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Beste lezers,
Limmel zit in de lift. Het is 
niet alleen te merken in de 
gesprekken met mensen maar 
ook steeds meer te zien. Zo 
is het besluit gevallen om de 
Hoolhoeslocatie te ontwikkelen, 
is onlangs een buurtprotocol 
vastgesteld waarin partijen 
actief samenwerken om overlast 
in onze buurt te voorkomen 
en is de aanpassing aan de 
Noorderbrug aan de Limmelse 
zijde bijna gereed.
Nieuw in deze Buurtproat is 
dat onze buurtnetwerkers 
toelichting geven op waar zij 
mee aan de slag zijn of wat 
hen boeit. Wist u bijvoorbeeld 
dat er buurtbewoners zijn die 
permanent onze luchtkwaliteit 
in de gaten houden, er 
onlangs bij archeologisch 
onderzoek Romeinse vondsten 
gedaan zijn bij Hoeve Rome en 
IKC de Geluksvogel twee maal in 
de (internationale) prijzen  
is gevallen!

Namens het dagelijks bestuur 
wens ik u veel leesplezier!

Chris Meys - Voorzitter 

Verbeteren openbare ruimte

Archeologisch onderzoek 
voormalig RKVCL terrein. 
De Romeinen waren ook op 
Limmelse bodem aanwezig?!
door Jean Muijtjens

Vooruitlopend op de aanleg van water-
buffers op de voormalige voetbalvelden 
van RKVCL, heeft er in augustus/sep-
tember uitgebreid onderzoek plaats ge-
vonden naar de archeologische waarden 
van het gebied door de firma Geonius 
uit Geleen. Enkele malen hebben wij het 
werk van de archeologen mogen volgen. 
Soms aan het werk met een metaalde-
tector, dan weer met een graafmachine, 
die ondanks zijn enorme afmetingen 
heel minutieus laagje voor laagje grond 
afschraapte, of met een kleine graaf-
machine waarmee een afvalkuil werd 
uitgegraven. En dan weer met een 
schepje of troffel om heel voorzichtig 
een voorwerp op te graven of met GPS 
apparatuur om de locatie nauwkeurig in 
kaart te brengen. Mooi, om dat gewroet 
in Limmelse bodem van nabij mee te 
maken. Het veldwerk met proefsleuven 
en opgravingen op het terrein, bleek een 
rijk scala aan vondsten op te leveren 
en heeft daarom 5 weken in beslag 
genomen. Dus een archeologisch zeer 
interessant gebied! Er zijn vele sporen 
aangetroffen uit de volle Middeleeuwen 
en ook sporen uit de Romeinse tijd.   
Na het veldwerk, moet er nu nog heel 
veel werk verricht worden om de gevon-
den voorwerpen en sporen te dateren 
en te interpreteren.  De uitwerking 
daarvan zal nog een poos duren en over 
de bevindingen hopen we u later meer 
te kunnen berichten. De navolgende be-
vindingen zijn dus voorlopige aannames 
en gissingen:  

De vondst van diverse afvalkuilen en 
paalsporen wijst op een nederzetting, 
echter huis-plattegronden werden niet 
aangetroffen. Ook werden er sporen 
aangetroffen van verdedigingswerken 
uit de 17e eeuw. Je kunt dan denken aan 
bijvoorbeeld het Beleg van Maastricht 
uit 1632, waarbij de stad in handen van 
de Spanjaarden, werd belegerd door 
Frederik Hendrik om na een kleine 3 
maanden door hem te worden ingeno-
men. Deze verdedigingswerken bevon-
den zich in een grote cirkel rond de stad 
en op kaarten uit die tijd worden ook 
verdedigingswerken vermeld bij Loumel 
of Leumel, Limmel. Er hebben meerde-
re belegeringen van Maastricht plaats 
gevonden, dus ook voor een correcte 
datering van de aangetroffen verdedi-
gingswerken is verder onderzoek nodig.
Er zijn leuke vondsten gedaan, zoals het 
bovenstuk van een kruithoorn, enkele 
middeleeuwse munten, een romeins 
mes en middeleeuwse drinkbekers. 
Voorts vele scherven, romeinse dak-
pannen, pijlpunten etc. en zelfs een 
paardenschedel uit vermoedelijk de 18e  
of 19e eeuw.  Zoals al aangegeven is nu 
nog veel onderzoek nodig. Echter de 
geschiedenis van Limmel blijkt in ieder 
geval veel vroeger te starten dan tot 
nu toe bekend en het lijkt erop dat de 
Romeinen dus ook in Limmel hebben 
rond gelopen. Wellicht gearriveerd na 
een reis over de Via Belgica ter hoogte 
van de huidige Meerssenerweg!

