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tuin	rond	“Huize	Eyl”	aan	de	westzijde	een	groene	wig	
op	stadniveau.	Het	park	moet	in	zijn	huidige	karakter	
behouden	blijven,	maar	beter	ontsloten	worden	voor	
bewoners	uit	de	omgeving	en	het	toekomstige	
Vroendaal”	(gemeente	Maastricht,	2011) 
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1. Inleiding	

De	 kloostertuin	 “Opveld”	 is	 gelegen	 tussen	 de	 wijken	 Heer,	 Eyldergaard	 en	 Vroendaal	 in	

Maastricht	 Zuid-Oost.	 De	 fraaie	 tuin	 is	 rond	 1902	 aangelegd,	 toen	 de	 Zusters	 van	 de	

Voorzienigheid	 van	 Ruillé-sur-Loir	 (Frankrijk)	 zich	 in	 Maastricht	 vestigden.	 De	 afgelopen	

decennia	 hebben	 de	 bewoners	 van	 Heer	 –	 en	 later	 ook	 die	 van	 Eyldergaard	 en	 Vroendaal	 –	

kunnen	genieten	van	de	rust	en	de	sfeer	in	het	parkbos.	Velen	hebben	mooie	herinneringen	aan	

de	tuin,	waarin	volop	mooie	contacten	zijn	ontstaan	en	menige	liefde	is	opgebloeid.	

Bijzonder	 aan	 Kloostertuin	 Opveld	 zijn	

bovendien	 de	 vele	 markante	 cultuur-

historische	 plekken	 die	 het	 parkbos	

herbergt.	 Zo	 zijn	 er	 een	 monumentale	

kloosterkapel,	 een	 piëta,	 een	 grot	 voor	

het	Heilig	Hart,	een	kapel	Maria	Sterre	der	

Zee,	 een	herdenkingskruis,	 restanten	van	

een	 Lourdesgrot	 én	 een	 vroegere	

begraafplaats	te	vinden.	

Opvallend	 zijn	 de	 diverse	 brevierpaden	

(brevier	 =	 gebedenboek),	 aangelegd	 in	

natuurlijke	 lussen	 rond	 de	 open	 en	 de	

meer	 gesloten	 gedeelten	 van	 de	 serene	

tuin	(zie	foto).	Nu	de	laatste	twee	Zusters	

van	 de	 Voorzienigheid	 het	 klooster	 in	 de	

zomer	 van	 2018	 hebben	 verlaten,	 heerst	

er	 onduidelijkheid	 over	 de	 toekomstige	

status	van	Kloostertuin	Opveld.	

Mede	 om	 die	 reden	 hebben	 buurtbewoners	 zich	 de	 afgelopen	 jaren	 sterk	 gemaakt	 om	 de	

kloostertuin	op	te	knappen,	beter	toegankelijk	te	maken	(met	name	ook	voor	ouderen)	en	waar	

mogelijk	in	oude	luister	te	herstellen.	Dankzij	allerlei	activiteiten,	zoals	DOE-dagen	en	picknicks,	is	

de	betrokkenheid	van	de	omliggende	wijken	groot.	Om	de	Kloostertuin	 in	 stand	 te	houden,	en	

blijvend	 open	 te	 stellen	 voor	 publiek,	 hebben	 een	 aantal	 buurtbewoners,	 in	 overleg	 met	 de	

eigenaar	–	Woningstichting	Servatius	–	de	Stichting	Vrienden	van	de	Kloostertuin	opgericht.	
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De	ligging	van	de	Kloostertuin	tussen	de	Veldstraat	(boven),	de	Rijksweg	(links	tussen	de	beide	rotondes)	en	
het	Lyceumpad	naast	het	Porta	Mosana	College	(rechtsonder).	Goed	te	zien	is	dat	de	Kloostertuin	een	groene	
verbinding	maakt	tussen	het	veld	rechts	van	het	Porta	Mosana	College	en	de	groenstroken	richting	huize	Eyll	
(niet	op	de	opname)	aan	de	linkerkant.	De	groene	zone	loopt	nog	verder	westwaarts	de	stad	in.	
	

