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Van de redactie
Hebben wij in de buurt een parkeerprobleem?
Enige weken geleden kwamen we met onze auto terug
van een vakantie, uitwaaien aan de Belgische kust. In
het begin van de middag reden we Maastricht binnen.
"Zo, auto parkeren, uitladen en op mijn gemak de post
eens doornemen. "Jammer! Hoewel er in de Sint
Odastraat maar 3 huizen zijn, stonden er 18 wagens en
de onze kon daar helaas niet meer bij. Nog twee keer
het rondje Pastoor Habetsstraat, Emmaplein, Victor de
Stuersstraat gedaan in de hoop . Situatie ongewijzigd. "Zet ik hem toch hoek Victor de Stuersstraat Sint
Odastraat". Maar daar worden regelmatig bonnetjes
uitgeschreven. Uiteindelijk beland ik op het
Orleansplein. "Vandaar de bagage naar huis slepen?"
Ook niet ideaal; dan maar alles zolang in de wagen
laten liggen". Gezien de grote hoeveelheid glassplintertjes van ingeslagen ruitjes hier in de buurt ook
niet aan te bevelen. De oplossing? Om het kwartier
naar het plein om te controleren of alles bij het oude
was gebleven. Negen!!! wandelingetjes, toen constateerde ik tot mijn vreugde dat er op draagafstand een
plekje vrij was. Mijn echtgenote zou even de plaats
bewaken. Had je gedacht, ze moest opzijspringen
voor degene die eerder was. Toen ik via de omweg
Orleansplein, Condéstraat, Pastoor Habetsstraat,
Emmaplein, Victor de Stuersstraat arriveerde, trof ik
haar aan in discussie met de rechthebber, die vond dat
parkeren vrij was en dat ik als bewoner, dus pech had.
Gelukkig kwam er ondertussen een plaatsje in de
Victor de Stuersstraat beschikbaar. Probleem, voor
die keer, opgelost.

en liefst gratis. Dat werden in onze richting vooral
Hertogsingel en Statensingel. Het wagenpark groeide
en het betaald parkeren rukte op.
De Hogeschool-Zuid breidde uit, het aantal studenten
aan de UM nam toe. Toen langs de Brusselsestraat, de
Hertogsingel en de Statensingel en in de zijstraten
definitief het betaald parkeren werd ingevoerd, vluchtten de toeristen, de buitenlandse parkeerders, de
bestelwagens van de middenstanders aan de
Brusselsestraat, de klanten van de stores met geestverruimende middelen onze buurt in. Bovendien is er,
mede door het groot aantal kamerbewoners en studenten in de wijk (in één pand wonen soms wel 5
autobezitters), sowieso al een opeenhoping van blik.
lees verder op pagina 2

Een volle Pastoor Habetsstraat...
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Wagens blokkeren fietspaden, inritten van straten en
garages. Ze versperren stoepen en benemen het
uitzicht, vooral op hoeken. Men staat op plaatsen waar
niet geparkeerd mag worden of er wordt dubbel
geparkeerd. Er wordt langdurig geparkeerd, soms
dagen zelfs weken, waardoor bijvoorbeeld winkels
onbereikbaar worden.
Ja, we hebben een parkeerprobleem in onze buurt en
zelfs meer dan dat.
Het parkeren brengt ook een hoop vervuiling met zich
mee. Plaats gevonden? Sigaretje opsteken, lucifer
"hoeps" . Asbakje vol? "plaats zat" . Ze komen terug
uit stad, museum, horeca, van evenement, optocht,
store, met bakjes frites, saus, blikje, flesje, zakje,
wikkel. "Dat kan toch niet allemaal mee in de auto?
Gelukkig is er voldoende ruimte op de stoep" Volg
maandagmorgen de veegauto van de gemeente eens, u
gelooft uw ogen niet. De irritatie neemt toe, de kans
dat je iets zegt of doet ook. Gevaar voor escalatie.
Houd de vinger aan de pols, maar beheers u.
Naar aanleiding van deze problematiek zijn er onlangs
447 handtekeningen van u aangeboden aan wethouder
Aarts. Het zal helpen, maar wanneer? Suggesties?
Laat horen.

Een lege Statensingel...

De Parkeerregeling van de Statensingel.
Een klein jaar geleden kwam het bericht van de gemeente Maastricht in de bus dat er een parkeerregeling
op de Statensingel ingevoerd zou worden. De
parkeeroverlast voor de bewoners van werk-winkelen studenten- parkeerders was behoorlijk groot
geworden. Voor bewoners betekende wegrijden met

