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waar mensen
samenleven
genieten 
en beleven
willen 
wij graag
de buurt
verbinden

April 2021, nog steeds onzekere tijden, ook in de Brusselsepoort. De twee terrassen in 
onze buurt zijn nog akelig leeg. We wandelen nog heel veel en we hebben soms schoon 
genoeg van alle beperkingen zoals u kunt lezen in deze krant. Maar de buurt zit niet stil 
en ook daar schrijven we over. Gezondheidscentrum ‘de Fronten’ is al bijna helemaal 
open. De huisartsenpraktijk verhuist als laatste en vanaf 1 mei 2021 is dr. Van Kleef 
ook gevestigd aan de Victor de Stuersstraat. Verder besteden we aandacht aan de 
dagbesteding en de nieuwe huiskamer in het nieuwe gezondheidcentrum. 

Na jaren geen enkele ontmoetingsplaats te hebben gehad in de buurt komen er nu 
mogelijk maar liefst twee plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
Er wordt gesproken met de ontwikkelaars van winkelcentrum ‘Brusselse Poort’ over 
een ontmoetingplek/activiteitencentrum voor jongeren, kinderen en anderen. De 
huiskamer in Gezondheidscentrum ‘de Fronten’, die net is gestart, is vooral bedoeld 
voor 50+ maar dat neemt niet weg dat ook anderen hun weg kunnen vinden voor een 
praatje en een kopje koffi e. In augustus, de geplande datum van ons volgende nummer 
weten we meer over een eventuele tweede ontmoetingsplek in het winkelcentrum en 
een activiteitenprogramma.  > lees verder op pagina 2
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Agenda

De agenda blijft voorlopig nog 
even leeg i.v.m. corona.

Ook de buurtvergaderingen, 
in de bovenzaal van Café 1900, 
worden doorgeschoven tot het 
moment dat Café 1900 eindelijk 
zijn deuren weer mag openen.
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Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of wilt u uw informatie 

graag met ons delen voor een volgend 

nummer? Stuur een email naar: 

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 

Foto: Anita Mühlegger



3

> vervolg pagina 1

In dit nummer treft u voorts 
een oproep aan om mee te 
denken over herinrichting van 
het Orleansplein, een tweede 
oproep om meer te bewegen 
in het kader van Maastricht 
Sport en een uitnodiging om 
te lezen over en te wandelen 
in de Hoge en Lage Fronten. 
Ook besteden we weer 
aandacht aan een bedrijf in de 
buurt maar de scholen slaan 
een keer over. In het augustus-
nummer zullen de scholen 
ons een blik op nieuwe 
schooljaar 2021/2022 geven. 

In onze vaste rubriek Kijk op 
de Wijk leest u over activiteiten 
rond de speeltuintjes (gelukkig 
toch niet dicht) en de voorzitter 
van ons Buurtnetwerk schrijft 
over de verkeerssituatie aan 
de noordkant van onze wijk: 
over beide is het laatste woord 
nog niet geschreven!

We wensen u weer veel 
leesplezier!

Mail ons als u extra nummers wilt of 

een reactie geven wilt op de inhoud 

van dit nummer:

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

2 / buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort

Speelvoorzieningen 
in de buurt

door Louise van Bronswijk

De gemeente heeft het plan opgevat   
om te bezuinigen op de speeltuintjes   
in Maastricht. Van onze speelplekken  
zouden alleen die in het Mariabastion 
en de Antoon van Elenstraat blijven 
bestaan. Een volstrekt onwenselijk plan!

Gelukkig hebben onze buurtbewoners al 
meteen actie gevoerd voor het behoud van 
de speelvoorzieningen en gebruik gemaakt 
van het recht om in te spreken bij de 
gemeente. Wethouder Bert Jongen is zijn 
belofte nagekomen en is komen praten  
met de buurtbewoners en met name met 
de kinderen van de Fons Olterdissenstraat!  
En gelukkig, het plan om de speeltuintjes 
weg te halen is van de baan. Mede dankzij 
de gemeenteraadsleden die de noodkreten 
van de inwoners van Maastricht hebben 
gehoord en opgepakt. Dank jullie wel!

Buurtbewoners in 

actie voor behoud 

van de speeltuintjes. 

Petitie en pers! 

Het speeltuintje aan het 

Frederikbastion werd 

zelfs landelijk nieuws 

op NOS regionaal!

Verkeerssituatie 
Brusselsepoort

door Dirk Tempelaar

Verkeer heeft de laatste tijd een grote rol gespeeld 
in de vergadering van ons buurtnetwerk. En zal dat 
de komende tijd blijven doen. Daarbij spelen drie 
onderwerpen een rol, die deels met elkaar te maken 
hebben.

De afronding van het ‘Noorderbrug trace’, of wat de gemeente 
nu aanmerkt als de ‘noordelijke randweg’. Als we de huidige 
situatie vergelijken met de plannen van destijds, dan zijn er 
twee grote verschillen op te merken. De nieuwe Belvédère-
laan (langs de woonboulevard en de doe-het-zelf zaken) krijgt 
veel minder verkeer te verwerken dan gepland. 
Daarentegen krijgt de randweg door onze buurt, Fort 
Willemweg-Fagotstraat-Nobellaan, veel meer verkeer te 
verduren dan ooit bedacht. Dat leidt tot opstoppingen, fi les, 
en is nu onderwerp van overleg met de gemeente. Onze inzet 
daarbij is dat de gemeente vooral terugkeert naar die eerste 
plannen en zwaardere middelen gebruikt om de Belvédère-
route wel tot een succes te maken. Terwijl de gemeente 
vooral knelpunten wil oplossen, zoals de rotonde Gentelaan, 
wat dan mogelijk nog meer verkeer zal aantrekken.

Het tweede aandachtpunt zijn de P&R voorzieningen die de 
gemeente graag aan de rand van Maastricht wil realiseren, 
om autoverkeer van bezoekers buiten de binnenstad te 
houden. Het idee is om rondom de stad een groot aantal 
nieuwe P&R plekken aan te leggen, naar voorbeeld van de 
succesvolle P&R Maastricht Noord, met goede openbaar 
vervoer voorzieningen naar de binnenstad. Eén van die 
nieuwe P&R plekken zou aan de achterkant van het winkel-
centrum Brusselsepoort komen te liggen, op of nabij het 
terrein van het belastingkantoor. Op zich zou dat geen 
slechte ontwikkeling voor onze buurt hoeven te zijn. Als 
‘onze’ toekomstige P&R vooral Belgische bezoekers trekt 
die allemaal langs de Via Regia de stad binnenkomen, dan 
kan het gunstig uitpakken: minder auto’s door de buurt. 
Maar er zijn, naast het opofferen van groen voor blik, ook 
grote risico’s. Andere buurten zijn uitgesproken negatief over 
de komst van een P&R voorziening in de eigen buurt. Als er 
door die protesten straks veel minder P&R’s komen dan de 
gemeente nu graag wil, kan het dan niet zo zijn dat er juist 
meer verkeer richting onze P&R gaat komen, verkeer dat de 
randweg nog eens extra gaat belasten? Ook dit ligt prominent 
op de overlegtafel met de gemeente.