2. Doelstelling	van	de	Stichting	

De	 Stichting	 richt	 zich	 op	 de	 voormalige	 kloostertuin	 Opveld,	 gelegen	 in	Maastricht	 Zuid-Oost	

tussen	de	straten	Veldstraat,	Rijksweg,	Vroendaalpad	(Savelsbosch)	en	Lyceumpad.	Haar	doel	 is	

het	bevorderen	van	het	in	stand	te	houden,	en	waar	nodig	in	oude	luister	herstellen	en	openbaar	

toegankelijk	houden	van	de	kloostertuin,	alsmede	het	in	stand	houden	en	zonodig	herstellen	van	

monumenten	 die	 in	 de	 tuin	 aanwezig	 zijn.	 De	 Stichting	 dient	 daarmee	 een	 algemeen	

maatschappelijk	belang.	De	doelstelling	wordt	in	hoofdstuk	5	nader	uitgewerkt.	
 

3. Organisatie,	bestuur	en	financiën	

De	Stichting	Vrienden	van	de	Kloostertuin	Opveld	is	ontstaan	vanuit	de	projectgroep	“Renovatie	

Kloostertuin	 Opveld”.	 Deze	 projectgroep	 is	 in	 2015	 opgericht	 en	 aangestuurd	 door	 mevrouw	

Marieke	Smits	 van	 IVN-Maastricht,	 nadat	de	gemeente	Maastricht	n.a.v.	 haar	 subsidieaanvraag,	

IVN-Maastricht	 een	 aanzienlijke	 startsubsidie	 had	 verleend	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 het	 project	

“Meesterlijke	Natuurbeleving	en	Ontmoeting	in	Kloostertuin	Opveld”.	Zij	is	de	huidige	voorzitter	

van	de	Stichting.	 In	2016	heeft	de	projectgroep	op	basis	van	 inspraak	van	de	omwonenden	een	

renovatieplan	van	het	Parkbos	opgesteld	en	mede	uitgevoerd.	De	projectgroep	kon	in	financiële	

zin	 niet	 (voldoende)	 zelfstandig	 opereren.	 Daarom	 was	 er	 behoefte	 aan	 een	 zelfstandige	
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rechtspersoon.	Gelet	op	de	doelstelling	en	het	karakter	 is	gekozen	voor	de	 juridische	vorm	van	

een	 stichting.	 Stichting	 Vrienden	 van	 Kloostertuin	 Opveld	 is	 opgericht	 in	 december	 2017	 en	

gevestigd	 te	Maastricht.	Het	 bestuur	 van	de	 Stichting	bestaat	 uit	 ten	minste	drie	 personen	die	

voor	hun	taken	en	activiteiten	geen	vergoeding	ontvangen.	Het	boekjaar	van	de	Stichting	is	gelijk	

aan	 het	 kalenderjaar.	 De	 Stichting	 publiceert	 de	 jaarstukken	 na	 goedkeuring	 door	 alle	

bestuursleden	op	de	website.	De	Stichting	kan	inkomsten	verkrijgen	uit	subsidies,	giften,	donaties	

en	legaten.	Naast	de	fondswerving	van	instellingen	zijn	giften	van	particulieren	ook	zeer	welkom.	

Daarom	zal	de	Stichting	de	belastingdienst	vragen	om	als	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	te	

worden	 erkend	 (ANBI-status).	 Giften	 worden	 zo	 gemakkelijker	 aftrekbaar.	 De	 verkregen	

geldmiddelen	 worden	 zo	 veel	 mogelijk	 besteed	 aan	 de	 activiteiten	 die	 gericht	 zijn	 op	 het	

realiseren	van	doelstellingen	van	de	Stichting	en	die	beschreven	zijn	 in	dit	beleidsplan.	Een	klein	

deel	 van	de	verkregen	 inkomsten	moet	worden	vrijgemaakt	voor	de	 structurele	beheerskosten	

van	de	 Stichting,	 zoals	 het	 onderhoud	en	beheer	 van	de	website,	 de	 zakelijke	 rekening	 en	 een	

kleine	buffer	bestemd	voor	onvoorziene	uitgaven	en	het	voorkomen	van	schulden	in	het	geval	de	

Stichting	wordt	opgeheven.	Daarom	wenst	 de	 Stichting,	 naast	 eventuele	bestemmingsreserves	

en	voorzieningen	ten	minste	een	algemene	reserve	van	€	1.500,-	aan	te	houden.	In	het	geval	van	

beëindiging	 en	 liquidatie	 wordt	 een	 eventueel	 resterend	 positief	 saldo	 geschonken	 aan	 een	

Algemeen	Nut	Beogende	Instelling,	met	een	vergelijkbare	doelstelling.	