je auto dat bij terugkomst je eerder je auto verkocht
had dan een nieuwe parkeerplaats gevonden.
Nu zullen sommige mensen zeggen, verkoop dan die
auto en neem in het vervolg het openbaar vervoer. Op
welke manier je dan op je werk, bij je kleinkinderen,
of met 20 kilo boodschappen thuis komt, wordt er
meestal niet bij verteld.
Met de gemeente hebben de bewoners over de voorgenomen parkeerregeling, uiteraard, nogal wat gesprekken gehad. De regeling waarvoor uiteindelijk
gekozen is betekent dat er voor bewoners uitsluitend
voor hen bestemde vaste parkeerplaatsen zijn aangewezen maar dat parkeren in de hele straat ook is
toegestaan. Wel dient men daarvoor, als bewoner, een
vergunning aan te vragen. De vergunning kost  40,84
per kwartaal.
Wie geen vergunning heeft mag op de Statensingel
parkeren tegen de prijs van  0,80 per uur.
Mooi geregeld zou je zeggen, de bewoners hun parkeerplaats en de gemeente het geld. Dat lijkt ook zo,
maar bij de gesprekken met de gemeente hebben
bewoners erop gewezen dat elders in Maastricht de
kosten voor bewoners-parkeren beduidend lager zijn.
Aan het Volksplein en omgeving zijn de kosten niet
wát, maar beduidend lager. De gemeente antwoordt
daarop: "de kosten worden overal gelijkgetrokken". In
welke richting dat gelijktrekken gebeurt is er niet
bijgezegd, maar u en ik weten al wel hoe dat zal gaan.
En verder, waarom is er zelfs al gekozen voor verschillend tarief op de Statensingel versus Volksplein en
omgeving. Ook op de Statensingel wonen mensen met
een smallere beurs.
De parkeerregeling op de Statensingel is in de loop
van het eerste kwartaal, van dit jaar, van kracht
geworden.Gezegd moet worden dat het er voor de
bewoners rustiger op is geworden. De straat staat nu
niet meer van de vroege morgen tot de late avond
propvol geparkeerd. Samen met de afgenomen
verkeersstroom op de straat, door de aangepaste
stoplicht-regeling aan de Frontensingel, is de Statensingel voor de bewoners weer leefbaar geworden. Dat
werd hoog tijd want de verkeers- en parkeerdrukte
waren inmiddels onhoudbaar.
Of onze buren in de Pastoor Habetsstraat zo blij zijn
met de nieuwe situatie valt zeer te betwijfelen.
Het probleem is namelijk gewoon verplaatst. Er moet
in Maastricht eindelijk eens echt beleid bedacht en
gevoerd gaan worden over punten zoals:
1) Waar en tegen welke kosten kunnen de inwoners
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van de stad parkeren.
2) Waar en tegen welke kosten kunnen de verschillende groepen: studenten, werkenden, winkelenden en
toeristen parkeren.
3) Wat zijn redelijke kosten voor ieder die op het
gebruik van een parkeerplaats is aangewezen.
Overduidelijk is dat parkeren voor bewoners prioriteit
heeft. Dat betekent: voor ieder plaats en voor ieder
tegen redelijke kosten. Het moet en het kan veel beter
in Maastricht.
R.Machiels

Petitie parkeeroverlast
Door enkele buurtbewoners is namens de overige
bewoners en de ondernemers van de wijk Brusselsepoort-oost op 14 maart jl. een petitie in het stadhuis
aangeboden aan het gemeentebestuur van Maastricht.
Wethouder J. Aarts nam namens het bestuur de petitie
in ontvangst.
In de petitie wordt gewezen op het inmiddels bekende
parkeerprobleem. De opgehaalde 447 handtekeningen
vergezelden de petitie.
Het buurtcomité wil zo spoedig mogelijk in overleg
treden met de gemeente over de wijze waarop het
parkeerprobleem kan worden aangepakt.
Zie voor de volledige tekst:
www.brusselsepoort-oost.org

Boulevard d'Orleans 2003.

Op zondag 15 juni a.s. zal in de Orleansstraat en op
het Orleansplein weer een braderie plaatsvinden vanaf
10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er zal op twee
podia een gevarieerd programma aangeboden worden
vanaf half een tot acht uur 's avonds. Ook de buffetten
buiten zijn open tot acht uur.
Het bestuur van de verantwoordelijke Stichting Boulevard d'Orleans is momenteel druk in de weer om alles
goed georganiseerd te krijgen. Zeker bij goed weer zal
het opnieuw een succes worden.
Aan de bewoners van de Orleansstraat en het
Orleansplein wordt verzocht hun auto's niet in deze
straten te parkeren op (de avond voorafgaand aan) die
dag.
In januari 2003 heeft de organisatie u al een flyer met
vooraankondiging en oproep tot deelname doen
toekomen. Voor verenigingen en buurtbewoners, die
zichzelf op ideeële of professionele basis willen presenteren, stelt de organisatie in samenwerking met de
buurtraad een achttal stands tegen kostprijs of met

reductie beschikbaar.
Daarnaast is er voor gezinnen die aan de Orleansstraat
of het Orleansplein wonen, een beperkte mogelijkheid
een paar meter vlak voor of vlak bij hun woning te
reserveren voor het aanbieden van kinderplaats/
vrijmarktspulletjes. Deze reservering geldt, bij tijdige
opgaaf, ook voor plaatsen ten behoeve van kinderen
die elders in de buurt woonachtig zijn.
De formele inschrijftermijn voor standhouders eindigt
op 15 mei. Bovenbedoelde buurtbewoners en verenigingen kunnen zich echter nog tot 1 juni melden bij
Jean Koch, Joseph Hollmanstraat 9, tel 3478871.
De organisatie hoopt, probeert en verwacht de eendaagse parkeeraanpassingen tot een minimum te
beperken en wenst u allen, op welke manier dan ook,
een geslaagde, ontmoetingsrijke en voorzomerszonnige 15de juni toe.