Kerstactiviteit in Limmel
door Marcel Coolen namens de organisatie

Op vrijdag 15 december wordt in Lim-
mel de handen weer in elkaar geslagen 
om voor de buurt een gezellige Kerstac-
tiviteit te organiseren op het plein voor 
het Kapelaan Lochtmanhuis.  
Het doel van de activiteit is het verbin-
den en samenbrengen van de mensen 
uit de wijk, tijdens de donkere da-
gen voor kerst. De basis zal een mooi 
versierde kerstboom op het plein zijn 
met daarom heen allerlei kraampjes en 
activiteiten. Voor de kinderen zal er een 
lampionnentocht gehouden worden. 
Vanaf 18:00 uur wordt er gezorgd voor 
een leuk, lekker en gezellig programma 
voor jong en oud waardoor het voor 
iedereen de moeite waard zal zijn om 
een kijkje te komen nemen.  
Trek wel een dikke jas aan want het 
kan natuurlijk koud zijn. Voor het geval 
er neerslag zal vallen is ervoor gezorgd 
dat we met zijn allen toch lekker droog 
kunnen staan. Het gerucht gaat dat de 
kerstman hoogstpersoonlijk zelf ook 
een kijkje zal komen nemen, dus kom 
gezellig naar het plein aan de Populier-
weg en doe mee!!!!
Organiserende partijen zijn: 
IKC de Geluksvogel 
Activiteitencentrum  
De Kanjel / Stichting Radar 
Kinderboerderij Limmel 
CV de Braniemeekers 
Studentenvereniging Amphitryon 
Kinderclub Creatief 
Traject
Verder zal medewerking gevraagd 
worden aan diverse verenigingen en de 
ondernemers aan de Populierweg. 
We hopen u te mogen verwelkomen op 
vrijdag 15 december vanaf 18:00 uur.

Wonen in Limmel

Woonvisie Maastricht 
door Chris Meys

De gemeente Maastricht is bezig met het opstellen van een woonvisie. In deze 
visie wordt aangegeven wat voor soort woningen er in de stad nodig zijn en voor 
welke doelgroepen er gebouwd gaat worden. Buurtnetwerk Limmel heeft samen 
met de Bewonerscommissie van Servatius drie punten ingebracht die ze van be-
lang vinden voor onze buurt. Deze punten zijn:
Studentenhuisvesting Zorg dat er niet nog meer kamerverhuurpanden bijko-
men. Zorg voor goede studentenhuisvesting in de vorm van het oprichten van 
campuslocaties.
Wooncarriére in de eigen buurt Zorg dat mensen in hun eigen wijk kunnen 
blijven wonen doordat er voldoende woonaanbod is in verschillende woontypen. 
Bijvoorbeeld dat er voldoende woningen voor zorgbehoevenden, gezinnen, alleen-
staanden zijn.
Voer regie bij het huisvesten van kwetsbare doelgroepen Vanuit Limmel zijn 
we bezorgd dat wijken waar eenmaal veel sociale huurwoningen liggen er door 
woningcorporaties en gemeente teveel kwetsbare doelgroepen zoals ex-verslaaf-
den, onmaatschappelijken of mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen in 
wijken worden geplaatst waar corporaties eenmaal hun woningen hebben. Daar-
door worden wijken als Limmel waar een groot deel van de huizen in handen van 
corporaties is in onze ogen nu te zwaar belast.
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Voorzieningen in Limmel

Geluksvogel
door Anouk Willems  
Directeur IKC De Geluksvogel

Vrijdag 8 september was het dan einde-
lijk zover. De uitreiking van de 
Victor de Stuersprijs 2017. Deze prijs 
wordt om de twee jaar uitgereikt aan 
een architect, een opdrachtgever of een 
instelling die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt bij de instandhouding van 
cultureel erfgoed of bij de bevordering 
van de stedenbouwkunde of architecto-
nische kwaliteit in de Gemeente Maas-
tricht. Na weken goede PR te hebben 
gemaakt via onder andere social media 
behoorde Integraal Kind Centrum De 
Geluksvogel uiteindelijk tot de laatste 
vier nominaties. Zowel de vakjury als 
het publiek koos ons als winnaar. Voor 
de publieksprijs stemde ruim 2.500 
mensen en een kwart daarvan stem-
de op IKC De Geluksvogel. Uiteraard 
zijn we enorm trots op deze prijs die 
uitgereikt werd aan onze architect van 
UArchitects in Eindhoven. Het ontwerp 
van het duurzame gebouw is tot stand 
gekomen na een intensieve voorbe-
reiding met leerkrachten, ouders, kind 
partners en bewoners. Wij hopen dan 
ook dat ons IKC een voorbeeld is voor 
andere scholen in Nederland. Ook is 
het ontwerp van Integraal Kind Cen-
trum de Geluksvogel de winnaar van de 
American Architecture Prize 2017 in de 
categorie ‘Education’! 