 

4. Geschiedenis	van	het	landgoed	en	de	tuin	

4.1. Het	landgoed	

De	oudste	vermelding	van	het	landgoed	dateert	uit	1550.	De	buitenplaats	Opveld	werd	in	de	18e	

eeuw	aangeduid	als	“Ridderhof	Aen	gen	veld”,	bestaande	uit	een	stenen	herenwoning	met	twee	

ommuurde	 tuinen,	 een	 hoeve,	 weiden	 en	 akkerland.	 Het	 huis	 werd	 in	 1774	 aangekocht	 door	

Petrus	 van	 der	 Vrecken,	 keizerlijk	 postmeester	 te	 Maastricht,	 die	 het	 huis	 en	 de	 hoeve	 liet	

verbouwen	door	Mathias	Soiron.	Later	bewoonde	de	familie	Van	Dopff	het	landgoed,	waaronder	

de	 ongehuwde	 Alexander	 Willem	 van	 Dopff	 (1821-1873),	 een	 paardenliefhebber	 met	 een	

befaamde	renstal	 in	Parijs.	Na	zijn	dood	erfde	zijn	zuster	Maria	van	Dopff,	gehuwd	met	Gustave	

du	Parc,	het	goed.	De	 families	Van	Dopff	en	Du	Parc	waren	van	1822	tot	 1906	tevens	eigenaren	

van	het	nabijgelegen	Huis	Eyll.	

 

4.2. Functie	als	klooster	

In	1876	werd	het	huis	verhuurd	aan	Duitse	franciscanessen,	die	er	een	huishoudschool	vestigden.	

De	zusters	bleven	niet	 lang,	want	van	1880	tot	1885	woonden	er	Duitse	oblaten,	die	daarna	een	

eigen	 klooster	 stichtten	 nabij	 Arensgenhout.	 Daarna	 woonden	 er	 enige	 tijd	 Franse	

franciscanessen.	Aan	het	begin	van	de	20e	eeuw	diende	de	volgende	groep	bewoners	zich	aan:	de	
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eveneens	uit	Frankrijk	afkomstige	Soeurs	de	la	Charité	de	la	Providence	(“liefdadige	zusters	van	

de	Voorzienigheid”).	De	congregatie	was	 in	 1806	gesticht	en	stelde	zich	 ten	doel	de	opvoeding	

van	 meisjes	 en	 jonge	 vrouwen	 te	 verbeteren	 door	 middel	 van	 onderwijs.	 Ten	 gevolge	 van	 de	

Franse	 seculariseringspolitiek	 moesten	 de	 zusters	 uitwijken	 naar	 andere	 landen,	 waaronder	

Nederland.	Toen	ze	zich	 in	1902	 in	Huize	Opveld	vestigden,	paste	dat	 in	een	traditie	van	ruim	25	

jaar,	waarin	het	landgoed	onderdak	bood	aan	kloosterlingen	die	uit	eigen	land	verdreven	waren.	

De	 zusters	 noemden	 hun	 nieuwe	 onderkomen	 “Heilig	 Hartklooster”.	 De	 eerste	 overste	 was	

zuster	 Marie-Léonard.	 Van	 1903	 tot	 1972	 verzorgden	 zij	 het	 kleuter-	 en	 lager	 onderwijs	 voor	

meisjes	 in	 Heer.	 Ook	 huisvestten	 ze	 tot	 1996	 bejaarden	 en	 zieken.	 Het	 bejaardenhuis	 “Sint-

Josephszorg”	 was	 in	 1912	 het	 eerste	 in	 Limburg.	 In	 1956	 veranderde	 de	 naam	 in	 Mgr.	

Hanssentehuis;	en	in	1982	in	Stichting	Ouderenzorg	Providentia.	