Een derde aandachtspunt is de mogelijke instelling van een 
milieuzone. Wordt in veel steden in Nederland daar hard aan 
gewerkt, in Maastricht lijkt dat alsmaar niet te lukken. Vooral 
Milieudefensie, waar de mensen van voorheen van Klaor 
Loch een belangrijke rol spelen, trekt hier hard aan. Onze 
buurt ondersteunt deze initiatieven van harte: als we al 
moeten accepteren dat die Noordelijke randweg meer 
verkeer verwerkt dan ooit bedoeld, zorg dan in ieder geval 
dat de meest vervuilende auto’s worden geweerd.

Onze buurt kent zeven speelplekken: Frederikbastion, Orleansplein, Maria-
bastion, Erfprinsbastion, Antoon van Elenstraat, Fons Olterdissenstraat  
en Sint Lucassingel.
We hebben als buurt het laatste decennium ervoor gezorgd dat deze speel-
plekken zijn vernieuwd en dat ze zijn voorzien van leuke speeltoestellen. 
Als speeltoestellen zijn beschadigd komt dit vooral door het vele gebruik. 
Met name in de Fons Olterdissenstraat en het Mariabastion zijn de speel-
toestellen door het vele gebruik toe aan een upgrade.

Stichting Buurtnetwerk 
Brusselsepoort
Ons buurtnetwerk is een club van mensen die allemaal 
hart hebben voor de buurt. Een club die in belangrijke 
mate vorm kreeg toen jaren terug een aantal grote 
kwesties speelde, zoals de sterk toenemende studenten-
bewoning in de wijk, planontwikkeling voor de Lambertus-
kerk, realisatie van speelvoorzieningen voor kinderen. 

Om al die belangen goed te dienen, zijn er werkgroepen opgericht, 
die relatief onafhankelijk van elkaar de eigen doelen nastreefden. 
Die structuur bestaat nog steeds, maar we merken dat de 
kwesties van nu lang niet altijd de kwesties van destijds zijn, en 
dat we voor nieuwe kwesties graag ook nieuwe werkgroepen in 
het leven roepen. Voorbeelden zijn in dit blad terug te vinden: de 
buurtkrant zelf, maar ook bijvoorbeeld de verkeerssituatie met  
de vermaledijde ‘Randweg-Noord’, luchtvervuiling en de realisatie 
van milieuzones, of de mogelijke komst van een P&R voorziening 
in onze wijk. Maar belangrijker: al die andere onderwerpen die in 
de wijk spelen maar nog niet zijn opgepakt. 

Dirk Tempelaar, voorzitter Buurtnetwerk Brusselsepoort

Mensen met hart voor de buurt

Graag vinden we nieuwe vrijwilligers die mee willen 
doen aan deze werkgroepen of nieuwe werkgroepen 

willen helpen opzetten. 
Laat ons graag weten dat je belangstelling hebt en mail ons: 
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl of kijk op onze site 
www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl met meer informatie.

gezocht

Protesten in het speeltuintje aan de Fons Olterdissenstraat

Actie in het speeltuintje aan het FrederikbastionTelevisieopnames voor L1 / Foto: Paul Wijsen Actie in het speeltuintje aan het Frederikbastion

Wethouder Bert Jongen in gesprek met de kinderen
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Nieuws van het CNME
                                                 door Jojet Lysen

/ buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort

Allerlei activiteiten die het Buurtnetwerk samen met 
het CNME (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) 
gepland had voor 2020 en 2021 zijn niet doorgegaan. 
We moeten nog even wachten voor we weer kunnen 
werken aan geveltuinen, samen met een gids kunnen 
wandelen of opruimen in de Fronten. Wel kunnen 
we ons vast inlezen over de Fronten. Hieronder de 
samenvatting van Cridi Frissen die een zeer informatief 
artikel heeft geschreven over het natuurbeheer van 
de Fronten en andere natuur in Maastricht in een 
uitgave van het CNME.

Orleansplein verandert langzaam 
maar zeker in een fi etsparkeerplaats

door Jojet Lysen

Wat zou er eigenlijk nodig zijn om het 
Orleansplein een aangenaam plein te laten 
zijn? Zo’n plein waar je graag komt om een 
praatje te maken, even in de zon of schaduw 
te zitten en te kijken naar buurtbewoners 
van alle leeftijden die zich prettig vermaken. 
In ieder geval zouden alle fi etswrakken 
verwijderd moeten worden (ongeveer 30% 
van alle fi etsen). Ook zouden de fi etsen niet 
zo uitbundig over het hele plein en langs 
alle hekken geparkeerd moeten worden 
en er zou meer groen moeten komen. 
Er wordt wel regelmatig gesport en 
gespeeld in de omheinde speelruimte en 
ik zie mensen met een bal bij de basket-
balpaal en kindjes bij de speeltoestellen 
maar echt fantastisch vind ik het niet. 
De gemeente werkt ook niet mee: de 
fi etswrakken en weesfi etsen worden niet 
meer regelmatig verwijderd. Alleen in het 
centrum, Wijck en Jeker en Statenkwartier 
gebeurt dat structureel. Ook vervanging 
van alle kapotte banken staat niet in de 
begroting. Af en toe wordt ik erg boos als 

ik zie hoeveel geld er is uitgegeven aan 
straten en koopgoten in en rond het 
centrum terwijl in onze buurt de meest 
basale zaken niet voor elkaar zijn. 
Navraag bij gemeente leverde onlangs wel 
op dat er 52 fi etswrakken op het Orleans-

plein zijn gelabeld en deze worden 
binnenkort geruimd mits de labels er niet 
worden afgetrokken. Het is een incidentele 
actie maar als de buurt met een goed plan 
komt, waar voldoende draagvlak voor is, 
kan dat zeker nog een keer.

Graag zou ik daarom een werkgroep willen 
oprichten om met buurtbewoners te onder-
zoeken of we het Orleansplein, in overleg 
met aanwonenden, beter kunnen inrichten. 
Hoe prettig zal het zijn om elkaar, pak en 
beet, vanaf 2023 met regelmaat te ontmoe-
ten op een prachtig plein. Als we daar af 
en toe een voorstelling zouden kunnen 
zien (Stil de Stad, wat was dat leuk in de 
zomer van 2020, een zeldzaam lichtpuntje 
in een rotjaar!). Als er meer kinderen 
komen spelen en ouders elkaar kunnen 
ontmoeten, zittend op een lekker bankje, 
en we vanaf het terras van Café 1900 naar 
een minder verpauperd en groener plein 
kunnen kijken. 

