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Beste lezers,
In dit nummer treft u een bloemlezing aan van meningen van mensen die op de een of andere manier met het
werken aan de A2-tunnel te maken hebben. ‘Zoveel
hoofden, zoveel zinnen’ is niet voor niets een bekend
gezegde. Natuurlijk kan niet worden ontkend dat een
groot werk als het bouwen van een kilometerslange
tunnel dwars door Maastricht, overlast met zich
meebrengt. De mensen van Avenue2 zijn zich daarvan
goed bewust en spannen zich in om die overlast tot het
uiterste te beperken. Het is belangrijk om vooruit te
kijken en je dan af te vragen waar dit alles toe leidt.
Op de eerste plaats staat dat de tunnel de leefkwaliteit
(luchtkwaliteit, geluidoverlast, stof en stank) en
daarmee de leefbaarheid in het gehele gebied heel sterk
verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Op de
tweede plaats staat dat na de bouw van de tunnel er een
prachtige groene laan komt, die rust uitstraalt en die het
mogelijk maakt om de buitengebieden niet gehinderd
door verkeer te bereiken. Op de derde plaats worden de
verbindingen tussen de verschillende delen van de stad
zo ingericht dat het bijna een feest wordt om elkaar
zonder verkeershinder te kunnen ontmoeten.
Dat alles is toch echt iets om naar uit te kijken en een
portie onvermijdbaar ongemak voor lief te nemen.
Avenue2 staat er niet alleen voor. In nauwe samenwerking met de woningcorporaties, het A2-Buurtenplatform,
de gemeente en het projectbureau A2 Maastricht
spannen wij ons ervoor in dat ook de woonkwaliteit in de
aanliggende wijken een soortgelijke ontwikkeling gaat
doormaken. Met vragen en klachten kunt u ondertussen,
ook buiten kantooruren, bellen met de Servicelijn 350 71
50. En sinds eind mei kunt u de nieuwe A2-stewards
aanspreken in uw wijk. Door de samenwerking met velen
en intensieve voorlichting kunnen we straks zeggen:
wat een geweldige ontwikkeling heeft Maastricht
doorgemaakt. Tot die tijd werken wij er hard aan om dat
toekomstbeeld waar te maken.
Hans Struijk
Projectdirecteur Avenue2
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Wonen en
werken langs
de A2

Dominic Stassen

Het stuk A2 dat door Maastricht Noordoost loopt, is in
binnen- en buitenland bekend. Bijna iedereen is er wel
eens overheen gereden op weg naar zijn vakantiebestemming, het is het enige traject tot aan Zuid-Frankrijk waar verkeerslichten staan. Met het oog op de
toekomst is de ondertunneling van dit deel noodzakelijk. Over een paar jaar is Maastricht Noordoost heel
veel druk verkeer kwijt én een prachtige parklaan
rijker. Nu, in 2012, zijn de werkzaamheden in volle
gang. Elke week loopt de weg weer anders, elke week
duiken weer nieuwe bouwmaterialen op, elke week
zijn er straten opgebroken of afgesloten. Hoe ervaren
omwonenden dit? >>
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Hanifa en Hasna Yahyaoui, bewoners Burg. Bauduinstraat:

‘Wij blijven in Wittevrouwenveld’
“In principe is dit een hele fijne buurt om te wonen. De A2 lag
altijd dichtbij, maar dankzij de flats aan de President
Rooseveltlaan hadden wij daar geen last van. ’s Zomers
zaten we vaak buiten met de buren te kletsen. Door de
werkzaamheden vertrekken veel buurtgenoten, het wordt
stil hier. Af en toe is het wel leuk om uit ons raam naar alle
werkzaamheden te kijken. We hebben vanuit de woonkamer
een goed uitzicht over een flink stuk van de A2. Door de opgebroken straten haalt de gemeente het huisvuil en de GFT niet
meer op. Dat brengen we zelf weg, maar de straten worden
wel viezer. Toch wonen we hier nog graag. We hebben een
groot gezin en dit huis hebben we zelf opgeknapt, precies
zoals we het wilden. Onlangs kregen we te horen dat ook ons
huis gesloopt gaat worden. Dus we zijn op zoek naar een
nieuwe woning. Waarschijnlijk wel in het Wittevrouwenveld,
omdat we deze buurt kennen en hier met plezier wonen.”

