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Nieuw LOGO
Tijdens het drukbezochte Nieuwjaarstref-
fen op zondag 7 januari hebben we fees-
telijk de transitie naar Buurtnetwerk 
gevierd.

Wethouder Jack Geraerts en oud wet-
houder John Wevers hebben het startsig-
naal gegeven voor het buurtnetwerk 
Brusselsepoort met de onthulling van het 
nieuwe logo. Het logo is ontworpen door 
Daphne Phillippen. Het logo is opge-
bouwd uit de letter B, die staat  voor 
buurtnetwerk Brusselsepoort, een gou-
den poort, de entree voor de buurt en 
een groen blaadje dat staat voor een Fris 
groen blad, groei, ontwikkeling en een 
groene buurt.
Dat samen verbindt, en wordt het logo 
van Buurtnetwerk Brusselsepoort.

Daarbij hoort het motto: Waar mensen, 
samenleven, genieten en beleven, willen 
we graag de buurt verbinden.

Alle aanwezigen hebben een visitekaartje 
ontvangen met het logo en enkele belang-
rijke adressen en telefoonnummers in de 
buurt.

Louise van Bronswijk

mailto:post@maastricht.nl
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Afscheid redactieleden 
Carla Luja en 
Coen van der Gugten

In april 1999 kwam het eerste buurtblad 
uit.  Bij de eerste "Van de redactie" staat: 
"Wij, Ine Blom, CarlaLuja, Coen van der 
Gugten, Ton Vernooij (x) en Lode Zen-
gerink, allen buurtbewoners, hebben dit 
initiatief genomen en vormen daarom de 
voorlopige redactie".
Sinds dit eerste nummer in 1999 hebben 
heeft Carla al deze jaren het blad gerund . 
Wanneer  alle kopij was verzameld, werd 
in een dag  het buurtblad Brusselsepoort 
gemaakt door Coen, samen met Carla. 
Sinds die eerste editie zijn er ieder jaar 2 
buurtbladen uitgekomen, vol nieuws over 
de buurt.Het is altijd een blad geweest 
zonder reclame. Binnen de redactie 
noemden we het wel "de NRC onder de 
buurtbladen". Nu na twintig jaar en 38  
buurtbladen verder is dit het laatste blad 
dat door Carla en Coen is gemaakt. 
Carla en Coen hebben gezien hun drukke 
werkzaamheden besloten het werk voor 
het buurtblad te beëindigen.
We respecteren de keuze van Carla en 
Coen. En er rest ons niets anders dan 
een enorme merci uit te spreken aan 
Carla en Coen voor hun jarenlange inzet 
voor ons buurtblad Brusselsepoort. 

Dank jullie wel Carla en Coen!!
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Sociaal Teams 
in Maastricht 
 
Vijf jaar geleden hadden we de wijkteams,
 maar die sneuvelden door de bezuiniging
en. Nu is Maastricht gestart met een nieu
w initiatief, dat erg veel lijkt op die wijkte
ams, maar een andere naam draagt: Social
e Teams. 
Het Sociaal Team is een team waarbij ver
schillende deskundigen samen werken (ge
meente, Trajekt, corporaties). 
Dat heeft als voordeel dat zij voor veel vr
agen goede adviezen kunnen geven, en als
 zij het antwoord niet weten, schakelen zi
j hun netwerk in.   
In Maastricht zijn 8 sociale teams actief. El
k team is zowel telefonisch, digitaal als pe
rsoonlijk te bereiken. Naast inloopmome
nten zijn de sociale teams ook bereikbaar
 via hun aanmeldspreekuur.  
Het sociaal team dat voor onze wijk van 
belang is, is dat van CabergMalpertuis, 
Pottenberg, Frontenkwartier en Brussels
epoort. 

Het is telefonisch  
bereikbaar via T: 06 27 85 04 05. Of via   
www.facebook.com/sociaalteam. Tevens 
kan je het team bereiken via het spreeku
ur, dat wekelijks op twee plekken plaats v
indt: elke woensdag van 15.00 tot 16.30 u
ur bij de Romein, Potteriestraat 30 en elk
e donderdag van 9.00 tot 11.00 uur in de 
Wiemerink, Spinetlaan 25. 
Daarnaast zijn er zogenaamde Stadsbrede
 spreekuren: 
Dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur: 
Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 
70 en Donderdagochtend van 9.00 tot 12
.00 uur: Buurtcentrum Mariaberg. Anjelie
renstraat 35.  
Maar geen noodzaak om op pad te gaan: j
e kan ook contact leggen via internet. Vul
 je vraag in op het formulier https://www.
sociaalteammaastricht.nl/forms/public/req
uest/Melding?team=caberg-malpertuis  
of kies www.sociaalteammaastricht.nl, en 
dan voor de eerste optie (Caberg-Mal-
pertuis)