Hoge Fronten/Lieke Benders wil al graag 
aanhaken bij het plan om bezoekers met 
een nieuwe blik naar het plein te laten 
kijken. Ze stellen voor om een bordje met 
een korte tekst over de voorstelling STIL.
de stad te laten maken met daarop een QR 
code waarmee je wordt doorgesluisd naar 
een podcast over het Orleansplein, 
gebaseerd op de voorstelling (https://hoge-
fronten.nl/voorstellingen/stil-de-stad/).
Dit bordje kan worden gemonteerd aan het 
hek of op één van de bankjes die op het 
plein staan. Indien de Gemeente Maas-
tricht hier goedkeuring aan geeft dragen 
Hoge Fronten/Lieke Benders de kosten 
voor het maken van het bordje en de 
podcast. Ze hopen dat het plein zo zijn 
verbindende buurtfunctie kan versterken. 

Een mooi begin lijkt me om, samen met 
het wrakruimen, verbeteringen aan het 
plein in gang te zetten.

Ik loop bijna dagelijks over het 
Orleansplein. Een leuk plein maar 
je moet wel door je oogharen 
heenkijken om dat te zien. 
Mooie bomen, een paar bijzondere 
bloembakken, leuke bebouwing 
eromheen maar dat is het dan wel. 
Als je beter kijkt zie je uitsluitend 
fi etsen, weesfi etsen, fi etswrakken, 
kapotte banken, veel stenen en heel 
veel paaltjes! Dit plein zou zo veel 
mooier kunnen worden als het 
beter wordt ingericht. 

Reacties, ideeën of aanmeldingen 
voor de werkgroep: graag een 
e-mail naar het Buurtnetwerk.
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Zodra het weer mag wil het Buurtnetwerk samen met het CNME 
een nieuwe wandeling organiseren voor buurtbewoners om zo de 
laatste ontwikkelingen van het ecologisch beheer van de Fronten 
met eigen ogen te kunnen zien. In de tussentijd: laat u inspireren 
door deze informatie en ga lekker lopen in de Hoge Fronten en de 
Lage Fronten. Het wandelpad is helemaal doorgetrokken en 
inmiddels kunt u doorlopen tot achter Lumière en daar dan op het 
terras uitkomen. Ja, dat worden mooie tijden!

Het hele artikel en meer over de Fronten is te lezen in een 
rapport van het CNME dat u kunt downloaden via de link: 
www.cnme.nl/wp-content/uploads/CNME_MonitorRapport 
_2019_Digitaal.pdf. 
Zeer de moeite waard en er staan leuke foto’s bij!!

Het hele artikel en meer over de Fronten is te lezen in een 
rapport van het CNME dat u kunt downloaden via de link: 

Een unieke combinatie van 
cultureel erfgoed en natuur

25 jaar ecologisch beheer heeft absoluut mooie vruchten 
afgeworpen in de Hoge Fronten. Door monitoring en betrok-
kenheid van vele vrijwilligers hebben we ook een goed beeld 
van de ontwikkelingen in het gebied. De muurhagedissen-
populatie heeft zich kunnen herstellen en is op weg naar 
het vormen van een duurzame populatie. Daarnaast is met 
name opvallend dat het vegetatiebeeld is veranderd van een 
brandnetelruigte in een bloemenzee. Hiervan profi teren 
ook o.a. bijen, sprinkhanen- en vlindersoorten. Door bij het 
beheer gericht rekening te houden met bijzondere plantenen 
diersoorten, blijft de biodiversiteit in het gebied toenemen.

Het continueren en structureel blijven uitvoeren van dit 
ecologisch beheer is cruciaal en van groot belang om de 
natuurwaarden in stand te blijven houden. Daarnaast hebben 
de Hoge Fronten als voorbeeld en inspiratie gediend voor 
andere stadsnatuurgebieden en de bescherming van de 
muurhagedis. Anno 2020 is CNME betrokken bij het beheer 
van inmiddels 130 ha stadsnatuur. Ook de komende 25 jaar 
willen we ons inzetten om het stadsnatuurnetwerk van 
Maastricht verder te versterken, door dit als een samen-
hangend geheel te beheren. Samen met mensen brengen 
we zo de stadsnatuurvisie tot uitvoering in goed onderhouden 
en soortenrijke natuur.

De rondtrekkende schaapskuddes en het hooilandbeheer 
zoals in het Jekerdalpark leren ons dat er mits met zorg 
beheerd er overal in Maastricht bijzondere natuur tot ontwik-
keling komt! Maar bovenal ook willen we ervoor zorgen dat 
de Maastrichtenaar kan blijven genieten van de natuurpracht 
in zijn eigen stad. Door deze betrokkenheid hopen we dit werk 
met vele partners en vrijwilligers voort te kunnen zetten.” 

Foto's: ©Gerard Heemels/DutchCoverMedia

Dit plein 
zou zo veel mooier 
kunnen worden als 

het beter wordt 
ingericht. 

Foto: Herman Peeters Foto: Anne Lefevre

Foto: Anne Lefevre
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De huiskamer 
op de grote zolder 
van het complex 
is een enorme 

aanwinst 
voor de buurt.

Gezondheidscentrum 
de Fronten is bijna af 
(en het wordt erg mooi)

door Jojet Lysen

De binnenkant overtreft onze verwachtin-
gen. De begane grond met hoge ronde 
gang, de apotheek met de ronde muren,  
de vloeren, de ruime lichte spreekkamers 
en de handige werkruimten zijn allemaal 
even mooi. Er is recht gedaan aan het oude 
gebouw maar de uitstraling en comfort 
zijn duidelijk van deze tijd. Bovendien is 
het gebouw duurzaam. Dankzij heel veel 
grondwerk en warmtepompen, een enorm 
buffervat en nog veel meer technische 
hoogstandjes zal het in de winter lekker 
warm en in de zomer aangenaam koel zijn. 
En dat zonder gas of airconditioning! 
Eindelijk een gezondheidscentrum zonder 
lelijke systeemplafonnetjes, truttige 
deurtjes en rare hokken. Hier tref je mooie 
hoge deuren, rustige kleuren en duidelijke 
zichtlijnen aan. Het is natuurlijk afwachten 
waar de gebruikers, medewerkers en 
patiënten straks tegen aanlopen maar  
de basis is er. Op de begane grond in de 
oudbouw komen Huisartsenpraktijk   
Dr. van Kleef en Apotheek de Fronten.  
Op de eerste verdieping zijn er veel werk-
ruimten voor de fysiotherapeuten van 
Fysio Zuyd en een lichte grote oefenzaal 
die hun patiënten zeker zal inspireren om 
goed te oefenen en lekker te zweten. 
Verder zijn op de eerste verdieping 

ruimten voor allerlei disciplines zoals 
logopedie, cesartherapie, osteopatie, GGZ, 
wijkzorg en verloskunde. Op de tweede 
verdieping is een vergaderruimte gepland 
en een hele grote dagopvang en huiskamer 
voor ouderen. Op de volgende pagina in dit 
buurtblad vertellen we daar meer over. 
In de nieuwbouw zijn een aantal kamers 
gereserveerd voor HartKliniek, een nieuw 
cardiologisch centrum. Patienten met 
hartklachten waarvoor ziekenhuiszorg niet 
nodig is kunnen hier worden gezien op 
verwijzing van de huisarts. Ook kunnen 
de huisartsen de cardiologen van de 
Hartkliniek consulteren. Cardiologische 
zorg in de wijk, dichtbij de patiënten.