Stephan Smale, medewerker Burger Meister,
Burgemeestersplein:

voor Wittevrouwenveld, zo kort bij de A2. We verwachten
veel te verkopen aan de bouwvakkers die hier de komende
jaren aan het werk zijn. Bovendien zitten we over een tijdje
aan een mooie parklaan. Op dit moment komt de meeste
omzet uit online bestellingen, je vindt ons op enkele bestelsites. Natuurlijk weten de buurtbewoners ons ook te vinden.
Ze lopen vaak even binnen, al is het voor een blikje fris.”
Marvin Loi

Dominic Stassen, bewoner Kasteel Hillenraadweg:

‘Alles in huis trilde’
“Het is niet makkelijk om in Maastricht een betaalbare
woning te vinden. Ik was dan ook heel blij toen ik dit appartement aangeboden kreeg. Vanaf mijn balkon heb ik een mooi
uitzicht op de werkzaamheden. Het is wel interessant om
het allemaal te volgen, maar het geeft toch ook veel overlast.
Als de ramen dicht zijn, valt het mee. Maar zodra ik ze open
zet, moeten we binnen echt wat harder gaan praten. Toen ze
de damwanden gingen intrillen, trilde hier in huis alles. Soms
maak ik me ook zorgen over de hoeveelheid fijnstof in de
lucht. De flat waarin ik woon staat slechts anderhalve meter
van de A2 af, gescheiden door een dun wandje. Voor mij
redenen om op zoek te gaan naar een andere woning. Die
heb ik nu gevonden in Daalhof. In de zomer verhuizen we.”

‘Wij zitten bewust kort bij de A2’
“In februari 2012 openden we deze zaak aan het Burgemeestersplein. Eerst zat hier een gewone frituur, Burger Meister
is meer een Amerikaanse hamburgerbar. We maken de frites
en alle sauzen zelf, het vlees komt van een gerenommeerde
slagerij, de broodjes komen van een echte bakker en de
kroketten bestellen we bij een traiteur. We kozen bewust

Marvin Loi, bouwmedewerker A2:

‘Ik werk hier graag’
“Ik heb altijd graag in de buitenlucht gewerkt. Op kantoor
zitten is niks voor mij. Daarom volg ik nu de opleiding voor

vakman in de grond-, weg- en waterbouw, waarbij ik vier
dagen per week meebouw aan de nieuwe A2. De combinatie
van werk en opleiding bevalt goed. ’s Ochtends rond half
acht begin ik met werken. Ik woon vlakbij, in het Wittevrouwenveld, dus dat is ideaal. Het lawaai, daar kan ik best goed
tegen. Soms is het wat lastig communiceren met de
machinist. Ik doe mijn werk met plezier, er heerst een fijne,
collegiale werksfeer.”

Jo Rodolf, bewoner Burg. Nierstraszstraat en
voorzitter BOC:

‘Wat is de toekomst van onze buurt?’
“Behalve bewoner van het Wittevrouwenveld, ben ik als
voorzitter van het BOC (Bewoners Overleg Comité) ook
woordvoerder van Woonpunt-huurders. Naar mijn mening
wordt er bij de werkzaamheden te weinig rekening gehouden met omwonenden. Af en toe krijgen sommigen een
vergoeding, zoals een kerstpakket of een bedrag in bonnen,
maar dit bereikt lang niet alle mensen die overlast ervaren.
Ik zie dat er monsters worden genomen van het puin en dat
het fijnstof wordt gemeten, maar de resultaten krijgen de
bewoners niet te zien. Dat vind ik een gemiste kans en het
wekt geen vertrouwen.
In 2026 zou alles klaar moeten zijn. Op de tekeningen ziet
het er mooi uit. Ook de nieuwbouwappartementen zien er
schitterend uit, maar ze worden duur. En willen de nieuwe
bewoners van de A2-traverse wel op het oude Wittevrouwenveld uitkijken? Wat is de toekomst van onze buurt?”

het enige
stuk A2
tot aan
Zuid-Frankrijk
waar
verkeerslichten
staan
Sean Colley (links) en Stephan Smale van Burger Meister
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A2 tjes
De uitvoering van het plan de Groene Loper van
A2 Maastricht is in volle gang. De werkzaamheden in uw buurt, zoals het verleggen van kabels
en leidingen en sloopwerk, maken meer en meer
plaats voor de tunnelactiviteiten bij Europaplein,
Geusselt en de ANWB-locatie.