Zie ook de website  
www.architectureprize.com  
 
Daarnaast hopen we dat de buurtbewo-
ners net zo trots zijn als de mensen die 
dagelijks mogen werken en leren in dit 
geweldige gebouw.

Hoolhoes, het nieuwe centrum van Limmel en Nazareth
door Hans Thewissen namens de gemeente,  
BPD Ontwikkeling en Rialto Vastgoedontwikkeling

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de verdere uitwerking van het nieuwe 
centrumplan Hoolhoes. Met de bouw van winkels, appartementen en woningen 
komt er in Limmel en Nazareth een prachtig nieuw hart, voor beide buurten. 
Wat komt er? 
Er worden 28 huurappartementen, en 42 koopwoningen in verschillende types en 
grootten gebouwd.  Op deze manier ontstaat een leuke mix voor jonge mensen,  
gezinnen, oudere alleenstaanden en samenwonenden voor een levendige wijk. 
Onder de appartementen komen diverse winkels waaronder een grote Jan Linders 
supermarkt. 
Er is al veel gebeurd? 
De afgelopen jaren is er in Limmel en Nazareth al veel gebeurd. Er is een rotonde 
aangelegd op de Meerssenerweg, de spoorwegovergang op de Balijeweg is een brede 
onderdoorgang geworden en de hoogspanningskabels zijn ondergronds gelegd. De 
nieuwe school, De Geluksvogel, is afgelopen januari in gebruik genomen. De nieuwe 
winkels en woningen maken het helemaal af. 
Planning 
De gemeente Maastricht, BPD Ontwikkeling en Rialto Vastgoedontwikkeling ver-
wachten dat het plan voor deze plek na de zomer  van 2018 vast staat. Daarna kan 
gestart worden met de bouw van de winkels en vervolgens met de woningen. Het 
totale plan is in 2020 klaar. Zodra het plan duidelijker wordt brengen wij de buurt 
hiervan op de hoogte.

Nieuws van Servatius  
door Koos Smeets

Renovatie projecten

Het laatste onderdeel van de renovatie 
Balijeweg / Populierweg was het aan-
brengen van verlichting
in de brandgangen. Ook zijn brandgan-
gen in kortere stukken verdeeld door 
het doortrekken van achtertuinen. De 
brandgangen hebben nu nog maar aan 
een zijde een ontsluiting. Dit komt de 
veiligheid ten goede. De verlichting 
werkt op zonnecellen. Dit past bij de 
verduurzamingsactiviteiten, die bij dit 
project zijn toegepast.
In de Askalonstraat zijn de renovatie-
werkzaamheden in grote lijnen afge-
rond. De lege woningen zijn inmiddels 
bewoond. De laatste afwerkpunten 
worden de komende weken afgerond.

Nieuwbouw Askalonstraat

Voor de nieuwbouw is aan een architect 
opdracht verstrekt voor het maken van 
een ontwerp. Gepland in dit project 
zijn levensloopbestendige woningen 
met lift en beneden- /bovenwoningen 
geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens.  
De architect heeft inmiddels de eerste 
ontwerpen gemaakt en er is overleg 
met de gemeente hierover. We hebben 
de tijdelijke huurders (van de nog te 
slopen woningen) geïnformeerd dat ze 
voorlopig tot 1 april 2018 in hun woning 
kunnen blijven. Daarna starten we 
waarschijnlijk met de voorbereidingen 
van de sloop.

De kop van de Balijeweg

Voor  deze woningen is lange tijd sprake 
van sloop geweest. Uiteindelijk is mede 
door het resultaat van de renovatie 
Balijeweg / Populierweg ook overwogen 
om een renovatie uit te voeren.
Onderzoek naar de voor- en nadelen 
van beide scenario’s en een definitieve 
keuze is bijna afgerond. Op kort termijn 
verwachten we hierover duidelijkheid te 
kunnen geven.