Nieuws van de Basisschool St. Oda.
Openstelling speelplaats:
Nu de lente weer begonnen is en de zon volop zijn
best doet, zijn wij aan de slag gegaan met de organisatie rondom de openstelling van de speelplaats.
De oproep aan de ouders van de kinderen en aan de
bewoners van de omliggende straten om sleutelhouder
te worden is de deur uit.
Maar we doen ook via de wijkkrant een oproep om
sleutelhouder te worden; hebt u interesse of wilt u
nadere informatie, neem dan contact op (tel.3430970
Martine Strous) of loop gerust even binnen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hopen we zo
snel mogelijk met de openstelling te beginnen.
Elke dag ( m.u.v. zondag) t/m de herfstvakantie kunnen
de kinderen uit de buurt dan gebruikmaken van de
speelplaats tot 's avonds 19.30 uur.
Herinrichting speelplaats:
Wat betreft de herinrichting hebben we besloten om
enkele zitgroepen aan te schaffen, de lijnen voor
balspelen en hinkpotten opnieuw te verven en zo
weinig mogelijk speeltoestellen te plaatsen .In de
afgelopen periode is gebleken dat de kinderen dan
meer ruimte hebben om te bewegen en er aanzienlijk
minder onenigheden zijn rondom het gebruik van de
klimtoestellen.
Ook zal er geen zandbak meer gegraven worden; de
kleutergroepen krijgen een zandbak
in de klaslokalen.
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Aanmelding nieuwe leerlingen:
De laatste jaren schrijven we een toenemend aantal
kinderen in uit deze en de omringende wijken. Zoals u
wellicht weet, mogen kinderen in de maand dat ze 4
jaar worden, toegelaten worden tot groep 1 van de
basisschool.
Om onze schoolplanning en organisatie voor het
volgend schooljaar zo zorgvuldig en goed mogelijk te
regelen, is het noodzakelijk dat we inzicht hebben in
het totale aantal leerlingen dat gedurende het schooljaar 2003-2004 naar de groepen 1 komt.
Daarom verzoeken wij ouders die hun schoolkeuze al
bepaald hebben en die voor onze basisschool kozen,
hun kind zo snel mogelijk in te schrijven; dit om teleurstellingen i.v.m. wachtlijsten te voorkomen. Daartoe
kunt u het beste een afspraak met de directie maken.
Ook wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een
hogere groep, is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
Hebt u uw schoolkeuze nog niet gemaakt, maar wenst
u nadere informatie, neem ook dan gerust contact op
met de directie.
Tel: 3430970.

Brusselsepoort- Oost heeft een eigen
website!

mening over een onderwerp te geven. De website
bevat ook een discussieforum waar bewoners met
elkaar in debat kunnen gaan over verschillende onderwerpen. Op het moment loopt er een discussie over de
parkeerproblemen in onze wijk en hoe wij het willen
oplossen. Iedereen is van harte uitgenodigd om een
keer te komen kijken en misschien ook een bijdrage te
leveren.
De website moet ook als een soort archief voor de
buurt fungeren. Er zijn alle oude buurtbladen (vanaf
april 1999) en alle notulen van buurtcomitévergaderingen (vanaf maart 2000) te vinden. Dit is
misschien bijzonder interessant voor nieuwe buurtbewoners, die willen weten, welke problemen ons in
deze buurt bezighouden. Door het buurtbladarchief en
de oude notulen te lezen krijgt men een aardige indruk
over deze buurt.
De website omvat ook nog een lijst met links van
websites die iets met onze buurt te maken hebben en
een fotoalbum met foto's van de wijk. Wij willen in de
toekomst ook foto's van (straat)feesten en dergelijke
op de website zetten.
Als u zelfs iets op de website wilt plaatsen dan horen
wij dit graag.
Wij hopen met deze website een belangrijke bijdrage
te kunnen leveren aan deze buurt en verheugen ons op
uw volgend bezoek bij www.brusselsepoort-oost.org.
Laat ons weten als u ideeën hebt hoe wij de website
nog kunnen verbeteren?

w w w.brusselsepoort-oost.org
Sinds november 2002 heeft onze buurt een eigen
website. Het bestuur van het buurtcomité Brusselsepoort-Oost wil deze website gebruiken om alle informatie over zaken in de buurt op één plek te verzamelen.

Rita Walczuch
Email: webmaster@brusselsepoort-oost.org

Een belangrijke functie van de website is de bewoners
van onze wijk op de hoogte te houden van wat er in de
buurt speelt. Zo vindt u op de website een rubriek
"Nieuws" en een rubriek "Lopende Zaken". Hierin
wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste
nieuwtjes rondom onze buurtaangelegenheden. Via de
website is het mogelijk informatie veel sneller te verspreiden. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor
een e-mail notificatie en worden dan geïnformeerd als
er belangrijke zaken veranderen op de website.
De tweede functie van de website is een betere communicatie van het bestuur van het buurtcomité met de
bewoners van de wijk en van de bewoners onderling.
Ook buiten de reguliere buurtcomitévergaderingen om
kan iedereen een e-mail naar het bestuur sturen om zijn
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Portret van een buurtbewoner
De redactie heeft besloten een nieuwe rubriek op te
nemen in het buurtblad. In iedere uitgave willen we een
buurtbewoner portretteren. Wij zijn van mening dat er
veel interessante mensen in de buurt wonen die we
graag eens in de schijnwerpers zetten. Een kunstenaar,
een muzikant, een sportman of -vrouw, een politicus.
Heeft u een tip, laat het de redactie weten.
De eerste buurtbewoner in de artikelenreeks is JACK
POELL, beeldhouwer.
Jack woont samen met zijn vrouw Alice aan de
Ravelijnstraat 126. Ruim vijftien jaar geleden in de
zomer van 1989 kocht Jack het bedrijfsterrein van
busonderneming "Stad Maastricht". Er waren 62
gegadigden die het oog hadden laten vallen op het
terrein gelegen tussen de Ravelijnstraat, de Menno van
Coehoornstraat en het Frederikbastion. Het plan van
Jack Poell was volgens de gemeente het beste, Jack
wilde op het terrein zijn atelier inrichten en een
beeldentuin aanleggen. De buurt was blij dat de busonderneming verdween. Immers bussen stonden 's
ochtends vroeg op te warmen en de lopende dieselmotoren maakten niet alleen een enorm lawaai, het
stonk behoorlijk. Maar de buurt stond toch wel sceptisch tegenover de komst van een "kunstenaar". Jack is
bij een aantal mensen uit de buurt op de koffie gegaan
en heeft zijn plannen gepresenteerd bij de buurtbewoners. Hij is begonnen in de oude busremise. De rest
van het terrein was een betonnen vlakte. Later heeft hij
het woonhuis aan de Ravelijnstraat erbij gekocht. In dit
pand zat vroeger een eierhandel, later was het een
tandartspraktijk.
Jack is in 1948 geboren in Nederweert. Hij is de
jongste uit een gezin van 9 kinderen (zeven jongens en
twee meisjes), maar hij is niet zoals hij zegt "verwend
en verwaand". Hij leerde beeldend kunstenaar te zijn
aan de kunstacademies van Eindhoven, Tilburg, Antwerpen en Maastricht.
Ik word ontvangen in de bovenwoning van Jack en
Alice. Overal hangen en staan kunstwerken van Jack
Poell, "denkwerken" , zoals hij ze noemt. Het zijn
panelen waar als het ware een ingang is voor gedachten en meestal ook een uitgang of een weg die de
gedachten kunnen gaan. Soms zie je niet goed hoe de
weg loopt .
Na gepraat te hebben bij de koffie, krijg ik een rondleiding over het terrein. En dat is fascinerend, wat een
enorme ruimte! We lopen eerst door een soort
ontvangstruimte, het is de administratieve werkkamer