De nieuwbouw heeft een behoorlijk 
volume al zie je dat er niet gelijk aan de 
buitenkant af. Nieuw- en oudbouw tellen 
een indrukwekkende 1.600 m2. Op de 
binnenplaats komen 26 parkeerplaatsen 
en een kleine tuin die wellicht onderhouden 
kan worden door de gebruikers van de 
dagbesteding. Er wordt nog met de 
Gemeente en de buurt overlegd over 2 
invalidenparkeerplaatsen die bij voorkeur 
aan de voorkant moeten komen zodat 
mindervaliden dicht bij de lift naar binnen 
kunnen en de kortste weg naar apotheek 
en huisarts hebben. 
Er komt een open dag en wij raden 
natuurlijk buurtbewoners aan om vooral 
even te gaan kijken. Ook als u nooit een 
apotheek, huisarts of fysiotherapeut 
bezoekt (of ergens anders heen gaat), dan 
is dit een mooie gelegenheid om te zien dat 
een onderkomen pand zich heeft ontpopt 
tot een prettige hotspot voor de buurt.

Mocht u interesse hebben om ook als 
vrijwilliger in de nieuwe huiskamer actief 
te worden dan kunt u zich aanmelden via 
e-mail: info@grip-z.nl . 
Zodra de maatregelen .v.m. corona het 
toelaten gaat de huiskamer open.

Naast alle eerstelijnszorg die er gaat 
komen, is vooral ook de huisvesting van 
een huiskamer op de grote zolder van het 
complex een enorme aanwinst voor de 
buurt.
Twee medewerkers, huisarts Caroline 
Robertson en zorgmedewerker Petra van 
der Linden-Kusters hebben daartoe het 
initiatief genomen. Petra heeft een ruime 
ervaring op het gebied van ouderenzorg, 
onder andere opgedaan bij Envida. Omdat 
zij graag kleinschalig en cliëntgerichtheid 
wilde werken heeft ze een eigen bedrijf 
opgericht. Petra wordt de nieuwe manager 
van de dagopvang voor ouderen met een 
indicatie voor dagbesteding. 

De dagbesteding wordt gecombineerd met 
een huiskamer voor iedereen die behoefte 
heeft aan een praatje met een kopje koffie. 
De huiskamer is ondergebracht bij de 
Stichting ‘Huiskamer de Fronten’. Zowel 
voor de deelnemers aan de dagbesteding 
als de bezoekers van de huiskamer 
worden activiteiten georganiseerd. Wélke 
activiteiten wordt in onderling overleg 
bepaald. Denk bijvoorbeeld aan tuinieren, 
samen muziek maken, samen boodschap-
pen doen, knutselen of wandelen. Er komt 
een tv-hoek, een leeshoek en een praat-
hoek. Momenteel wordt er een keuken 

gebouwd waar straks verse maaltijden 
worden bereid die gezamenlijk worden 
genuttigd in de gezellige ruimte op de 2e 
verdieping van het gebouw. 
Door de 17 meter grote dakkapel is er een 
prachtig uitzicht op de monumentale 
Lambertuskerk.
De geïndiceerde dagopvang zal op termijn 7 
dagen per week geopend zijn, zodat mantel-
zorgers ook in het weekeind hun dierbaren 
goed verzorgd kunnen achterlaten. 
De start is gemaakt, de eerste bijeenkomst 
met 7 enthousiaste vrijwilligers heeft 
plaats gevonden. 

Dagbesteding en 
huiskamer ‘de Fronten’ 
in het nieuwe centrum voor gezondheid

door Wim Schoenmakers

Nu de verbouwing van het nieuwe 
gezondheidscentrum aan de Victor 
de Stuersstraat gestaag vordert, 
kunnen we al een globaal beeld 
vormen wat er zoal gaat komen in 
het centrum.

Op een regenachtige dag in januari 
spreek ik opnieuw af met de bouw-
meester van het gezondheidscen-
trum in aanbouw aan de Victor de 
Stuersstraat. Aan de buitenkant 
begon het de laatste maanden al 
ergens op te lijken en ook de opval-
lende nieuwbouw aan de Sint Oda-
straat was in januari helemaal af. 

Initiatiefnemers Caroline Robertson (links) en Petra van der Linden-Kusters

Foto's pagina 6/7: Mike Robertson

Vergaderruimte ‘het plateau’
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Kijk 
op 
de 

wijk
door Arja Peters

Ik zit achter mijn laptopje te bedenken 
wat ik dit keer zal schrijven en inspiratie 
is wat afwezig, moet ik u eerlijkheidshalve 
bekennen. Ik kijk terug op wat ik de 
afgelopen tijd zag in de wijk.

In de winter, ten gevolge van de onverwach-
te kou en nog meer ten gevolge van de 
avondklok, keerde iedereen naar binnen! 
Misschien zowel letterlijk als fi guurlijk! 
De stilte ’s nachts, of liever vanaf negen/
tien uur ’s avonds is oorverdovend en 
ergens ook wel geweldig!
Aangezien ik niet werkzaam ben veran-
derde er voor mij waarschijnlijk minder 
dan voor anderen maar toch…
Er bestaat ineens geen tijd meer, ik betrap 
me erop dat ik niet weet welke dag het  
is, de dagen lopen in elkaar over en het 
wereldje zonder vaste clubjes, sportactivi-
teiten, sociale evenementen en vrijwilli-
gerswerk wordt klein. Iedere dag wandelen 
is natuurlijk heerlijk maar op een gegeven 
moment zijn alle paden uitgesleten.
Er zijn dingen die gedaan moeten worden 
maar iedere dag denk ik….och dat kan 
morgen ook nog!