Verleggen N2 tussen Voltastraat en Oranjeplein

Jo Rodolf (links)

Bart Grote en Désirée Florie, Informatiecentrum A2
Maastricht:

‘Overlast is niet te voorkomen, wel te beperken’
“Er zal niemand zijn die aan het nut van de ondertunneling
twijfelt. Straks heeft Maastricht Noordoost er een prachtige
groene laan bij, en dan is de overlast van de huidige A2
verdwenen. Om zover te komen moet er echter een enorme
klus worden geklaard. Niet gemakkelijk, omdat het verkeer
op de A2 gedurende de werkzaamheden gewoon moet
kunnen blijven rijden. De ruimte om te werken is beperkt en
er zijn woonwijken langs het werktracé. Overlast is helaas
niet te voorkomen, maar we proberen het zoveel mogelijk te
beperken.”

vanaf de huidige BSI-centrale op het werkterrein naast de
ANWB-flat. De bouwkuip Geusselt strekt zich overigens ook
ten noorden van de Terblijterweg verder uit. Hier worden de
toekomstige tunnelmonden gebouwd.”

A2-stewards
“Vanaf 22 mei 2012 lopen er drie A2-stewards in de aangrenzende wijken rond. Met klachten over overlast als bijvoorbeeld niet-opgeruimd bouwmateriaal, maar ook met vragen
over de planning van de werkzaamheden, kunnen bewoners
direct bij hen terecht. De servicelijn blijft gewoon bereikbaar
maar het aanspreken van een A2-steward werkt vooral
persoonlijker en directer. Ze zijn te herkennen aan hun
groene helmen en oranje hesjes met de vermelding
A2-steward.”

Kabels en buizen
“De vervelendste werkzaamheden in de woonwijken rondom
de A2 zijn het verleggen van alle kabels en buizen (riolering,
gas, elektriciteit, water, Ziggo, KPN), om zo het tunneltraject
vrij te maken. Hiervoor hebben we veel straten in de
woonwijken, onder andere Wittevrouwenveld en Wyckerpoort, moeten openbreken. Binnenkort komen Heer en
Scharn ook aan de beurt. Veel van de kabels en buizen waren
verouderd, dus dit werk had in de nabije toekomst toch
moeten gebeuren. Met deze klus zijn we bijna klaar, er wordt
geschat dat dit nog tot het eind van 2012 duurt.”

Tijdelijk verwijderen brug SintMaartenscollege
Om de N2 te kunnen verleggen, is eind mei de brug bij
het Sint-Maartenscollege tijdelijk verwijderd. De brug
moet namelijk worden aangepast, omdat deze in de
nieuwe situatie niet alleen de N2 moet overspannen,
maar ook de toekomstige bouwkuip van de A2-tunnel.
Concreet betekent dit dat de brug vanaf 24 mei tot
medio juli 2012 niet beschikbaar is voor voetgangers
en fietsers (fiets aan de hand). Zij moeten in deze
periode gebruik maken van de oversteekplaatsen bij
de Scharnerweg, Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat of Professor Quixstraat-Schepen Roosenstraat.
Medio juli 2012 is de brug weer beschikbaar.

Tunneltrein
“Begin 2013 wordt gestart met de zogenaamde tunneltrein.
Dit houdt in dat er op 600 meter van de tunnel gewerkt
wordt, en dit stuk schuift elke week zo’n 24 meter op. Er
wordt begonnen bij de Regentesselaan, en het gaat
langzaam richting de Geusselt. Met name op de voetgangersbrug zal er een spectaculair uitzicht ontstaan op de
werkzaamheden, een flink aantal meters dieper. Halverwege
2015 moet het betonwerk klaar zijn, dan is er bovengronds
niet veel meer te zien. Waar het kan, wordt dan ook al
begonnen met de parklaan.”

Meer weten?
Kijk op www.a2maastricht.nl of abonneer op het
digitale voortgangsbericht A2 Maastricht. Of bezoek
het Informatiecentrum A2 Maastricht in het stadion de
Geusselt, (ingang tussen Wok en McDonald’s). Voor
vragen of klachten kunt ook terecht bij Servicelijn
Maastricht Oost via telefoonnummer 043 - 350 7150
of stuur een e-mail naar servicelijnmaastrichtoost@
maastricht.nl.

Vraag het de A2-steward!

Bouwkuip
“De volgende stap is al zichtbaar: een grote bouwkuip aan de
oostkant van de A2, achter de huidige Burg. Bauduinstraat.
Een deel van deze huizen wordt gesloopt, een ander deel
heeft Avenue2 gehuurd. Deze huizen worden gebruikt om
bouwvakkers te huisvesten, tevens vormen deze huizen een
afscheiding tussen de bouwkuip en de rest van Wittevrouwenveld. In het oorspronkelijke plan zou hier een tweede
BSI-centrale komen (de grote silo’s van Züblin). Om overlast
te beperken, is echter besloten dat er leidingen gaan lopen

Binnenkort rondt Avenue2 de eerste fase van de
wanden-dakconstructie naast de ANWB-flat af, als
voorbereiding op de bouw van de A2-tunnel. De
tweede fase van de wanden-dakconstructie begint in
augustus, ter hoogte van de Gemeenteflat. Om ruimte
te maken voor deze werkzaamheden, wordt begin juli
2012 de N2 - tussen Oranjeplein en Voltastraat - in
westelijke richting verplaatst. Verkeer op de N2 kan bij
kruispunt Scharnerweg dan alleen nog maar rechtdoor
rijden en niet meer links of rechts afslaan.