Dirk Tempelaar

http://www.facebook.com/sociaalteam
http://www.sociaalteammaastricht.nl
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BUURTBOOMGAARD 
DE RAVELIJN 

11 mei 2018
Op initiatief van enkele buurtbewoners 
is het plan opgevat om de brede groen-
strook gelegen tussen de Ravelijnstraat 
en de ventweg te veranderen in een 
stadsboomgaard met fruitbomen, klein 
fruit en kruiden. Het doel is om een eet-
bare omgeving te creëren waar onder 
regie iedereen mag oogsten, zonder dat 
het al te veel onderhoud vraagt. Het 
idee is om de buurt functioneel te ver-
groenen en de stadsboomgaard te laten 
aansluiten bij de dichtbij gelegen groen-
gebieden die de Gemeente Maastricht 
bezig is te ontwikkelen.
 
Dit initiatief is voorgelegd aan de buurt 
en meer dan de helft van de huishou-
dens heeft aangegeven het voorstel te 
omarmen. Niet alleen levert het open-
baar groen in de toekomst vruchten op 
maar het zal ook de betrokkenheid in de 
buurt vergroten, jonge mensen meer 
bewust maken van de voedselketen en 
iedereen de gelegenheid geven ervaring 
op te doen in tuinieren en samen ver-
antwoordelijkheid dragen voor de 
boomgaard/natuur.

Na constructief overleg met enkele 
ambtenaren van de Gemeente Maas-
tricht is het plan goedgekeurd. Gemeen-
tewerkers hebben vervolgens de grond 
plantklaar gemaakt en ook de fruitbo-
men en een heg ter bescherming van de 
fruitstruiken, geplant. Een wat saaie 
groenstrook met enkele bomen is nu 
verlevendigd met vier maanvormige 
stroken van 13 x 5 meter. 
 
Zaterdag 21 april hebben de bewoners 
onder begeleiding van Nelle Driessen 
van het CNME de kruisbessen, frambo-
zen, rode en witte aalbessen, kiwi- en 
Japanse wijnbessen en vele kruiden in de 
grond gezet evenals een strook lavendel 
ter bescherming tegen de 
honden(poep). Alle tuintjes zijn verschil-
lend ingericht en het ziet er geweldig uit. 
De bewoners zijn enorm blij met dit 
initiatief. Kom gerust een keer kijken!  
 
Jacqueline van Dongen |Chantal Thomassen
Initiatiefnemers van de buurtboomgaard de Ravelijn.

Redactieleden gezocht!

Beste buurtbewoners, we zoeken nieuwe 
redactieleden die twee keer per jaar hel-
pen bij het maken van het buurtblad! Met 
het vertrek van Carla en Coen is er een 
groot gat gevallen in de redactie van het 
buurtblad.  
Wat moet er zoal gebeuren? 
Naast het verzamelen van de artikelen 
voor het blad en de taalkundige eindre-
dactie, dient ook fotomateriaal verzameld 
te worden.
Verder hebben we iemand nodig die con-
tact onderhoudt met de drukker. 
Daarnaast hebben we iemand nodig die 
het blad opmaakt.
En we hebben iemand nodig die de be-
zorgers op de hoogte brengt dat het blad 
klaar ligt.
Gelukkig  hebben we al een actieve 
buurtbewoner die zorgt voor het verde-
len van de bladen onder de bezorgers.!
En we beschikken over een aantal erva-
ren redactieleden, Arja Peeters, Lodewijk 
Zengerink, Herm Willems, Wim Schoen-
makers en Louise van Bronswijk.
Dus beste buurtbewoners, wil je een of 
meerdere van de genoemde taken op je 
nemen, stuur een e-mail naar

mlvanbronswijk@gmail.com

mailto:mlvanbronswijk@gmail.com
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CSN in plaats van de 
Sprong

Op 20 april verscheen de eerste nieuws-
brief van de Campus Speciaal Needs  ( 
CSN), locatie Frans van der Laarplein. 