In de wijk komen de laatste weken weer 
wat meer mensen overdag naar buiten en 
ik hoor hier en daar toch van mensen die 
ten gevolge van corona zijn overleden of na 
maanden nog steeds klachten hebben, na 
het doormaken van het virus. Ook nare 
gevolgen voor mensen die hun baan zijn 
kwijtgeraakt ten gevolge van de crisis.
De kinderen zijn alles weer vlug vergeten, 
spelen lekker samen in de speeltuintjes en 
gaan gelukkig weer naar school.
Wat speeltuintjes?????
Ik sta met mijn buurman te praten als 
mijn buurjongetje uit het speeltuintje naar 
ons toe komt rennen en zegt dat het speel-
tuintje weg zal gaan. Wij kijken elkaar 
verdwaasd aan en zeggen tegen hem dat 

dat echt niet waar kan zijn en dat wij dat 
dan wel zouden weten... Ineens zie ik 70 
nieuwe apps in mijn telefoon en zie dan dat 
mijn buurjongetje gelijk heeft! Op de 
buurtapp staat het: gemeente Maastricht 
heeft 27 miljoen tekort en aangezien alle 
speeltuintjes in Maastricht 200.000 euro 
per jaar kosten aan onderhoud, beheer en 
reparatie, zal een groot aantal ervan 
verdwijnen, waaronder dus het speeltuintje 
aan de Frederiksbastion. Vijf speeltuintjes 
van de 7 zullen uit onze wijk verdwijnen, 
waaronder ook het basketbalveldje waar 
iedere dag veel studenten gebruik van 
maken en het speeltuintje aan de Fons 
Olterdissenstraat, dat nog nieuwer is dan 
de Frederiksbastion en waar, naar mijn 
weten, ook altijd veel kinderen spelen.

Mijn vertrouwen in de landelijke en 
plaatselijke politiek was al niet groot meer 
na alle affaires over zwembaden, verkwis-
ting van gemeenschapsgelden aan te dure 
managers en projectbureaus, de uitver-
koop van alle vrije stukjes overgebleven 
natuur aan projectontwikkelaars en kort 
gezegd: het steeds minder de belangen 
van de gewone mensen behartigen door 
bestuurders.

De laatste jaren waren er maar een paar 
dingen belangrijk: Maastricht als studen-
tenstad en Maastricht als absolute 
toeristische trekpleister. Als gewone 
burger heb je niet meer het gevoel dat het 
ertoe doet wat jij belangrijk vindt. Natuur-
lijk moet er geld verdiend worden en als 
je het onderzoek leest dat gedaan is door 
KPGM om uit te zoeken hoe het komt dat 
Maastricht zo’n miljoenentekort heeft 
opgebouwd, lees je dat dat ook te maken 
heeft met het feit dat we meer zorg 
vragen, ook voor de jeugd en dat de 
armoede in onze stad ook groter is dan 
elders.

Hoe kan het dat de bestuurders niet doen 
wat ze moeten doen? Dat er een interim- 
manager komt voor het sociaal domein, 
die na een half jaar met 240.000 euro op 
zak en de klus niet geklaard, weer opstapt? 
Alles is dichtgetimmerd met protocollen 
en procedures, niets is meer gewoon 
helder en doorzichtig. Hebben wij dan niet 
de goede mensen op de goede plek? 
Blijkbaar niet!
Ik ben een tijd geleden naar de raadsver-
gadering geweest waarin de participatie 
van burgers in wijken werd geëvalueerd. 
Bedroevend en beschamend was het wat 
daaruit kwam! Is het dan nog steeds 
onderling gekonkel en elkaar vooruithelpen 
over de ruggen van de burgers? Het wordt 
tijd voor lente in de politiek, een tijd van 
jonge blaadjes en vernieuwing, op alle 
gebied, overal!

Onze jeugd moet juist bewegen en buiten 
zijn. Het is essentieel voor hun ontwikke-
ling, op fysiek maar zeker ook op sociaal 
gebied. Waar kunnen zij nog naartoe?
Het positieve in dezen is dat ineens de 
hele buurt in opstand is gekomen, want nu 
gaat het echt over de toekomst van onze 
kinderen die dadelijk hun speeltuintje zien 
veranderen in misschien wel opnieuw een 
villawijkje of een vakantieparkje!

Maar…de acties hebben effect gehad. 
Vóór het buurtblad naar de drukker 
gestuurd werd en dankzij de inspanningen 
van velen, ligt er nu een voorstel dat de 
200.000 euro elders vandaan gehaald zal 
gaan worden en dat de speeltuintjes niet 
verdwijnen. Chapeau!!

Wij houden u zeker op de hoogte van 
wat er verder zal gaan gebeuren maar 
voorlopig geniet ik van de blije kinderen
en ouders in de buurt.

Geen zin meer om in uw eentje te 
wandelen? Bent u dol op uw lief maar 
zag u hem of haar wel erg veel het 
laatste jaar? Doe mee met een van de 
activiteiten van Maastricht Sport. Neem 
uw buurvrouw of buurman mee of uw 
nicht of uw zus of eigenlijk iedereen die 
meer wil bewegen en een duwtje nodig 
heeft. Hieronder heb ik een samenvat-
ting gemaakt van alle sportactiviteiten 
aan “onze” kant van de Maas die ondanks 
corona doorgaan. Al deze activiteiten 
zijn buiten en gratis, alleen Golf4you, 
kost € 5,- per keer. Belangrijk is de  
coronaregels na te leven. Dus afstand 
houden, thuisblijven bij klachten en  
niet in elkaars gezicht hoesten. 
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Maastricht Sport (Brusselsepoort ook?)
door Jojet Lysen

Onze wijk Brusselsepoort 
thuis in het winkelcentrum? 
Wie helpt mee?

door Louise van Bronswijk

Het is niet te missen, het winkelcentrum 
Brusselsepoort is bezig met verbouwen! 
De entree en de parkeerplaats aan de 
Artsenijstraat is klaar. Winkels worden 
verbouwd en gemoderniseerd. Het 
wordt mooi. 

Het winkelcentrum ligt centraal in de wijk 
Brusselsepoort. Een wijk die doorsneden 
wordt door enkele grote wegen zoals de 
Via Regia, de dokter Bakstraat en de 
Brusselseweg. Hierdoor bestaat onze wijk 
Brusselsepoort uit verschillende buurten 
met een eigen signatuur. 

Om de buurt Brusselsepoort een smoel te 
geven zijn we samen met de gemeente en 
met de eigenaar van het winkelcentrum 
aan het onderzoeken of we in het winkel-
centrum een thuis voor de buurt kunnen 
creëren. Een ruimte waar plek is voor 
ontmoeting met buurtbewoners, waar 
verschillende activiteiten georganiseerd 
worden. 

Aanmelding gaat via de gemeentelijke 
website (www.maastrichtsport.nl), die nog 
steeds erg onduidelijk en ontoegankelijk is. 
Onder aan de soort activiteit de rode letters 
aanklikken en dan de webpagina invullen. 
Het is even zoeken want de webpagina is nog 
niet aangepast aan de coronamaatregelen, 
dus er staat veel meer op dan praktisch 
wordt aangeboden. U kunt ook bellen met 
043-3504500. Dat heb ik gedaan en dat 
werkte uiteindelijk prima. Veel succes!