Meer weten over de A2?
Kijk op www.a2maastricht.nl, bel met de Servicelijn (24 uur
per dag) 043-3507150, bezoek het informatiecentrum in
Stadion de Geusselt of spreek een A2-steward aan.

Sinds 22 mei zijn drie A2-stewards in het uitvoeringsgebied van A2 Maastricht actief. Omwonenden kunnen
bij hen direct terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld
over overlast door werkzaamheden, maar ook over de
bouwmethode. De stewards zijn elke werkdag rond de
bouwterreinen te vinden en herkenbaar aan hun
groene helmen en oranje hesjes.
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wij(k)gevoel

Leefkwaliteit
en woon-

Trajekt: welzijn
nieuwe stijl

genot
verbeteren
in Noordoost
Leefregels
Om de leefkwaliteit en het woongenot te
verbeteren, werken Servatius en Woonpunt
sinds dit jaar met leefregels voor huurders
in een aantal complexen. Per appartementencomplex of woningengroep kunnen deze
verschillen. Deze leefregels zijn niet zomaar
uit de lucht gegrepen. In diverse woonomgevingen zijn enquêtes gehouden om te
kijken waar de grootste ergernissen van
bewoners liggen. Een aantal voorbeelden
van deze leefregels zijn: elkaar aanspreken,
de hal van het appartementencomplex
schoon en opgeruimd houden, de GFT-bak
direct binnenhalen als deze geleegd is, kennismaken met nieuwe bewoners, eventuele
overlast van huisdieren voorkomen of
zoveel mogelijk beperken. Afhankelijk van
de ervaringen van de huurders, wordt bekeken of de pilot uitgebreid wordt. De met
de buurt afgesproken leefregels worden
toegevoegd aan de huurovereenkomst.

Woningtoewijzing
Aan de andere kant gaan de corporaties
ook meer aan het woningtoewijzingsbeleid
doen. Zo wordt er aan nieuwe huurders
een huurdersverklaring gevraagd, wordt er
gesproken over hobby’s of deelname aan
het verenigingsleven, en er wordt gevraagd
naar de reden waarom de nieuwe huurder
juist in deze buurt wil wonen. De verhuurder houdt regelmatig contact met (nieuwe)
huurders in het pilot-gebied. Daarnaast
worden er tips gegeven om bijvoorbeeld
kennis te maken met de nieuwe buren, om
overlast van eventuele huisdieren zoveel
mogelijk te beperken, en om om te gaan
met de consequenties van het hebben van
een tuin.
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V.l.n.r. Nelly Knapen, Riëlle Schols en Karen Hop

Onlangs zijn de opbouwwerkers Roel
Nuss en Jan Segering uit Noordoost
vertrokken. Hun opvolgers zijn Karen
Hop, Riëlle Schols en Nelly Knapen.
Roel en Jan gaan zich inzetten in het
Heuvelland en in Maastricht West. Met
deze wisseling van de wacht in
Noordoost gaat ook een nieuwe
manier van werken gepaard die meer
uitgaat van de kracht van mensen.
Ontwikkelingen
De eerste stap in de ontwikkelingen is de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) geweest, met als motto “Iedereen
doet mee”. Daarna kwam de invoering van
Welzijn Nieuwe Stijl, dat uitgaat van de
kracht van mensen. Welzijnswerk helpt
mensen hun vraag of probleem helder te
krijgen en stimuleert hen op zoek te gaan
naar een oplossing. Zelfregie, eigen kracht
en het samen met anderen aanpakken, daar
gaat het om.

eenzaamheid, armoede en zorg voor
verschillende doelgroepen. Bekenden die in
Noordoost blijven, zijn Elise Willems in Wyckerpoort en Manon Pachen van de
Kunstketel in Wittevrouwenveld.

Segerink en Roel Nuss moet missen, maar u
kunt er van op aan dat de vijf opbouwwerkers zich met hart en ziel inzetten om
samen met de bewoners de buurt op te
peppen.