van Jack met de fax, etc. en natuurlijk een groot aantal
prachtige kunstwerken. Dan komen we in de tuin.
Daar staat een van zijn fameuze "LOPERS". De lopers
zijn hoofdloze anonieme wezens die een solitair bestaan leiden. Zijn beelden hebben zoals hij het noemt,
een ruw handschrift. Vanuit de tuin komen we in de
werkplaats/atelier, ofwel de oude remise. Het is de
werkruimte van Jack , met een keramische oven en al
het materiaal dat een beeldhouwer nodig heeft om zijn
kunstwerken te maken. Je ziet nog de restante van de
industrie. De ruimte gaat over in een soort serre, waar
ook weer prachtige beelden staan en panelen aan de
muren hangen.
In het begin zag ik het niet zo, later wel. Het zijn
eigenlijk allemaal mensen. Jack vertelt dat mensen
centraal staan in zijn werk. En hoe meer en langer hij
bezig is met zijn werk en met mensen, hoe minder hij
van mensen begrijpt.
Vanuit deze serre komen we in de beeldentuin. Een
prachtige ruimte omsloten door de tuinen van de huizen
aan de Ravelijnstraat, de Menno van Coehoorn straat ,
en het Frederikbastion. Ik ben verbaast over de
enorme oppervlakte van de tuin. De tuin staat vol
beelden. Het zijn beelden uit verschillende periodes
van het werk/leven van Jack. Heel zijn leven staat in
dienst van zijn werk.

Jack heeft zijn belofte van indertijd waargemaakt. Hij
vertelt dat de hele tuin een betonnen vlakte was. Na
het beton gesloopt te hebben heeft hij bomen gepland
in de tuin. Met het wortel schieten van de bomen heeft
Jack ook wortel geschoten in onze wijk, Brusselsepoort-Oost. Een ander moment van bijzondere betrokkenheid bij de wijk was toen de leerlingen van
groep 8 van de ODA-school een middag bij Jack in
het atelier kwamen onder het motto "Kunst kijken in
plaats van rekenen" . De kinderen konden eens horen,
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zien en ervaren hoe een beeldhouwer werkt en wat
voor een kunstwerken hij maakt.

Bouwplannen Halvemaanstraat,
Erfprinsbastion en Achtzaligheden

We gaan weer terug het atelier in maar nu naar boven.
Daar is het museum van Jack. Er staat een oude
kolenkachel en een ronde boerentafel met een paar
stoelen. In de ruimte staan verschillende kunstwerken.
Aan de muren hangen de partituren van mensen. Met
hun ritmische structuur lijken het wel notenbalken. In
een grote ladekast zitten de tekeningen, schetsen en
studies die Jack van en voor zijn kunstwerken heeft
gemaakt.
Jack is in Nederland en daarbuiten een bekende
beeldhouwer. Voor Maastricht heeft hij een beeld
gemaakt van Willem Vliegen. Het beeld staat op het
Brandenburgerplein. Willem Vliegen was het eerste
socialistische Limburgse kamerlid. In het kader van
honderd jaar sociaal democratie heeft de gemeente het
beeld geschonken aan de Partij van de Arbeid.
Jack heeft nog ambitities om beelden te maken voor
Maastricht, bijvoorbeeld van Joseph Hollman, een
beroemde cellist en leerling van Caesar Frank. Een
beeld dat volgens Jack heel goed zou passen op het
Orleansplein. Immers echt veel kunst hebben we niet in
de buurt! Ook Alexander Batta zou hij graag in een
beeld vatten. En Frans Smulders, een bekende pianist
verdient het in de ogen van Jack om in brons gegoten
te worden.
Ik ga naar huis en heb een bijzondere avond achter de
rug. Ik heb een boeiende en intrigerend man ontmoet
die ik niet snel zal vergeten, ik heb prachtige beelden,
panelen en partituren van mensen gezien. En ik ben
op een unieke plek in onze wijk geweest.
Louise van Bronswijk.