Dit bericht is gebaseerd op de tekst uit 
de nieuwsbrief van de school CSN:
Binnen Stichting MosaLira wordt onder 
de naam  Campus Special Needs (CSN) 
hard gewerkt aan de ontwikkelingen in 
het kader van passend onderwijs binnen 
het speciaal onderwijs. De eerste merk-
bare stap is de samenvoeging van twee 

VSO-afdelingen in één gebouw aan het Frans van de Laarplein onder de naam CSN. 
Het uitgangspunt is dat één team onderwijs biedt aan de VSO doelgroep. Vanaf de 
carnavalsvakantie hebben de leerlingen elkaar  opgezocht en samen bijgedragen aan 
een positieve sfeer. Dit succes draagt bij aan de verdere ontwikkeling van onderwijs 
binnen CSN, locatie Frans van de Laarplein. De school wil in de samenwerkingsdrie-
hoek de ouders/verzorgers blijven betrekken.  Op 1 juni 2018 vindt op locatie Frans 
van de Laarplein een openingsfeest plaats om de ouders/verzorgers kennis te laten 
maken met CSN. 

Louise van Bronswijk

Nieuws van 
basisschool St. Oda

Eén keer in de twee jaar organiseren wij 
ons zgn. ‘muziekspektakel’. Zo ook in 
2018. Het vindt plaats op zaterdag 2 juni 
in het Mercedes-Benz-theater aan de Lei-
denlaan in Randwijck Maastricht. Er zullen 
twee voorstellingen gehouden worden, 
de eerste van 13.30 tot 15.00 uur en de 
tweede van 15.30 tot 17.00 uur. Samen 
met dans-, muziek- en dramadocenten 
zijn alle kinderen en leerkrachten bezig 
met het instuderen van diverse optre-
dens. Buiten deze optredens, zal ook het 
jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie 
Ster van Maastricht een paar nummers 
ten gehore brengen. U bent van harte 
welkom om dit spektakel bij te wonen! 
Kaartjes zijn verkrijgbaar na de meivakan-
tie bij de administratie van de school. 

Kinderstralen, 
Lunchen op School is per 3 april 2018 
gestart met het organiseren van het over-
blijven op Basisschool St. Oda in Maas-
tricht. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
enthousiaste mensen die het leuk vinden 
om van 12.00 tot 13.00uur met kinderen 
in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar een 
boterham te eten en activiteiten te orga-
niseren. Hiervoor ontvang men een vrij-
willigersvergoeding, krijgt u scholing en 
deskundige begeleiding. Bent  geïnteres-
seerd of wilt u meer weten kijk dan op 
www.wordoverblijfmedewerker.nl of bel 
met de coördinator: 06-42614393.

Kom eens een kijkje nemen bij ons op 
school. U bent iedere dag welkom, want 
niet voor niks is ons motto ‘Elke dag 
open dag!’. We maken graag een afspraak 
met u om ons kindcentrum te laten zien. 
Neem ook alvast een kijkje op onze web-
site www.oda-bs.nl om een indruk te krij-
gen. Een afspraak maken kan via 
mailadres: info@oda-bs.nl  of telefoon-
nummer: 0433430970.

Sinds de start van dit schooljaar zitten wij 
ook op Facebook, zoekt u ons eens op 
(Bs St. Oda) en like onze pagina! U ziet 
dan direct waar wij als school mee bezig 
zijn en de foto’s geven u een goede 
sfeerimpressie. 

http://www.wordoverblijfmedewerker.nl
http://www.oda-bs.nl
mailto:info@oda-bs.nl
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Nieuwe plantjes voor de 
Edmond Jasparstraat

Eind maart was het zover. De perken in 
de Edmond Jasparstraat zijn leeggehaald. 
De kinderen mochten meehelpen met 
het opnieuw beplanten. Maurice Pasveer 
en zijn team van de gemeente Maastricht 
gingen met de kinderen aan de slag en 
gaven uitleg over de plantjes en boom-
pjes. Ze lieten trucjes zien hoe alles mooi 
recht geplant kan worden. En natuurlijk 
mochten de kinderen zelf planten. Dank-
zij de regen ( de kinderen lieten zich niet 
tegen houden) werd het een modderbal-
let, maar met een leuk resultaat.

Louise van Bronswijk
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Zwarte wolken pakken 
zich samen…

Ten zuiden van de Ravelijnbuurt - op het 
ter plaatse als (voormalig) Standaardter-
rein bekend staande gebied – zijn 12 
luxueuze stadsvilla’s gepland, inclusief 24 
privéparkeerplaatsen. Dat betekent zon-
der meer een desastreuze aanslag op de 
plaatselijke cultuur- en natuurwaarden 
van dit unieke stukje Maastricht! 

Er is geen twijfel mogelijk dat ons nage-
slacht ons deze rücksichtsloze ingreep, 
die slechts één doel heeft: snel veel geld 
binnenslepen, hoogst kwalijk zal nemen. 
Vergelijk het met hoe wij tegenwoordig 
terugkijken op de afbraak van de stads-
poorten en de Kruidtoren in Wijck. Toe-
gegeven: toen wist men niet beter, maar 
anno nu wel degelijk! 