De bewoners en het opbouwwerk

Bereikbaarheid opbouwwerk

Trajekt gaat uit van de kracht van de
bewoner. Opbouwwerkers wijzen bewoners
de weg, betrekken anderen erbij, helpen
zoeken naar subsidies. Ze bieden ondersteuning bij het verbeteren van de
leefomgeving, stimuleren bewonersinitiatieven en helpen bij het zoeken naar
draagvlak. Opbouwwerkers weten wat er
speelt in de buurt. Ze gaan de buurt in om
contact te krijgen met de bewoners, bijvoorbeeld via het Veilige Buurten Team. Ze gaan
mee op huisbezoek, voeren straathoekgesprekken, praten op VBT-buurtbijeenkomsten met mensen over leefbaarheid en
veiligheid. Ze horen ook veel als ze in het
wijkservicepunt zijn, of bij het Manus van
Allesfestival.

Alle opbouwwerkers, Karen, Riëlle, Nel,
Elise en Manon, werken vanuit het Trefcentrum in de Edisonstraat. Ze zijn
bereikbaar via het algemeen nummer
(043) 362 00 66 of via de mail
trajekt@trajekt.nl. Website www.trajekt.nl

Nieuwe en bekende opbouwwerkers
Karen Hop is nieuw bij Trajekt. In Limmel en
Nazareth houdt ze zich onder andere bezig
met het Veilige Buurten Team, de ondersteuning van beide buurtplatforms, de
projecten Taakstraffers en Kan Wel, en het
betrekken van bewoners bij de Kanjelzone.
Nelly Knapen is vooralsnog bezig met het
Veilige Buurten Team van Wittevrouwenveld. Riëlle Schols zorgt ervoor dat de taken
van Trajekt die in het wijkontwikkelingsplan
staan goed uitgevoerd worden. Zij heeft
speciaal aandacht voor thema’s als

Samenwerking met andere organisaties
Er wordt veel samengewerkt met verschillende organisaties. Het netwerk zorg en
welzijn (waar praktijkondersteuner,
huisarts, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige en anderen samen komen) heeft
bijvoorbeeld de themadag ‘hoe werk je
samen in de wijk rond dementie’ opgezet.
Op deze manier bouwt Trajekt mee aan een
structuur voor zorg en welzijn van speciale
doelgroepen. Natuurlijk blijft het jammer
dat Noordoost bekende gezichten als Jan

WIJKinfokrant	18
MAASTRICHT NOORDOOST

Vrolijke
stoeptegels
Op vier plekken in het Wittevrouwenveld zijn nieuwe,
kleurige speeltegels geschilderd. Kinderen uit de
buurt hebben laten weten wat hun ideeën zijn.
Omwonenden van deze plekken vragen al langer om
meer speelmogelijkheden voor hun (klein)kinderen.
Daarom heeft het Buurtplatform Wittevrouwenveld
Aktief samen met de bewoners een aanvraag voor
kleurige speeltegels ingediend bij de gemeente.
NoordOostKunst (NOK) heeft het plan, samen met
kinderen, bewoners en de Kunstketel verder uitgewerkt. Zie hier het resultaat!

Festival

groepen op het gebied van niet-westerse muziek, presenteert een briljante mix van Noord-Afrikaanse en westerse
muziekstijlen. Kasba mengt raï met rock en funk, voegt er
wat reggae aan toe en maakt het af met gnawa.
Het gratis festival staat nationaal en Euregionaal bekend om
zijn aanstekelijke mix van exotische culturen en Maastrichtse ambiance. Voor elk wat wils: van Caribische steeldrums
tot Maastrichtse bekendheden zoals Erwin, Huub Adriaens
en Roger Borgman. Van streetdance en hiphop tot traditionele dans en folklore uit onder andere uit Latijns-Amerika,
Afrika en India.

Sfeer is alles bij
Manus van Alles
Zondag 24 juni strijkt het Manus van Allesfestival voor
de twaalfde keer neer in het Wittevrouwenveld. Er
worden weer 15.000 mensen verwacht. Zo aantrekkelijk kan de unieke sfeer van een buurtfeest zijn.
Dit jaar zijn er vier podia met muziek en dans, er treden 36
groepen op met 352 artiesten uit 27 verschillende landen. We

verklappen alvast enkele hoogtepunten. Dansgroep Diablos,
bestaande uit zes Zuid-Amerikaanse indianen, danst de
‘Danza de los Diablos’, de authentieke duivelsdans. Uit het
West-Afrikaanse Togo komt de groep Tahoungan, zij laat de
rijke culturele traditie spectaculair herleven met een mix van
dans, percussie, vuurspuwers, tovenarij en voodoorituelen.
Kasba, uit Nederland, één van de meest toonaangevende