Beeld van Willem Vliegen op het Brandenburgerplein

We zijn weer een stukje verder. Op 4 februari 2003
was onze laatste mogelijkheid tot inspreken tijdens de
Raadscommissie Stadsontwikkeling. Veel mensen
vanuit de Ravelijn en de Brusselsepoort-Oost waren
op de publieke tribune aanwezig. Ingesproken werd er
o.a. door de Bond Heemschut, de Stichting Maastricht
Vestingstad, de Bewonersvereniging Ravelijn, het
Buurtcomité Brusselsepoort-Oost en door de volkstuinders, allen tegen de bouwplannen.
Helaas stemde alleen de SP tegen deze plannen.
Bovendien heeft ook Natuurmomenten, die naar alle
waarschijnlijkheid op korte termijn het eigendom en de
exploitatie van o.a. de Hoge Fronten van de gemeente
zal overnemen, laten weten geen voorstander te zijn
van onderhavige bouwplannen. Zij is er juist voorstander van om het aangrenzende gebied te vrijwaren van
bebouwing en bepleit daarom de bestaande bebouwing aan de Kastanjelaan te verplaatsen naar elders en
daardoor ter plekke ruimte scheppen voor de natuur
en cultuur rond de Hoge Fronten en Fort Willem.
Nu is het onder meer wachten op het besluit van
B&W.
Hoewel een aantal inwoners van Brusselsepoort-Oost
zich stellen achter de bouwplannen van de gemeente, is
het Buurtcomité van mening zich te moeten blijven
verzetten tegen deze plannen, gezien de grote belangen
die in het geding zijn:
- het beschermen van de aangrenzende gebieden rond
het Beschermd Natuurmonument, daar ook deze
gebieden via de externe werking van de
Natuurbeschermingswet bescherming genieten, vanwege de invloed die activiteiten, zoals onderhavige
bouwplannen, in het aangrenzende gebied kunnen
hebben op het leefmilieu in het Beschermd Natuurmonument (zie ook later in dit stuk);
- het voorkomen dat de grenzen van het cultuurhistorisch Rijksmonument De Hoge Fronten (de Werreke)
worden overschreden, zoals dat bij de huidige plannen
toch nog steeds het geval is (zoals bij de Achtzaligheden);
- het voorkomen van visuele vervuiling van het gebied
en met name van de Hoge Fronten door de bouw van
woontorens aan de Halvemaanstraat (o.a. ook de
mening van de Rijksdienst van de Monumentenzorg).
In dit verband zij vermeld, dat van professionele zijde
is opgemerkt, dat de bouwplannen architectonisch van
een bedenkelijk niveau zijn, d.w.z. niet passend in hun
omgeving;
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en het handhaven van de geïsoleerde ligging van de
woonschool De Ravelijn, zoals dat bedoeld is bij de
oprichting daarvan. Het is de nog de enige bestaande
woonschool in Nederland en staat op de nominatie
opgenomen te worden op de Rijksmonumentenlijst.

De officiële stappen zullen steeds vooraf, conform de
wettelijke voorschriften, door de
Gemeente bekend worden gemaakt o.a. in de Maaspost.

In dit kader zijn er wellicht ontwikkelingen mogelijk die
juist gunstig kunnen zijn voor Brusselsepoort-Oost.
Die moeten we dan promoten. Gedacht wordt aan de
vestiging van het Natuurhistorisch Museum, dat een
andere lokatie moet krijgen. Momenteel is dit gepland
aan het Bassin, maar het kan even goed een plaats
krijgen nabij de vestingwerken de Hoge Fronten.
Bovendien zou het "Groenhuis", dat momenteel gevestigd is in de oude melkfabriek aan de Statensingel,
verplaatst kunnen worden naar een gebouw aan de
Achtzaligheden.
Voor de seniorwoningen, gepland aan de Halvemaanstraat in de vorm van woontorens aldaar, bestaat er
een redelijk alternatief in de vorm van soortgelijke
woningen op het grondgebied van de Hogeschool
Maastricht aan de zijde van de Ravelijnstraat.
Nu de politieke procedure nagenoeg afgerond is (we
wachten nog op het definitieve besluit van B&W m.b.t.
het Uitwerkingsplan van het betreffende bestemmingsplan), volgt nu de afronding daarvan, via het al dan niet
goedkeuren van het Uitwerkingsplan door de Gedeputeerde Staten van Limburg (GS). Na de vasstelling van
het Uitwerkingsplan door B&W van Maastricht
kunnen we onze bedenkingen er tegen kenbaar maken
en dat zullen we dan ook doen. Deze bedenkingen/
bezwaren worden meegenomen in de behandeling van
dit besluit door GS. Ook de Stichting Maastricht
Vestingstad, de Bond Heemschut en uiteraard de
Bewonersvereniging Ravelijn zullen hun bedenkingen
tegen het Uitwerkingsplan kenbaar maken.
Het tijdschema van de vervolgprocedure ziet er, naar
opgave van de gemeente Maastricht, globaal als volgt
uit:
- maart 2003: Start planologische procedure (art.11
WRO). Deze procedure is op het moment van het
schrijven van dit stuk (9 april '03) nog niet van start
gegaan.
- april 2003: 4 weken ter visielegging van het plan met
de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaren
in te dienen.
- mei 2003: Vaststelling van het uitwerkingsplan door
B&W Maastricht.
- september 2003: Besluit GS.
- november 2003: Verlening van de bouwvergunning.
- pm Beroep/schorsing Raad van State