Het	kloostercomplex	werd	in	2001	verkocht	aan	woningcorporatie	Servatius.	In	een	deel	van	het	

gebouw	is	sinds	2013	de	democratische	school	Nova	Vita	gevestigd.	 	Naast	het	klooster	werden	

door	de	welzijnsorganisatie	Vivre	(nu	Envida	geheten)	verzorgingsappartementen	gebouwd,	die	

de	namen	Ridderhof	en	Croonenhoff	meekregen.	De	kloostertuin	werd	tot	park	omgevormd.	 In	

2018	zijn	de	laatste	twee	zusters	vertrokken.	

 

4.3. Klooster	en	landhuis	

Het	 voormalige	 klooster	 heeft	

een	L-vormige	plattegrond.	Het	

gedeelte	 evenwijdig	 aan	 de	

straat	dateert	uit	1910.	

De	 voorgevel	 bestaat	 uit	 drie	

zeer	 verschillende	 onderdelen.	

Het	 middendeel	 is	 verdeeld	 in	

10	vakken	met	rondboognissen	

en	-vensters.	

Aan	de	achterzijde	zijn	enkele	terracotta	reliëfs	van	vrouwelijke	heiligen	tegen	de	muur	bevestigd,	

die	doen	denken	aan	art	deco.	Ze	zijn	ontworpen	door	de	architect	van	de	kapel,	Theo	van	Kan.	

Aan	de	westzijde	is	een	zeer	smal	schoolgebouw	vastgebouwd,	waarvan	de	straatgevel	drie	paar	

kleine	rondboogvenstertjes	bevat.	
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Aan	 de	 oostzijde	 staat	 dwars	

op	 de	 straatvleugel	 de	 18e-

eeuwse	 vleugel	 van	 Mathias	

Soiron,	 waarvan	 alleen	 de	

oostgevel	 intact	 is.	 De	

westgevel	wordt	deels	aan	het	

zicht	 ontnomen	 door	 een	

kloostergang.	 Op	 het	 dak	

bevindt	 zich	 een	 klokkenstoel.	

In	het	interieur	bevindt	zich	een	

dubbele	 eiken	 trap	 met	

Dorische	 en	 Ionische	 balusters	

en	 twee	 marmeren	 schoorsteenmantels	 met	 gebeeldhouwde	 consoles.	 In	 de	 voormalige	

huiskapel	 bevindt	 zich	 neoclassicistisch	 sierstucwerk	 en	 in	 de	 zoldering	 een	 koepeltje.	 Dit	

gedeelte	is	al	sinds	1966	beschermd	als	rijksmonument;	de	overige	delen	volgden	in	1997.	

 

4.4. De	kloosterkapel	

De	 kloosterkapel	 werd	 in	

1910	 ontworpen	 door	 de	

veelbelovende	 architect	

Theo	 van	 Kan,	 die	 helaas	

kort	 na	 het	 voltooien	 van	

de	kapel	op	31-jarige	leeftijd	

overleed.	 In	 het	 ontwerp	

was	 een	 toren	 voorzien,	

maar	deze	is	niet	gebouwd.	

De	 kapel	 heeft	 een	

kruisvormige	 plattegrond	

met	 zeer	 korte	 transeptarmen.	 De	 entree	 is	 als	 een	 triomfboog	 vormgegeven,	 rustend	 op	

tweemaal	vijf	zuiltjes.	Daarboven	rijzen	drie	topgevels	uit.	De	middelste	bevat	een	nis	waarin	een	

terracotta	 Mariabeeld	 geplaatst	 is,	 eveneens	 ontworpen	 door	 Van	 Kan.	 Het	 schip	 telt	 vier	

traveeën	met	rondboogvensters.	Het	koor	is	halfrond	gesloten	met	een	kooromgang	waarin	vijf	

ronde	 vensters	 zijn	 aangebracht.	 Een	 kloostergang	 verbindt	 de	 vrijstaande	 kapel	 met	 het	

klooster.	
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De	compositie	van	de	kloosterkapel	 is	neo-

romaans,	maar	de	bakstenen	detaillering	is	

uitgesproken	 expressionistisch.	 De	

veldovenstenen	zijn	op	kleur	gesorteerd	en	

vormen	 kleurige	 muurvlakken.	 De	

metselwerk-texturen	 en	 sommige	

ornamenten,	 zoals	 de	 bekroning	 van	 de	

steunberen,	 zijn	 hoogst	 origineel.	 Ze	

neigen	 naar	 het	 oriëntalisme	 en	 refereren	

tegelijkertijd	 aan	 Berlage.	 Het	 interieur	 is	

uitgevoerd	in	mergelblokken	die	gewonnen	

zijn	 in	 een	 groeve	 in	 de	 directe	 omgeving.	