Ter plaatse ligt het rijksmonument De 
Hoge Fronten en het gemeentelijk monu-
ment  De Ravelijn, de enige morfologisch 
nog volledig intacte voormalige woon-
school van Nederland. De Hoge Fronten 
werden begin vorige eeuw door de om-
liggende bebouwing (Statensingel, Past. 
Habetsstraat, Ravelijnstraat-Zuid) vrijwel 
geheel aan het oog onttrokken. Momen-
teel kan men vanuit de Ravelijnstraat 
over het Maasdal kilometers ver het Heu-
velland inkijken. Bij zonsopkomst een 
belevenis die zijn weerga niet kent! Be-
bouwing van dit terrein zal dit schitteren-
de uitzicht voorgoed bederven…  

Wie bij de gemeente Maastricht informa-
tie opvraagt over De Ravelijn ontvangt 
een document  met een uitgebreide be-
schrijving waarin o.a. de specifieke ken-
merken van de wijk beschreven worden. 
Als eerste kenmerk wordt de volledig 

geïsoleerde ligging ten opzichte van het 
omringend stedelijk weefsel genoemd. 
Door bebouwing van het Standaardter-
rein zal er van deze zo geroemde geïso-
leerde ligging geen sprake meer zijn… 

De belevingswaarde van beide monumen-
ten is gebaat bij de instandhouding van de 
huidige ruimtelijke situatie. Zeker nu er 
momenteel flink geïnvesteerd wordt in 
het nieuwe kroonjuweel van Maastricht: 
het Frontenpark, waar de Hoge Fronten 
deel van gaan uitmaken. Wie zijn voor-
tuin met veel inspanningen opnieuw in-
richt gaat deze toch niet aan het oog 
onttrekken door er een schutting voor te 
zetten? Als alternatief kan door land-
schapsarchitecten een aantrekkelijke 
waaiervormige entree voor het toekom-
stige Frontenpark worden gecreëerd 
waardoor passanten als vanzelf het toe-
komstige Frontenpark in worden geleid. 
Een kleinschalige horecalokaliteit met 
terras zou daar zeker niet misstaan.  

Ook de bewoners van de Ravelijnbuurt 
zijn unaniem tegen de bebouwing en 
hechten grote waarde aan het behoud 
van geïsoleerde ligging van de wijk, getui-
ge artikel 3 uit de statuten van de Bewo-
nersvereniging Ravelijn, ingeschreven 
onder KvK nummer 40205496: 
“De vereniging heeft ten doel om: Woon-
school de Ravelijn in Maastricht als buurt en 
nationaal cultuurhistorisch erfgoed te behou-
den en haar de status van nationaal cultuur-
historisch monument te verschaffen. De 
belangen van de buurtbewoners in samen-
hang met de buurt te behartigen alsmede de 
natuur- en cultuurmonumenten grenzend 
aan of gelegen nabij de Ravelijn en omliggen-
de buurten te beschermen en mede te ont-
wikkelen met al hetgeen daartoe behoort of 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
des woords.”  

De onlangs gehouden petitie werd door 
vrijwel iedereen in de wijk ondertekend. 
Deze handtekeningen zijn op 9 mei j.l. in 
de raadszaal aangeboden aan wethouder 
G.J. Krabbendam.  
I

n de bouwplannen is sprake van een een-
richtingsweg die het vertrekkende ver-
keer uit de nieuwe wijk regelrecht de 
Halvemaanstraat in leidt. Dat levert ge-
vaar op voor de kinderen die gewend zijn 
op straat te spelen, dat kan hier namelijk 
nog gewoon. 

Verder is na het gereedkomen van de 
nieuwe aanlanding van de Noorderbrug 
afgelopen jaar het aantal voertuigen op de 
Fort Willemweg verdubbeld. Dat vormt 
in veel opzichten een zware belasting 
voor de Ravelijn. De nu weer voorgeno-
men aanleg van de nieuwe wijk met de 
hierboven genoemde nieuwe uitvalsweg 
betekent feitelijk een meedogenloze na-
trap voor de wijk.   

Het is algemeen bekend dat de muurha-
gedis (enige plek in Nederland waar deze 
nog gezien wordt) de alpenwatersalaman-
der en hazelworm in dit gebied voorko-
men. Ook grotere dieren als de 
Hermelijn, egel, en vos vinden we hier. 
Evenals vleermuizen. Daarnaast worden 
roofvogels als de buizerd en de torenvalk 
hier regelmatig waargenomen. In een 
boom in de schapenweide nestelt mo-
menteel een buizerd met jongen. In de 
achtertuinen in de Ravelijn worden regel-
matig salamanders, kikkers, padden en 
egels waargenomen. Deze zullen dus 
heen en weer trekken tussen de Hoge 
Fronten en de Ravelijn.  