 Sportief Wandelen 
 (vindt plaats onder begeleiding. Looptempo ligt iets hoger dan gewoon wandelen maar  
 wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. Meenemen: goede wandelschoenen)

 maandag 10.00-11.00 uur Sportpark Wolder, Heukelommerweg (vv Leonidas)
 dinsdag 18.00-19.00 uur Sportpark West, Negenputruwe 1-5
 woensdag 10.00-11.30 uur St. Pietersberg, Parkeerplaats Bergrust-Luikseweg

 Buitengewoon Fit 
 (afwisselende lessen, onder professionele leiding wordt gewerkt aan coordinatie,   
 spierkracht, uithoudingsvermogen en algehele conditie. Lage intensiteit, ideaal voor 
 mensen die een blessure hebben gehad of al langere tijd niet gesport hebben)

 maandag 10.00-11.00 uur Sportpark West, Negenputruwe 1-5
 woensdag 10.00-11.00 uur Sportpark West, Negenputruwe 1-5
 vrijdag 10.00-11.00 uur Sportpark West, Negenputruwe 1-5

 Golf 4 You beginners 
 (Je kunt op ieder moment starten, er komen meerdere facetten aan de orde: putten,  
 chippen, fullswing etc. Begeleiding, ballen en overig materiaal zijn bij de prijs 
 inbegrepen. Er zijn geen kleding voorschriften)

 maandag 14.00-15.00 uur International Golf, Dousbergweg 90

 Golf 4 You gevorderd 
 (zie boven maar dan voor mensen die het al vaker hebben gedaan)

 maandag 13.00-14.00 uur International Golf, Dousbergweg 90

 Run for Fun 
 (hardlopen, maar plezier staat voorop. Intensiteit op eigen niveau. 
 Meenemen: sportieve kleding, fl esje water en eventueel een handoek)

 maandag 18.00-19.00 uur Sportpark West, Negenputruwe 1-5

Heb je zin om hierover mee te denken of 
wil je als vrijwilliger opgeven? Laat het 
weten en stuur een berichtje naar 
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 

Foto: Daphne Philippen

Foto: Paul Wijsen
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Wat voor dag 
is het eigenlijk 
vandaag?

door Herm Willems

Nou, ga maar eens iets schrijven over een 
wijk in een middelgrote Nederlandse 
provinciehoofdstad tijdens de coronatijd. 
Veel is hier niet te beleven nu, en tijdens 
de avondklok al helemáál niet. Als je bij 
dierbaren op bezoek bent moet je de tijd 
goed in de gaten houden, dit om te voor-
komen dat je op de terugweg door een 
vazal van Grappenmaker in de kraag wordt 
gevat. Toch opmerkelijk dat men in de 
Haagse Uitbroedkamers het ouderwetse 
Nederlandsche woord ‘avondklok’ hiervoor 
van de zolder heeft gehaald. En dat in een 
tijd dat degelijke Nederlandse woorden 
al gauw iets aap-noot-mieserigs hebben. 
Waarom niet voor ‘evening clock’ geko-
zen? Dat past ook veel beter bij ‘social 
distancing’, iets waar een groot deel van 
de mensheid overigens al lang vertrouwd 
mee is door de social media. 

Als ik in de Brusselsepoort bij de kassa 
sta, heb ik altijd de neiging om een stap 
opzij te doen, om de caissière beter in 
de ogen te kunnen kijken. Die mensschei-
dingsschermen zijn weliswaar kraakhelder, 
maar toch kan ik er niet goed doorheen 
kijken. 
En hoe beleven jullie die Zoom- of MS 
Teamsmeetings? Er zitten natuurlijk ook 
voordelen aan: dan zie je tenminste ook 
eens hoe mensen wonen. En wat voor 
boeken ze hebben. 
Dan zijn er natuurlijk ook nog de ‘life 
stream’ uitvaarten. Als de afstand tussen 
mensen ergens onvoorstelbaar groot is, 
dan is het daar wel. Een bizarre ‘peep-
show’ waar mensen die elkaar niet kunnen, 
niet mogen, maar wel graag zouden willen 
zien deelgenoot van zijn. Terwijl ik dit 
schrijf realiseer ik me dat het woord 
‘deelgenoot’ hier niet goed gekozen is. 
De betrokken toeschouwers delen 
namelijk… helemaal niets.    

Stel je toch eens voor: een jaar geleden 
was ‘afstandelijk’ een negatieve kwalifi catie, 
maar tegenwoordig wordt die houding 
juist zeer gewaardeerd. Althans door 
mensen die als verstandig worden gezien. 

Als je daar lak aan hebt ben je een aso 
waar mensen voor achteruit deinzen. 
Handen geven, komt dat ooit weer terug? 
Of elkaar een knuffel geven? Maar ach, 
het kan allemaal nog veel erger: stel je 
toch eens voor, dat een gast je, op een 
‘Rules Proof Birthday Party’ opeens 
spontaan een zoen geeft? Lang niet 
gezien, wijntje op, dan zit een kus in 
een klein hoekje. 
Straks, als het allemaal voorbij is, even 
aangenomen dát het straks allemaal 
voorbij is, zullen we dure trainingen bij 
gespecialiseerde bedrijven moeten gaan 
volgen om weer onafstandelijk te worden. 
Ik schrijf dit stukje in de carnavalsweek, 
in Limburg sinds mensenheugenis de 
dolle dagen genoemd. Niks is te gek, 
alles kan. Nou ja, kon, want nu even niet. 
Sommigen proberen er toch nog wat van 
te maken. 
Wat roed, geel en greune versiering achter 
de ramen. En binnen Beppie Craft op. Een 
beetje aandoenlijk, maar zo deed men dat 
in de ‘fi fties’ ook: van niets iets maken. 
Al doe je het maar voor de kinderen, die 
ernaar hunkeren eindelijk weer eens naar 
school te mogen. Ontsnappen aan die 
saaie ‘home schooling’. Het zal niemand 
verbazen dat er óók een alternatief voor 
het duffe archaïsche woord ‘thuisonder-
wijs’ bedacht zou worden. 

En toch gebeurde er iets carnavalesks 
tijdens de derde dag van de vasteloavend: 
We waren opeens, geheel onverwacht, 
verlost van onze avonddetentie! Wie had 
dát nou ooit kunnen denken? Maar het 
spreekwoord luidt: prijs de dag niet voor 
het avond is. En jawel hoor, ’s avonds 
moest je alweer maken dat je op tijd 
binnen was. Maar nood maakt vindingrijk, 
in een mum van tijd hadden de dierenasiels 
fl inke wachtlijsten.   