Vooruitlopend daarop hebben we (Bewonersvereniging De Ravelijn, Stichting Milieufederatie
Limburg en 165 individuele bewoners van de Ravelijn
en de Brusselsepoort-Oost) alvast op 27 maart jl.
bezwaar aangetekend tegen het besluit van het Ministerie van LNV om de gemeente Maastricht ontheffing
te verlenen t.a.v. de vergunningplicht in het kader van
art. 12 van de Natuurbeschermingswet (externe
werking).
Momenteel oriënteren alle hierboven genoemde partijen zich op verdere juridische stappen, die we mogelijk kunnen nemen (o.a. in beroep gaan bij de raad van
State). Als Buurtcomité Brusselsepoort-Oost zijn onze
mogelijkheden daarin beperkt, daar wij geen rechtspersoon zijn. Maar we steunen de andere partijen daar
waar dat mogelijk is (www. brusselsepoort-oost.org).
Thijs Lenders, voorzitter van de werkgroep
Standaardterrein van de Bewonersvereniging Ravelijn
Gerard Bleichrodt, voorzitter van de werkgroep
Stadsontwikkeling van het Buurtcomité Brusselsepoort-Oost

Rondleidingen CNME

Di 1 juli 14.00  16.00 uur
Planten en vestingwerken in de Hoge Fronten
Zo 20 juli 10.00  12.00 uur
Muurhagedissen in de Hoge en Lage Fronten
Di 5 aug 14.00  16.00 uur
Insecten in de Hoge Fronten
Di 16 sept 14.00  16.00 uur
Combinatietocht: Natuur en cultuur in de Hoge Fronten
Zo 2 november 14.00  16.00 uur
Vogels in de hoge Fronten
Vertrek rondleidingen:
Vanaf de hoofdingang van de Hoge Fronten aan de
Cabergerweg (vlakbij meubelzaak Pans).
En natuurlijk zijn stevige schoenen en kleren een
aanrader.
Het CNME ontvangt graag de directe buurtbewoners
van de Hoge Fronten op de excursies!
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VLINDERS IN DE HOGE FRONTEN
Vaak beginnen mensen enthousiast te vertellen over de
vlindertuin van Emmen of elders als ze horen dat ik me
bezighoud met vlinders. Daar is niks mis mee, als men
zich maar realiseert, dat vlindertuinen bevolkt worden
door (prachtige) tropische vlinders. Menigeen weet
niet, dat in ons land zelf veel mooie inheemse vlinders
leven. Je krijgt ze alleen niet zo gemakkelijk voorgeschoteld als in een kunstmatige vlindertuin, maar je
moet je ogen de kost geven in de tuin en op stap gaan
in natuurgebieden. De Hoge Fronten zijn eigenlijk een
open-lucht vlindertuin met meer dan 20 soorten dagvlinders en een vijftiental overdag actieve nachtvlinders.
Voordat vlinders als kleurige juweeltjes rondfladderen,
hebben ze een hele ontwikkeling doorgemaakt. De
levenscyclus begint als een minuscuul klein eitje, dat de
moedervlinder afzet op een plant. Dat gebeurt niet
willekeurig, want iedere vlinder heeft zo zijn eigen
voorkeur en smaak; de plant, waarop een vlinder bij
voorkeur eitjes legt, noemen we waardplant. Sommige
vlinders brengen als eitje de winter door; dan is dit het
langst durende levensstadium. Andere vlinders hebben
maar een ei-fase van twee à drie weken. Steeds komt
uit het ei de rups; dat is een soort vreetmachine die, te
beginnen met de waardplant, zich zo dik eet dat ze een
aantal keren moet vervellen. Sommige vlindersoorten
overwinteren als rups, maar de meeste rupsen leven
maar enkele weken. Bij de laatste vervelling verandert
de rups in een harde, stijve pop, een cocon. Ook in
die vorm overwinteren sommige soorten. Na de
winter, of weer na enkele weken, heeft zich in de pop
de vlinder gevormd. Als de tijd rijp is, breekt de cocon
open en komt de vlinder tevoorschijn, laat zijn vleugels
door de zon drogen en vliegt het luchtruim in. Sommige
vlinders leven maar twee, hooguit drie weken. Andere
zoeken in de herfst een beschutte plaats op, in een
holle boom, een boerenschuur of ... een kazemat en
komen bij het eerste lentezonnetje tevoorschijn.
De dagpauwoog is zo'n vlinder die met tientallen
soortgenoten de winter in de kazematten van de Hoge
Fronten doorbrengt en in het vroege voorjaar naar
buiten komt. Ook leden van dezelfde familie, schoenlappers genaamd, overwinteren als vlinder, zoals de
kleine vos en de gehakkelde aurelia. Dat zijn dan ook
de eerste vlinders die ik kan noteren als ik rond 1 april
weer met tellen begin. Dit tellen gebeurt wekelijks
volgens vaste regels op een uitgestippelde route tot
einde september. Men noemt dat monitoren; dit tel-