Het festivalterrein voorziet in een culturele wereldmarkt
met 40 kramen exotische hapjes en allerlei informatie. Daarnaast is er de lage prijzen braderie met ruim 100 kramen.
Aan de kinderen wordt ook gedacht: zo is er het Kindertheater Wereldreis, de Babylon Bamboobus met Afrikaans
circus, diverse spelletjes, creatief knutselen met kunstenaars,
een avontuurlijke treinreis en een nostalgische carrousel.
Beleef een sprookje van 1001 nacht bij een bezoek aan de
Marokkaanse bruiloftstent. De bezoeker kan hier kennismaken met de traditionele Marokkaanse woon-, kleding-, en
eetcultuur. De tent is een van de talloze activiteiten waarmee buurtbewoners actief deelnemen aan het festival.
www.manusvanallesfestival.nl
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Restauratie is begonnen, oplevering eind 2013

Kasteel Jeruzalem
hoort er weer bij!
Kasteel Jeruzalem ligt verscholen achter de bomen tussen de Hotelschool en de
gevangenis. Toen de laatste bewoners het pand begin deze eeuw verlieten, bleek het
kasteel in vervallen staat te verkeren. Na enige tijd leegstand en tijdelijke bewoning
heeft de gemeente het initiatief genomen en wordt het monumentale gebouw met
hulp van het Rijk en de provincie gerestaureerd.
Landgoederenzone
Het oudste deel van het kasteel is gebouwd
in 1515. Daarvan is alleen nog het opvallende torentje te zien. In de loop der jaren
zijn er veel aanvullingen gekomen. Het
bijbehorende koetshuis is wat jonger en
komt uit 1904. Kasteel Jeruzalem ligt midden in de Landgoederenzone, waar onder
andere ook kasteel Vaeshartelt en kasteel
Bethlehem toe behoren. Deze zone wordt in
het geheel opgeknapt, zodat het straks een
mooi recreatiegebied vormt in Maastricht
Noordoost.

workshops georganiseerd, om te kijken of er
bruikbare ideeën onder de buurtbewoners
leefden. Hieruit kwam een associatie met
de Hoge Hotelschool naar voren, omdat
deze school in het nabijgelegen kasteel
Bethlehem zetelt. Horeca-uitzendbureau
Mise en Place is een internationale
organisatie met inmiddels zo’n 5000
medewerkers. Mise en Place is geworteld
in de Hoge Hotelschool en zocht nog een
representatieve locatie voor haar hoofdkantoor. Zo werd een nieuwe ‘kasteelheer’
gevonden.

Functie gezocht!

Restauratie en bestemming

Door de gemeente Maastricht, die het
kasteel in 1950 aankocht, werd naar een
bestemming gezocht. In de buurt werden

Eerst wordt een door het Rijk, de provincie en de gemeente gefinancierde
casco-restauratie uitgevoerd, waarbij de

bouwplannen

meest noodzakelijke maatregelen worden
getroffen: wind- en waterdicht maken en
verder verval op korte termijn voorkomen.
Hierna zal Mise en Place deze restauratie
voortzetten, de oplevering wordt eind
2013 verwacht. Kasteel Jeruzalem gaat het
hoofdkantoor van Mise en Place herbergen,
daarnaast krijgt het pand een onderwijs-

functie. Het Koetshuis dat midden in het
park Jeruzalem ligt, zal ook opengesteld
worden voor het publiek. Hierin zal in de
toekomst waarschijnlijk kleinschalige
horeca plaatsvinden, zodat de wandelaar
in de Landgoederenzone een verfrissende
pauze kan nemen.

Bouw Geusseltbad
gaat eindfase in
De werkzaamheden zijn medio 2010 begonnen. Inmiddels is de bouw van het
Geusseltbad een aardig stuk op dreef. Eén zwembad voor iedereen, dat is het idee
achter het nieuwe zwembadcomplex bij de Geusselt. Het wordt een laagdrempelige
voorziening, gelegen in het Geusseltpark vlakbij Maastricht Noordoost. Vele
doelgroepen zijn welkom, zoals verenigingen, sporters, families, recreanten,
leszwemmers en zwemmers met een medische indicatie.
Het Geusseltbad wordt ook een voorbeeld op het gebied van architectuur en duurzaamheid.
Met zijn architectuur en uitstraling past het in de omgeving en levert het een belangrijke
bijdrage aan het Geusseltpark, dat eveneens vernieuwd wordt. Van oudsher is de naam
‘Geusselt’ sterk geworteld in het gebied. Deze naam is afgeleid van ‘goysen’ wat stromen of
gutsen betekent.
Het is mogelijk om live mee te kijken naar de bouwwerkzaamheden van het Geusseltbad.
Er staat een webcam op de bouwplaats en de beelden zijn te volgen via
http://degeusselt.live.netcamviewer.nl.