Inmiddels zijn we die ‘lock-down’ allemaal 
wel hondsbeu. Maar… of we nou beter af 
zijn met een ‘lock-up’? 
   

leggen, we zijn hier op dit moment volop 
mee bezig. En ja, we zullen alle mogelijk-
heden/middelen aangrijpen om nog te 
redden wat er te redden valt. Het gaat hier 
om een levend object waarbij verschillende 
factoren belangrijk zijn of de boom het zal 
redden, of niet. Feit is wel dat een beuk 
niet goed reageert op dit soort ingrepen, 
dit zal de toekomst moeten uitwijzen.” 
Verder nooit meer iets van gehoord 
trouwens.

September 2020. De uitvoerder van het 
bouwproject neemt uiteindelijk contact met 
ons op. Het was, volgens hem, zeker de 
bedoeling geweest de boom te sparen. 
Voorts belooft hij de buren in de toekomst 
(beter) te informeren over de bouwplannen 
en de uitvoering daarvan. Wij hopen dan 
maar dat er iets moois gebouwd gaat 
worden. We hebben verder ook niets in te 
brengen; er is immers een bouwvergunning 
voor het kavel. Na al het gedoe wel prettig 
dat er nu een aanspreekpunt komt en dat 
we geinformeerd worden. 

November 2020. Voorlichting door de 
uitvoerder en de architect over de sloop en 
bouwplannen. De opdrachtgevers, onze 
nieuwe overburen, zijn helaas verhinderd 
waardoor we niet kunnen kennismaken 
maar de bouwplannen zien er goed uit. 
Oplevering juni 2021 en ja, voor de boom 
gaat gezorgd worden. 

December 2020. De sloop begint, maar de 
sloopmethode blijkt niet waterdicht zodat de 
riolering schade oploopt. Als een enorme 
klap van een dragline de buurhuizen doet 
trillen bellen omwonenden naar de 
gemeente en deze laat de sloop stilleggen. 
De gemeente wil betere informatie over de 
plannen voor- en methodes van de sloop.

Maart 2021. De bouwwerkzaamheden zijn 
weer gestart. Er is niets ondernomen om de 
boom extra te beschermen. We mailen naar 
die aardige uitvoerder die ons eerder te 
woord stond maar krijgen geen reactie. 
Via via horen we dat er niet meer met de 
buurt gemaild wordt want “de communicatie 
met de buurt was niet productief”. 

Als u langs de Franquinetstraat 40 loopt 
wilt u dan een klein schietgebedje doen 
voor de boom zodat ‘ie’ blijft leven?

Franquinetstraat 40. Een kavel met 
op het binnenterrein een oude 
werkplaats en een prachtige monu-
mentale rode beukenboom. 
We schrijven 2001 en een kleine 
belegger, die voor een habbekrats 
het terreintje koopt, vraagt een 
sloop- en bouwvergunning aan en 
krijgt die. 

In 2005 wil hij werkelijk gaan bouwen en de 
boom kappen. Alerte buren verhinderen dit. 
De boom mag niet worden gekapt. Er wordt 
niet gesloopt en gebouwd maar de vergun-
ning wordt ook niet ingetrokken. (Even 
tussendoor, in de meeste gemeenten geldt 
dat er binnen een bepaalde periode, meestal 
1 of twee jaar na afgeven van de vergunning 
gebouwd moet worden: zoniet dan vervalt  
de vergunning. In Maastricht worden geen 
eisen gesteld aan de uitvoeringstermijn) 
“Laissez-faire”: anders hebben speculanten 
immers geen optimale fl exibiliteit. 

2009. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.   
Er komt een plan om te gaan bouwen, de 
huizenmarkt was booming. De Gemeente 
stelt nu wel eisen: geen appartementen 
maar een woonhuis mag er hier komen  
en de boom moet blijven staan. 

Inmiddels schrijven we 2010. Er komt een 
groot bord op de muur met “stadsvilla” te 
koop. Het te bouwen huis wordt echter op 
voorhand niet verkocht. De woningmarkt 
was net daarvoor ingestort en wij, omwo-
nenden, halen opgelucht adem. De boom 
blijft in volle glorie staan. Soms wel erg 
volle glorie want de eigenaar bestaat het 
om in 19 jaar tijd dat hij eigenaar was van 
het perceel geen enkel onderhoud aan de 

boom te plegen en de overhangende takken 
naar de straat niet weg te halen. Het hele 
perceel staat te verkommeren. Er wordt 
nooit geveegd of rommel weggehaald. 
Kennelijk een normale situatie voor 
beleggers, die hoeven immers geen goede 
buur te zijn en onderdeel van een gemeen-
schap, die hoeven alleen maar te cashen. 
De gemeente Maastricht faciliteert dit 
trouwens door geen regelgeving te maken 
die er voor zorgt dat ook beleggers en 
verhuurders hun fatsoen houden en 
buurten niet laten verloederen. 

2019. De woningmarkt trekt aan. Eindelijk 
wordt er geveegd en de troep op het 
binnenpleintje wordt weggehaald. De te 
bouwen stadsvilla gaat opnieuw in de 
verkoop. Maar in 2019 wordt er nog steeds 
niet gebouwd en de Gemeente toetst rond 
deze tijd alle oude bouwvergunningen en 
dus ook deze. 

Een voornemen tot intrekking van de 
bouwvergunning wordt gepubliceerd in 
november 2019. Wij, de buren, zijn erg 
nieuwsgierig want we willen de plannen 
goed kennen om de beschermde boom 
extra in de gaten te kunnen houden. 
Immers, deze monumentale beuk maakt 
maakt het moelijker en daardoor duurder 
om het perceel te bebouwen. Na het 
verstrijken van de bezwaartermijn bellen 
we met de Gemeente. Is er bezwaar 
aangetekend tegen de intrekking van de 
bouwvergunning? Nee, gelukkig niet. Na  
19 jaar is er geen bouwvergunning meer 
voor het perceel en de kans dat de boom 
stiekem sneuvelt is voorbij. We halen 
opnieuw opgelucht adem. De boom is zo 
mooi, in het voorjaar, pril rood van begin-

nend blad met de zon erdoor, in de zomer, 
een aangenaam klimaat en prettige 
schaduw in de straat, in de herfst als alle 
vogels de beukenootjes komen eten, het 
prachtige takkenstelsel in de winter. 

Verrassing! Augustus 2020. Een A4 op het 
hek en in de brievenbus: de over de straat 
hangende takken gaan gesnoeid worden en 
er komt een stadsvilla op het terrein! Dat is 
raar; de bouwvergunning was toch inge-
trokken? Uitleg door de gemeenteambte-
naar: de speculant was verhuisd en heel 
misschien had hij daarom niet tijdig bezwaar 
kunnen aantekenen want de gemeente 
kende zijn nieuwe adres niet. Nou was dat 
zo sneu voor hem dat hij, nadat de bezwaar-
termijn al was verlopen, toch nog bezwaar 
mocht aantekenen. Dat te laat ingediende 
bezwaar was inmiddels ook toegekend en 
nu had de speculant het terrein gelukkig 
kunnen verkopen mét bouwvergunning. 
Fijn hè? 
Wij wisten van niets, want toekenning van 
een bezwaar hoeft niet gepubliceerd te 
worden blijkbaar. Daarmee verloor onze 
mooie beuk alsnog zijn bescherming. 