De	glas-in-loodramen	uit	1930	zijn	het	werk	

van	 Jean	 den	 Rooijen	 uit	 Roermond.	 De	

kerkbanken	 werden	 getimmerd	 door	

Belgische	 vluchtelingen	 tijdens	 de	 Eerste	

Wereldoorlog.	 Ook	 de	 biechtstoel	 dateert	

uit	 die	 tijd.	 De	 muurschilderingen	 uit	 1953	

zijn	van	Huub	Loontjens.	Het	hoofdaltaar	van	ongepolijste	Longchamps	natuursteen	en	marmer	is	

in	1952	vervaardigd	door	de	Tilburgse	edelsmid	Hamers.	Van	de	twee	neoclassicistische	zijaltaren,	

mogelijk	 beide	 ontworpen	 door	 Soiron,	 is	 er	 één	 afkomstig	 uit	 de	 voormalige	 huiskapel;	 de	

andere	uit	de	oude	kerk	van	Heer.	

 

4.5. Kloostertuin	

De	 van	 oorsprong	 in	 Engelse	 stijl	 vormgegeven	 tuin	 van	

het	 Huis	 Opveld	 is	 in	 het	 begin	 van	 de	 19e	 eeuw	

aangelegd,	 mogelijk	 ook	 naar	 een	 ontwerp	 van	 Soiron.	

Begin	 20e	 eeuw	 werd	 deze	 omgevormd	 in	 een	

afgescheiden	 kloostertuin.	 Door	 gebrek	 aan	 onderhoud	

heeft	 de	 tuin	 tegenwoordig	 het	 karakter	 van	 een	 bos.	

Bewaard	 bleven	 enkele	 hardstenen	 hekpijlers	 en	 de	

mergelstenen	 muur	 met	 pijlers	 (gerepareerd	 met	

baksteen)	rondom	de	voormalige	moestuin.	Uit	de	tijd	van	

het	klooster	dateert	een	piëta	(foto	 links),	een	Sterre	der	

Zee-kapel,	 en	 een	 grot	 van	 het	 Heilig	 Hart	 (die	 echter	 in	

slechte	staat	verkeert	en	waarvan	de	beelden	ontbreken).	

Van	een	voormalige	Lourdesgrot	 is	nauwelijks	nog	 iets	 te	herkennen.	Het	eigen	kerkhof	van	de	

zusters,	dat	vanaf	1920	in	gebruik	was,	is	in	2004	ontruimd.	De	kloostertuin	is	thans	eigendom	van	
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de	woningcorporatie	Servatius.	De	Stichting	ondersteunt	de	eigenaar	met	het	beheer	van	de	tuin,	

zorgt	naar	vermogen	voor	het	in	stand	houden	van	de	monumenten	en	gedenkwaardige	plekken	

en	stimuleert	betrokkenheid	van	bewoners	in	de	aanliggende	wijken.	De	tuin	is	opengesteld	voor	

het	publiek	en	na	een	eerste	renovatieronde	in	2016	feestelijk	ingewijd.	

	

5. De	beleidsdoelen	van	Stichting	Vrienden	van	Kloostertuin	Opveld	nader	uitgewerkt	

5.1. Onderhoud	en	herstel	van	het	parkbos	

De	 kloostertuin	 in	 zijn	 oude	 luister	 herstellen	 is	 het	 primaire	 statutaire	 doel	 van	 de	 Stichting.	