Voor meer informatie over het Geusseltbad: www.geusseltbad.nl.
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Jeu-de-boulesbaan
voor
Wittevrouwenveld
In het kader van de prijsvraag ‘Het beste idee voor jouw
wijk’ dienden bewoners van Wittevrouwenveld een
voorstel in. De prijsvraag is uitgeschreven door Servatius
vanwege de Servatiusdag die jaarlijks rond 13 mei
gehouden wordt. Het voorstel is beoordeeld door een
jury en is in de prijzen gevallen. Proficiat winnaars!
De jeu-de-boulesbaan kan nu aangelegd worden. Er is
een geldbedrag van € 2.500 beschikbaar voor twee
banen. Op 11 mei is er alvast symbolisch een start
gemaakt met de aanleg van de banen. Meteen daarna
zijn de banen aangelegd. De jeu-de-boulesbaan wordt
op 15 juni aanstaande door Gert Weenink, directeur
Servatius, geopend.

Doopkapel en
kerktoren
Nazareth bijna
klaar voor de
21e eeuw

in de buurt

In de hoogtijdagen zat de kerk vol met 900 mensen uit
Nazareth. De laatste jaren werd dat aantal bij lange
na niet meer gehaald, en onderhoud en verwarming
kosten veel. De kerk moest worden gesloopt. Mede
dankzij de stichting Kerktoren Nazareth bleven de
kenmerkende toren en de mooie doopkapel bewaard.
Oud en nieuw
“Er zijn veel plannen geweest met de kerk”, vertelt Math
Dupuits, secretaris van de stichting Kerktoren Nazareth.
“Er zou onder andere een supermarkt komen op de plek
waar de kerk stond. Uiteindelijk werd het hele gebouw
gesloopt en bouwde Woonpunt er 27 levensloopbestendige
appartementen. De kerktoren en doopkapel bleven gelukkig
staan.” Met name de doopkapel is prachtig opgeknapt, het
glas in lood is in ere hersteld en het nieuwe hekwerk is
hetzelfde als de balkonhekken van de nieuwe appartementen.

De Graanvrouwe
komt naar Limmel
De Graanvrouwe van Limmel is een groot bronzen beeld van
een graanveld waaruit een mythologische vrouwenfiguur
omhoog rijst. Enige tijd geleden is besloten dat er een mooi
kunstwerk in Limmel zou komen. Eind 2010 kozen de
bewoners van Limmel voor “De Graanvrouwe van Limmel”
van de kunstenaars Frits van Roon en Marianne van der Bolt.
Het zit vol symboliek over de geschiedenis van Limmel. Zo is
het beeld opengewerkt zodat het licht, dat aan de binnenkant wordt aangebracht, in het donker naar buiten kan
stralen. Frits van Roon: “Het licht is een verwijzing naar het
levenslicht dat van generatie op generatie is doorgegeven in
Limmel. Zonder licht kan niets groeien.”
Momenteel wordt de plaatsing van het kunstwerk voorbereid. Waarschijnlijk wordt het kunstwerk in de zomer van dit
jaar geplaatst. Aan de onthulling wordt een feestelijk tintje
gegeven, maar daarover later meer.

Plafond met witte lelies
Binnen kan iedereen een kaarsje opsteken bij de beelden
van Maria en parochieheilige St. Antonius van Padua. Maar
de kapel is ook voor niet-katholieken toegankelijk, benadrukt
Math Dupuits: “Het is een stiltecentrum, iedereen met
behoefte aan bezinning kan binnenlopen. De kapel en ook
de toren zijn in eigendom van de stichting.” De plafondschildering in prachtig blauw, met witte lelies, is nieuw.
Math Dupuits: “Uit drie genomineerde ontwerpen van
kunstenaars uit Noordoost heeft de jury gekozen voor het
ontwerp van Birgit Pieper. Dit omdat het goed paste in de
kapel. De witte lelies staan voor reinheid en zijn symbool
van Antonius van Padua. Een mooi, rustig beeld, dat past bij
de sfeer.”
Typisch Nazareth
De toren is nog niet klaar, deze wordt vanaf juni opgeknapt.
Het betonrot wordt aangepakt, er komt een laagje nieuwe
verf en de entree wordt verfraaid. “Een echt herkenningspunt van Nazareth”, zegt Math Dupuits. “Een kleinkind van
iemand uit Nazareth woont op Sint Pieter en kan van daar
uit de toren zien. ‘Kijk, daar woont oma!’ roept ze dan!” Op
13 juni werd de feestdag van St. Antonius van Padua in
Nazareth gevierd met een Heilige Mis in het Buurtcentrum
Nazareth, waarna ook de doopkapel werd bezocht.
De deur van de doopkapel staat elke dag open van
ongeveer 10.00 tot 18.00 uur. De toren is niet toegankelijk.
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buurtbrök