Verkeer

Luchtkwaliteit en luchtmeting 
in Maastricht en in Limmel.
door Wim Gorren  
namens de ‘meetploeg’ Limmel

Dat de luchtkwaliteit in en nabij de 
leefomgeving van groot belang is voor 
de gezondheid van mens en dier zal 
niemand betwisten. Ook de gemeente 
Maastricht vindt de luchtkwaliteit in 
de stad een belangrijke zaak en daarom 
wordt de ontwikkeling van de lucht-
kwaliteit nauwlettend gevolgd en geme-
ten. Sinds 2008 wordt op 44 plaatsen in 
Maastricht middels diffusiebuisjes en 
meetstations gemeten op NO2 (Stik-
stofdioxide: een gas dat in Nederland 
voor een groot gedeelte door het auto-
verkeer wordt geproduceerd).
Op deze manier kan vastgesteld wor-
den of er sprake is van een dalende, 
gelijkblijvende of stijgende trend van de 
concentraties NO2 in de lucht.
In 2013 is besloten om de luchtmetin-
gen voor een periode van vijf jaar te 
continueren. Om een nog beter beeld 
te krijgen van de luchtkwaliteit in de 
stad is in 2016 besloten om het aantal 
meetpunten uit te breiden.
Vanaf 12 januari 2017 wordt in Maas-
tricht op 60 extra meetlocaties de lucht-
kwaliteit gemeten. Deze extra meetloca-
ties zijn door de bewoners zelf bepaald 
en worden ook door de bewoners zelf 
beheerd. Dit houdt in dat de bewoners 
de meter (de houder voor 2 meetbuisjes) 
zelf hebben opgehangen en een jaar 
lang om de vier weken de 2 meetbuisjes 
vervangen/omwisselen.
De gemeente verzamelt alle resultaten 
en als na een jaar blijkt dat de lucht-
kwaliteit niet goed is, dan zal worden 
onderzocht hoe dat komt en voor zover 
dat mogelijk is zullen stappen worden 
ondernomen.
In Limmel hebben zich vijf inwoners ge-
meld om elk een meetlocatie te beheren.
Deze meetlocaties zijn: Azamonstraat 
(balkon Balijeweg/Willem Alexan-
derweg), Balijeweg (De Geluksvogel), 
Borgharenweg, Dolmansstraat/Willem 
Alexanderweg en Sareptastraat.

Hoewel dus pas na een jaar de 
eindresultaten bekend zijn, kunt 
u momenteel al tussentijds de 
meetresultaten terug vinden op:  
www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
maastricht/

Hoolhoes locatie
BPD-Rialto is de partij die hier de ont-
wikkelingen van diverse bouwprojecten 
gaat realiseren. Voor de levensloopbe-
stendige woningen boven de winkels 
heeft Servatius aangegeven geïnteres-
seerd te zijn om deze te verhuren. Hier-
voor is ook een PvE (Plan van Eisen) 
opgesteld. Hierin staat waaraan deze 
woningen voor Servatius aan moeten 
voldoen. Servatius heeft hierover ook al 
gesprekken gevoerd met BPD-Rialto.
Er zijn echter meerdere kandidaten voor 
het exploiteren (verhuren) van deze 
woningen. We verwachten dat hierover 
meer duidelijkheid komt begin 2018.
 
Verbeteren  
dienstverlening Servatius

Sinds vorige week is het klantportaal 
live en is de website vernieuwd. Voort-
aan kunnen klanten online hun zaken 
regelen.
Bijvoorbeeld: 
• Een reparatieverzoek indienen en 

inplannen; 
• Aanvragen en inzien van een 

betalingsregeling; 
• De huurprijsopbouw, 

het huurcontract of de 
woningwaardering inzien;

• Een abonnement 
huurdersonderhoud aanvragen; 

• Een klacht of overlastmelding 
doorgeven; 

• De huur opzeggen en een voor- en 
eindopname inplannen; 

• Gegevens wijzigen; 
• Automatische incasso aanvragen;
• Nieuw naamplaatje aanvragen;
• Een verhuurdersverklaring 

aanvragen.

Aanpak van overlast

Buurtprotocol Limmel van kracht 
door Sjoertje Vos

Op vrijdag 29 september hebben Hotelschool Maastricht, Studentenvereniging 
Amphitryon, gemeente Maastricht en Buurtnetwerk Limmel het buurtprotocol 
ondertekend. In dit protocol staan gedragsregels opgenomen die de vier partijen 
onderschrijven voor onze buurt en proberen te bewaken. Daartoe hebben ze zich 
verplicht tot een aantal acties. Zo organiseren Amphitryon en Hotelschool de voor 
eerstejaars verplichte gangtrainingen, gaan ze in gesprek met overlast gevende stu-
dentenhuizen, nemen deel aan het VBT en het casusoverleg en voeren ze regelmatig 
gesprekken met de voorzitters van dispuutshuizen in Limmel. Studenten die zich 
misdragen kunnen door zowel de Hotelschool als de studentenvereniging worden 
aangesproken en gesanctioneerd. Dat betekent in het uiterste geval dat een student 
de opleiding moet verlaten of geen deel meer mag uitmaken van de activiteiten van 
Amphitryon. 

Foto: Sylvia Knols - campusmanager Hotelschool, Chris Meys - voorzitter Buurnetwerk Limmel,  
Matt Flipse - voorzitter Amphitryon en Jack Gerats - Wethouder