Het voormalige standaardterrein is inten-
sief in gebruik als speelterrein voor de 
kinderen. Er wordt gevoetbald, tikkertje 
en verstoppertje gespeeld en in bomen 
geklommen. In welke middelgrote Neder-
landse stad vindt men dat nog, anno 
2018, op slechts een paar honderd meter 
afstand van het historische stadshart? 
Maar daarvoor is in het betreffende plan 
geen plaats meer. Het zou intens verdrie-
tig zijn als de kinderen dit ouderwetse 
genoegen in de nabije toekomst ontzegd 
zal worden.  

Ook de ter plaatse liggende volkstuinen 
en schapenweide moeten weg, terwijl zij 
in meerdere opzichten een weldadige 
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verrijking van de wijk zijn. Zeker ook in 
sociaal opzicht. Groenten, zaden of zaai-
lingen worden uitgewisseld en onderwijl 
maakt men een praatje en wisselt de laat-
ste nieuwtjes over de buurt uit. Stadskin-
deren weten tegenwoordig vaak niet 
beter dan dat groenten uit de rekken bij 
de supermarkten worden betrokken. 
Hier kunnen ze nog zien hoe een onoog-
lijk sprietje zich ontwikkelt tot een stevi-
ge plant die bijvoorbeeld spruitjes draagt. 

Amsterdam heeft zijn ziel al aan de duivel 
verkocht. Maastricht, de naïeve in het 
glooiende zuiden gelegen kleine broer, 
volgt wegkijkend dit slechte voorbeeld. 
 
Herm Willems  
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Restauratie 
Radiumschoorsteen

Al meer dan 60 jaar lang verwijst de 
schoorsteen op Het Radium terrein naar 
het rijke industriële verleden van deze 
plek. Inmiddels is de schoorsteen een 
gemeentelijk monument en trotse naam-
gever, baken en icoon van Het Radium. 
Om ervoor te zorgen dat de schoorsteen 
voor de toekomst behouden blijft, is fir-
ma Woudenberg maandag 7 mei gestart 
met restauratiewerkzaamheden

VAN ONDER TOT BOVEN

Zo’n zeven weken lang neemt firma 
Woudenberg de Radiumschoorsteen van 
onder tot boven onder handen. Voeg-
werk wordt vervangen en metselwerk 
hersteld. 
Dat geldt ook voor de metalen onderde-
len zoals klimijzers en trekbanden. De 
belettering op de schoorsteen – Radium 
Rubber – blijft behouden en krijgt een 
opfrisbeurt. 

De bovenste drie meters van de schoor-
steen worden helemaal vervangen: die 
zijn er té slecht aan toe. Naar verwach-
ting rondt Woudenberg de werkzaamhe-
den eind juni af.

Tekst en afbeeldingen van Belvedere-maastricht.nl (Fred-
Berghmans)

Frontenpark

De Lage Fronten is nu al een groen ge-
bied met restanten van historische ves-
tingwerken en bijzondere 
natuurwaarden. 

Het gebied ligt deels verscholen onder 
de huidige aanlanding van de Noorder-
brug. Doordat straks het oude tracé van 
de Noorderbrug wordt omgelegd vallen 
de Lage Fronten vrij en kunnen ze samen 
met de Hoge Fronten één Frontenpark 
vormen. 

De ontwikkeling van het park wordt me-
de mogelijk gemaakt door bijdragen van 
de Provincie Limburg.

Plek in beweging

Het Frontenpark gaat ruimte bieden 
voor burgerparticipatie en initiatieven 
van bewoners van Maastricht. 

Het zal dus geen stadspark worden zoals 
we dat kennen aan de zuidkant van Maas-
tricht, maar veel meer een plek die per-
manent in beweging is. Kortom, het 
Frontenpark moet een plek worden waar 
het goed vertoeven is voor mens, dier en 
plant.

In overleg met buurtbewoners en burgers 
van Maastricht worden brede, voor ie-
dereen interessante activiteiten opgezet. 
Daarbij wordt uiteraard rekening gehou-
den met de beschermde natuur in het 
gebied, zoals de muurhagedis, de hazel-
worm, de ijsvogel en de kuifhyacint.

Ideeën welkom!

Heeft u leuke ideeën voor het Fronten-
park? 
Graag! U kunt ze doorgeven via 
belvedere@maastricht.nl

mailto:belvedere@maastricht.nl
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