systeem wordt ook bij andere diersoorten en planten
gehanteerd. In Nederland worden op 250
monitoringroutes dagvlinders geteld. De gegevens
worden verwerkt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS); de Vlinderstichting in Wageningen
kan aan de hand daarvan zien hoe het met de vlinders
gaat, wat de invloed is van weer en beheer, enz. Ik heb
vanaf 1997 zo'n monitoringroute in de droge grachten
van de Hoge Fronten gelopen. Daaruit put ik de
gegevens voor de volgende schets van vlinders in de
Hoge Fronten.
Tot de familie van de schoenlappers horen ook twee
trekvlinders, de atalanta en de distelvlinder. Deze
trekkers kunnen onze winters niet overleven. Maar
jaarlijks komen ze in april/mei met wisselende aantallen
van Zuid-Europa naar ons land om zich hier tegoed te
doen aan de nectar uit onze bloemen en om te zorgen
voor nageslacht. De laatste jaren zijn onze winters zo
zacht, dat de atalanta kan overwinteren en ook vroeg
in het voorjaar al opduikt uit zijn schuilplaats. Als de
zomer goed is en de wind vanuit het zuiden waait, kan
nog een andere soort, de oranje luzernevlinder, hierheen trekken en in de Fronten gezien worden. Deze
trekvlinder is familie van ons citroentje, ook een
overwinteraar, die in de Hoge Fronten maar weinig
wordt gezien, terwijl hij elders een heel gewone verschijning is. Ook onder de overdag actieve nachtvlinders zitten trekkers. Een daarvan is de kolibrievlinder,
die met zijn lange tong nectar uit een bloem zuigt terwijl
hij (net als de kolibrie) razendsnel zijn vleugels beweegt om "stil" boven de plant te kunnen hangen. Ieder
jaar zie ik in de hoogzomer wel enkele exemplaren van
deze luchtacrobaat in de Fronten.
Een andere groep vlinders vertoont zwerfgedrag. De
meest bekende, mooiste en grootste van deze groep is
de koninginnenpage. Deze page voelt zich het beste
thuis in heuvelland; geen wonder dat deze vlinder ieder
jaar gezien kan worden op de Observant, de kunstmatige top van de Sint-Pietersberg. De vrouwtjes moeten
beneden op zoek naar wortelvelden of wilde peen,
want dat is de waardplant waarop de eitjes worden
gelegd. En voor de nectar gaat de vlinder in de wijde
omgeving op zoek naar bloemrijke plaatsen; geen
wonder dat ik elk jaar wel enkele koninginnenpages in
de Fronten zie. Een zwervende, overdag vliegende
nachtvlinder die je alleen in kalkrijke gebieden tegenkomt, is het vals witje; de naam geeft aan dat hij
verraderlijk lijkt op de heel gewone koolwitjes. Deze
nachtvlinder komt in grote aantallen in de Hoge Fronten voor.
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Tenslotte de honkvaste vlinders. Ik noemde al de
witjes; daarvan vliegen drie soorten in de droge grachten: het groot koolwitje, het klein koolwitje en het klein
geaderd witje. De blauwtjes komen, in tegenstelling tot
wat je zou verwachten, meer in grootte dan in kleur
overeen. Het gewone blauwtje, ook wel
icarusblauwtje genoemd, vliegt massaal in de Hoge
Fronten. De vlinder is klein; het mannetje is hemelsblauw, het vrouwtje overwegend bruin met wisselend
blauw erbij. Dit gewone blauwtje lijkt sprekend op het
veel zeldzamere klaverblauwtje; het stippenpatroon op
de onderkant van de vleugels moet uitsluitsel geven
over de identiteit. Jarenlang is deze vlinder niet meer in
Nederland gezien, tot hij in 1996 opdook in de Hoge
Fronten. Dat was de aanleiding voor mijn
monitoringroute. Helaas is de vlinder alleen nog in
1997 gezien. Een andere honkvaste groep zijn de
zandoogjes. Ik tel in de hoogzomer jaarlijks enkele
koevinkjes en grote aantallen bruine zandoogjes. De
argusvlinder maakt het in de Fronten ook heel goed;
niet verwonderlijk als je weet dat deze bruine schoonheid graag langs muren paradeert, en die zijn er volop
in de Fronten.

Zo, als u, wandelend in het hondenlosloopgebied op
de Hoge Fronten, een wat oudere man beneden in de
droge grachten met pen en notitieboekje ijverig naar
vlinders ziet kijken en aantekeningen ziet maken, weet
en begrijpt u wat meer over zijn merkwaardig gedrag.

Nieuws uit De Ravelijn
Website Ravelijn
De website van De Ravelijn is in concept klaar. De
bedoeling is om geïnteresseerden, waaronder pers en
politiek, toegang te geven tot de belangrijkste stukken
over de Ravelijn. Dat zijn momenteel historische
gegevens en brieven betreffende de geplande nieuwbouw aan het Erfprinsbastion.
Bij deze de hyperlink naar de voorlopige webpagina
van de Ravelijn. http://www.personeel.unimaas.nl/
m.vluggen/ravelijn/index.htm. In het linkerframe staan
verwijzingen naar pagina's van de diverse werkgroepen. Die verwijzingen zijn op dit moment nog niet
actief. Diverse uitbreidingen volgen nog, waaronder
ook de speelse elementen.
Zoals te zien is, staat de website op dit moment op een
universitaire server.
De website zal z.s.m. verplaatst worden naar http://
www.ravelijn.info.
Cadeau voor woningstichting Servatius
Drie kunstenaars uit De Ravelijn hebben in december
2002 een cadeau aangeboden aan Servatius. De
woningstichting bestaat 100 jaar en werd door De
Ravelijn gefeliciteerd. Het kunstwerk is door de
directeur van Servatius, de districtsmanager en de
medewerkers van district west enthousiast ontvangen.
De symboliek van het kunstwerk spreekt voor zich.
De geïsoleerde ligging van De Ravelijn met de karakteristieke bebouwing en het nodige groen oogt uniek
en speels. Om het kunstwerk in goede staat te houden
is nodig het goed te verzorgen. Daarvoor is een gieter
bijgeleverd en Lex Verzijlberg, directeur van Servatius
heeft het groene gedeelte water gegeven.
Het cadeau heeft een mooie plek gekregen in de
centrale ontvangsthal aan de Annalaan, alwaar we
hopen op de goede verzorging van de Woningstichting,
voor het kunstwerk en ook van
de buurt.