Wasmachines
voor
huishoudens
in problemen

Vanuit de Buurtbrök is een huishoudbank
opgericht. Gebruikers van de voedselbank,
mensen vanuit opvangcentra, kortom
Maastrichtenaren met een zo goed als lege
beurs kunnen er terecht voor spullen en
apparaten die onmisbaar zijn in het
huishouden. Gestart in december, heeft de
huishoudbank al veel mensen kunnen
helpen, dankzij particulieren die veel
beschikbaar hebben gesteld. Helaas is de
vraag groter dan het aanbod. Met name
aan witgoed (zoals wasmachines,
stofzuigers en koelkasten) kunnen we
weinig mensen helpen. Ook spullen als
pc’s, fietsen, kinderwagens, bedden,
bankstellen, eettafels, kleding, lampen,
rollators, kacheltjes, kinderstoelen/boxen
en keukenmaterialen zijn van harte

welkom. Heeft u dergelijke spullen staan
die u niet meer gebruikt, bel dan 043 851
45 92 (ma-do, 12-16 uur) en de vrijwilligers
van de huishoudbank komen alles met
plezier bij u ophalen.
De spullen zijn gratis voor mensen met een
pasje van de voedselbank, een pasje van de
Buurtbrök of een aanbeveling van een
hulpverlenende instantie. Door ook spullen
te verkopen wordt geprobeerd de
huurkosten van de loods en de kosten van
het busje voor een deel te dekken.
Wilt u meer weten, ga dan naar de Buurtbrök in Wyckerpoort, Prof. Kernstraat 1.
Geopend van maandag tot en met vrijdag
tussen 12.00 en 16.00 uur.

Kringloopwinkeltje
Ook is er aan ‘t Old Hickoryplein 18 door
de vrijwilligers van de Buurtbrök
samen met Servatius een Kringloopwinkeltje gestart. Geopend van
maandag tot en met vrijdag tussen
12.00 en 16.00 uur. Mensen uit
Noordoost kunnen er snuffelen tussen
klein huishoudelijk spul.

Nazareth noord en
midden in beweging
Er wordt hard gewerkt aan veranderingen in het straatbeeld van Nazareth
noord en midden. Het plan is onlangs
goedgekeurd door de Welstandscommissie, dus er kan nu eindelijk echt
begonnen worden.
Structuur
De structuur van Nazareth blijft bestaan,
maar er komt een betere verbinding met de
omliggende landgoederenzone en de
toekomstige groene loper door de aanleg
van een fietsbrug / fly-over. De openbare
ruimte wordt opnieuw ingericht en
woningbouw wordt aangepakt.
De Kasteel Cartielstraat en Kasteel
Petersheimstraat lopen voorop. Deze
straten zijn het eerste aan de beurt en
worden het voorbeeld voor de hele wijk.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle
tussenstraten in Nazareth noord en midden
eruit komen te zien als deze straten.

De openbare ruimte
De doorgaande wegen in Nazareth (waar de
bus rijdt) blijven geasfalteerd. Op alle
tussenliggende straten worden gebakken
klinkers gebruikt. Deze wegen krijgen een
nieuw profiel van gevel tot gevel: de
voortuinen worden opgeknapt in samenwerking met de huidige bewoners. Er komt
een haag, een brede stoep met nieuwe
lantaarnpalen en aan één zijde van de
straat komt een parkeerstrook met
stadsbomen.

Woningen
De woningen worden gerenoveerd en
geïsoleerd zodat het energielabel wordt

Tel. 14043
www.maastricht.nl

verhoogd. Om extra parkeerruimte te
creëren, worden enkele tussenwoningen
gesloopt. Hier komen parkeerkoffers waar
bewoners vaste parkeerplaatsen krijgen.
Dit gebeurt in overleg met de huidige
bewoners. De parkeerkoffers zorgen ervoor
dat de lange huizenrij doorbroken wordt,
we zien dan meer blokjes van twee tot vier
woningen. Als dan ook nog de woningen
witgeschilderd zijn en de kopwoningen
gemetseld, zal de straat er heel anders
uitzien.
Naast het renoveren van bestaande
woningen worden er ook nieuwe woningen
gebouwd. Aan de Kasteel Cartielsstraat is
Woonpunt onlangs begonnen met de bouw
van zes levensloopbestendige woningen. Ze
worden naar verwachting begin 2013
opgeleverd.

Tel. 043 - 328 43 00
www.servatius.nl

Tel. 043 - 387 38 38
www.woonpunt.nl
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