te
verleiden hebben we al vast een nestkast voor hem
opgehangen in een kazemat. Hopelijk kunnen we hem
een volgend jaar als broedvogel meetellen.
Ook in 2003 zal het IVN weer een broedvogeltelling
uitvoeren in de Hoge Fronten. De resultaten daarvan
worden doorgegeven aan de beheerder van de Fronten zodat op basis daarvan beoordeeld kan worden
welke effecten het beheer heeft op de vogelbevolking.
Daarnaast organiseert het IVN ook regelmatig excursies in de Fronten en enkele daarvan hebben vogels als
thema. Komend voorjaar zal er zeker weer een vogelexcursie georganiseerd worden. Belangstellenden
kunnen voor nadere informatie daarover terecht bij:
Henny Kloosterboer, coördinator Vogelwerkgroep
IVN. Tel. 043-3435429.

Trapveldje
Jongeren uit de wijk hebben zich bij de gemeente
gemeld i.v.m de aanleg van een trapveldje en een plek
om te zitten in de omgeving Erfprinsbastion/
Ravelijnstraat. De gemeente heeft het verzoek in
overweging.
Zodra de plannen concreet worden, zal de gemeente
de omwonenden informeren.
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