Hub. Reumkens, maart 2003 (tekst en foto)

Onkruidverwijderdag

Agenda

Zaterdag 10 mei is het weer de jaarlijkse onkruidverwijderdag.
Op of rondom die datum wordt aan de buurtbewoners
gevraagd het onkruid op de stoep voor hun huis zelf te
verwijderen. Zo wordt voorkomen dat de gemeente
met gif aan de slag moet gaan. Het buurtbeheerbedrijf
verwijdert het onkruid op algemen plekken met gasbranders.

13 mei vergadering buurtcomité, 20.00 uur, boven
café 1900
9 sept vergadering buurtcomité, 20.00 uur, boven
café 1900
11 nov vergadering buurtcomitié, 20.00 uur boven
café 1900
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bereikbaarheid politie
De (on)-bereikbaarheid van politie en wijkagent is een
onderwerp dat van tijd tot tijd nog wel eens de kop
opsteekt. Ondanks alle inspanningen is de politie er
niet in geslaagd dit altijd goed te regelen. Vandaar dat
ik in deze uitgave van het buurtblad dit item nog eens
nader wil toelichten.
U kunt de politie op twee manieren telefonisch bereiken, waarbij u onderscheid maakt tussen spoedeisende zaken of niet spoedeisende zaken.
1. Spoedeisend: bel 1-1-2.
Dit is het telefoonnummer voor spoedeisende hulp
voor zowel politie, brandweer als ambulance. Dit
telefoonnummer dient u alleen in dringende gevallen te
bellen. Bijvoorbeeld wanneer er een ernstig ongeval is
gebeurd of wanneer er ergens een brand is. Anders
gezegd: wanneer er direct actie dient te worden ondernomen. Als u 112 belt, verbindt het call-center u direct
door met de hulpverleningsinstantie die u wenst.
2. NIET Spoedeisend: bel 0900  8844 .
Dit is het landelijke algemene toegangsnummer voor de
politie. Als u dit telefoonnummer draait, komt u uit bij
het call-center van de politieregio waarin u zich bevindt. In Zuid-Limburg komt u automatisch terecht bij
het call-center van de politieregio Limburg-zuid,
gevestigd in het hoofdbureau van politie te Maastricht
aan de Prins Bisschopsingel. Belt u echter met een
GSM, dan komt u uit bij het Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen en wordt u doorverbonden met
het call-center in Maastricht.
De taak van het call-center is u zoveel mogelijk direct
te helpen. Het call-center beschikt over een vraagbaak
waarin reeds zeer vele antwoorden zijn opgenomen
over vaak gestelde vragen. Kan het call-center u niet
helpen, dan wordt u ofwel naar naar de meldkamer
van de politie, dan wel naar het wijksecretariaat
doorverbonden. Dit is afhankelijk van de reden,
waarvoor u belt maar ook van het tijdstip waarop u
belt. Hier gaat het dan wel eens mis, omdat men zich
afvraagt waarom de telefonist(e) zolang doorvraagt.
Bijvoorbeeld: "Ik vraag naar de wijkagent, dan hoeft
het call-center toch niet te willen weten waarvoor ik dit
wil!" Welnu, juist vanwege het reeds eerder genoemde
aspect dat het de taak is van het call-center om u
zoveel mogelijk direct te helpen, vraagt men door in
plaats van direct door te verbinden. Hierdoor wordt
de kans dat u verkeerd wordt doorverbonden, be-

perkt tot een minimum.
Om verder bij die wijkagent te blijven het volgende.
Stel, het is een probleem dat niet direct door het callcenter opgelost kan worden, omdat het probleem in
een bepaalde wijk speelt. Als het call-center hier niet
verder op kan doorvragen of wanneer meteen duidelijk blijkt dat het een zaak voor een wijkagent is, dan
verbindt het call-center u door naar het Wijksecretariaat van de betreffende afdeling. Voor
Boschpoort/Bosscherveld is dit basiseenheid Noordwest oftewel afdeling 2. Het wijksecretariaat wordt
gedurende kantooruren op doordeweekse dagen
bemand door een brigadier van dienst en een administratieve kracht.
De taak van het wijksecretariaat is ook weer zoveel
mogelijk te trachten u van dienst te zijn. Het wijksecretariaat beslist vervolgens weer wat er verder
gebeurt. Het kan zijn dat:
- uw vraag direct wordt afgehandeld;
- u wordt doorverbonden naar de wijkagent (mits
beschikbaar);
- het verzoek / probleem naar de wijkagent wordt
doorgegeven;
- u wordt uitgenodigd voor het spreekuur van onze
afdeling.
Het spreekuur is een initiatief van onze basiseenheid en
vindt elke dinsdag tussen 14.00 en 22.00 uur plaats.
Gedurende deze tijd is er een wijkagent beschikbaar
die voor de gehele basiseenheid (dus alle wijken in ons
werkgebied) dit spreekuur voor zijn rekening neemt.
Alle verzoeken / problemen kunnen hier worden
ingebracht. Voordeel is dat er met u een tijdstip wordt
afgesproken waarop u terecht kunt.
Zoals uit vorenstaande blijkt, wordt er door de politie
alles aan gedaan om u zoveel mogelijk van dienst te
zijn en zodoende zorg te dragen voor een zo optimaal
mogelijke bereikbaarheid. Met dit artikel hoop ik u
weer een handreiking te hebben gedaan hoe u met de
politie / wijkagent in contact kunt komen.
Ton van Heusden

Waterplas
hoek Past.
Habetsstraat/
Emmaplein
Het probleem is
verholpen!
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