Later in de maand augustus 2020. Groot 
materieel rukt aan. Een ‘professioneel’ 
hoveniersbedrijf komt deskundig de 
‘overhangende takken’ takken weghalen. 
Na een paar uur snoeien en zagen schrik-
ken we steeds meer, alerte buren van de 
Annalaan bellen met de gemeente maar 
de veel later arriverende boa’s mogen niet 
ingrijpen.
De boom wordt steeds kaler en wij staan er 
machteloos bij. We protesteren maar de 
hoveniers gaan gewoon door. Hier hadden 
ze opdracht voor gekregen en voor niets 
anders. Een werknemer roept nog tegen 
een andere: “misschien moeten we stoppen, 
ze hebben ons door”. 
De stam moet ook nog gehalveerd worden 
maar de boa’s constateren gelukkig dat er 
geen vergunning is voor de hoogwerker die 
op de openbare weg staat en dat gaat dus 
niet door. Uiteindelijk stoppen de hoveniers 
en vertellen ons dat de boom echt wel weer 
zal uitlopen. Dat moet echter nog maar 
blijken. De bomenman van de Gemeente, 
die tijdens de ondaad helaas onbereikbaar 
was, komt de volgende dag kijken. Hij 
schrijft mij later in een mail:
“Het is nu zaak om juridisch te bekijken 
welke middelen de gemeente heeft om te 
handhaven en verplichtingen op te kunnen 

De beukenboom voor... De beukenboom na...

Een horrorstory 
door Jojet Lysen



/ buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort12

Pascal Mestrom heeft er zijn bedrijf 
“Mestromcreations” en hij woont erboven 
met zijn vrouw, zangeres Laura Engel van 
o.a. het Rieu-orkest, en hun zoontje Mateo 
van 2 jaar oud. 
Hij begon met zijn zaak in 2007.
Nadat er brand was geweest in zijn voorma-
lige atelier aan de Statensingel, waarbij 
gelukkig niet veel van zijn collectie werd 
aangetast, moest Pascal op zoek naar een 
nieuw onderkomen en vond hij dat aan de 
St. Annalaan in 2015.
Het pand staat er sinds 1930 en was lange 
tijd een elektrotechnisch bedrijf.
Zij hebben er veel aan verbouwd, stap voor 
stap. Voor de coronacrisis hielden zij er ook 
enkele keren huisconcertjes. Een mooiere 
ambiance bestaat er bijna niet!

Pascal stamt uit een familie van antieklief-
hebbers. Hij ging naar de kunstacademie in 
Maastricht en studeerde ook een tijdje in 
Toulouse, waar hij steeds meer met antiek 
in aanraking kwam en er ook in handelde.
Hij vroeg zich af of hij wel als kunstenaar 
wilde leven en kwam door het antiek en het 
reizen en ook door het bezoeken van veel 
paleizen, steeds meer in aanraking met 
kroonluchters en de oude glaskunst.
Uit interesse begon hij oude kroonluchters 
uit elkaar te halen en te herstellen en hij 
begon er zich steeds meer in te verdiepen, 
wat een leerschool was van een aantal jaren.
Het jammere is wel dat kroonluchters in 
het algemeen onderbelicht zijn en er 
relatief weinig documentatie over bestaat.
In de 17e eeuw kon men de kroonluchter 
echt beschouwen als een statussymbool 
mede door het kostbare “behang” van 
bergkristallen, in die tijd even veel waard 
als diamanten. 

In Maastricht heeft Petrus Regout in de 
19e eeuw ook kroonluchters geproduceerd. 
Daar is helaas ook weinig over bekend.

Pascal betreurt het dat er zoveel antieke 
kroonluchters op brute wijze geëlektrifi ceerd 
zijn en ze dus in veel gevallen beschadigd zijn.
Hij schept er genoegen in ze juist weer als 
kunstobject en met kaarsenhouders te 
restaureren en ze te voorzien van echte 
kaarsen.
Zo heeft hij ook kroonluchters van het 
stadhuis in Maastricht gerestaureerd.
In Nederland zijn er weinig mensen die  
zich met kroonluchters bezig houden, in 
België kent hij er een, in Frankrijk twee.
Pascal deelt zijn passie en kunde ook met 
andere experts op het gebied van kroon-
luchters uit Europa in “The European 
Society Light & Glass”.

Momenteel werkt hij in opdracht van de 
Universiteit Utrecht aan 4 kroonluchters  
en 3 wandarmaturen, geïnspireerd op 
een schilderij uit 1648, de tijd waar ook 
de academiezaal uit stamt.

Eindelijk heeft hij zijn echte richting 
gevonden, het ontwerpen en maken van 
sculpturen die kroonluchter kunnen zijn, 
gebruikmakend van oude kroonluchter- 
materialen, metaal en glas, hedendaags 
vormgegeven.

In de Wijckergrachtstraat zal zo’n haast 
architectonisch stuk komen te hangen in 
een nieuw te openen restaurant.
Vakmanschap in combinatie met creativiteit; 
een bijzondere aanwinst dit bedrijf voor 
onze wijk!
(meer info: https://pascalmestrom.com)

Mestromcreations
door Arja Peters

Een sprookjeskasteel lijkt het wel vanbinnen, de zaak aan de St. Anna-
laan waarvan je aan de buitenkant niet meer ziet dan een witte poort.
Als de deur even open staat zie je een glimp van prachtige kroonluchters 
die daar hangen.

nieuw
in de
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Een vrolijk Viegenpark

20 maart j.l. was de Landelijke opschoondag. 
Ook voor het Viegenpark en omgeving had de 
stichting Samen Groener Maastricht Noord 
West een opschoondag georganiseerd. Voor 
prikstokken en afvoer van afval werd gezorgd. 
Het ziet er weer spik en span uit! 
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20 MAART 2021
LANDELIJKE 

OPSCHOONDAG

SamenGroener wil het Viegenpark socialer en groener 
maken. Natuur speelelementen, vlinders tellen en een 

beter onderhoud van de tuin. Interesse om mee te helpen? 
Mail: samengroenermtrnw@gmail.com

samengroenermnw
maastricht noord west

een VROLIJK 
Viegenpark!

EN OMGEVING

Voor prikstokken 

en afvoeren van 

het afval wordt 

gezorgd

TIJD > 12-14 uur
LOCATIE > VIEGENPARK 

(TAMBOERIJNSTRAAT, MAASTRICHT)

Organisatie:  SamenGroener Maastricht NoordWest
 Voor meer informatie: samengroenermtrnw@gmail.com

www.facebook.com/samengroenermnw / www.universiteitmetdebuurt.nl
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