Omdat	 er	 sprake	 is	 van	 jarenlange	 achterstallig	 onderhoud,	 is	 er	 veel	 te	 doen.	 De	 tuin	 is	

verwilderd	geraakt,	de	paden	slecht	begaanbaar	en	de	monumenten	zijn	ernstig	in	verval.	Het	is	

de	bedoeling	dat	het	karakter	van	het	huidige	“parkbos”	in	principe	behouden	blijft.	Terug	naar	

de	oorspronkelijke	aanleg	is	niet	de	optie.	Maar	de	variatie	in	natuur	(biodiversiteit)	mag	en	moet	

wel	 toenemen.	 Dat	 is	 voor	 de	 natuurwaarde	 en	 de	 aanwezige	 fauna	 van	 belang.	 De	 Stichting	

heeft	 daarom	 samen	 met	 de	 groenontwerper	 van	 de	 gemeente	 en	 IKL	 een	 schets	 en	 een	

beheerplan	gemaakt	voor	de	toekomstige	inrichting	van	het	Parkbos.	Dat	plan	is	besproken	met	

buurtbewoners	 op	 een	 drukbezette	 vergadering.	 Tevens	 is	 uiteraard	 overleg	 gevoerd	 met	 de	

eigenaar	Servatius.	De	uitgangspunten	van	dat	plan:	

• Het	 handhaven	 van	 de	 openbare	 toegankelijkheid,	 verbetering	 van	 de	 begaanbaarheid	

van	 de	 paden,	 vooral	 ook	 ten	 behoeve	 van	 de	 bewoners	 van	 het	 aanliggende	

verzorgingstehuis	en	de	ouderen	in	de	buurt.	

• Versterking	van	het	Parkbos	als	ontmoetingsplaats	door	de	aanleg	van	zitgelegenheden	

en	 natuurspeelgelegenheden	 voor	 kinderen	 en	 een	 goede	 zuidelijke	 ingang	 voor	 de	

bewoners	van	de	wijk	Vroendaal.	

• Onderhoud	 aan	 de	 bestaande	 beplanting,	 o.a.	 gericht	 op	 het	 behoud	 van	 de	

monumentale	bomen	

• Verrijking	van	de	biodiversiteit	door	nieuwe	aanplant	

	

5.2. Toegankelijkheid	waarborgen,	openbare	toegang	handhaven,	vandalisme	voorkomen	

De	Stichting	streeft	nadrukkelijk	het	algemeen	belang	na	als	het	gaat	om	de	toegankelijkheid	van	

de	 voormalige	 kloostertuin.	 De	 tuin	 is	 weliswaar	 geen	 openbaar	 terrein	 maar	 door	 (mede-)	

verantwoordelijkheid	 te	nemen	voor	het	onderhoud	van	de	 tuin	en	het	 regelmatig	zorgen	voor	

het	opruimen	van	afval	e.d.	kan	de	Stichting	de	eigenaar	verleiden	de	openbare	toegankelijkheid	

van	 de	 tuin	 de	 handhaven.	 In	 formele	 zin	 kan	 de	 Stichting	 hierover	 niet	 zelf	 beslissen.	 De	

openbare	toegankelijkheid	brengt	tot	op	zekere	hoogte	extra	risico’s	en	overlast	met	zich	mee.	

Zo	worden	de	eigenaar	en	de	Stichting	helaas	geconfronteerd	met	vernielingen,	beschadigingen	

brandstichting	en	het	dumpen	van	afval.	Door	de	inzet	van	vrijwilligers	zorgt	de	Stichting	ervoor	
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dat	 vandalisme	 wordt	 gesignaleerd	 en	 voor	 zover	 mogelijk	 wordt	 voorkomen	 en	 dat	 afval	

periodiek	wordt	verwijderd.	

Door	 de	 buurtbewoners	 en	 instellingen	 in	 de	 buurt,	 zoals	 het	 Porta	Mosana	 College,	 actief	 te	

informeren	 over	 de	 waarde	 van	 de	 kloostertuin,	 maar	 ook	 over	 vernielingen	 en	 wangedrag,	

hopen	 we	 het	 vandalisme	 en	 het	 dumpen	 van	 afval	 binnen	 de	 perken	 te	 houden.	Wij	 streven	

immers	 naar	 een	 aantrekkelijke	 ontmoetingsplek	 met	 een	 bijzondere	 natuurwaarde	 en	

natuurbeleving	voor	iedereen,	van	iedereen.	

In	 dit	 kader	 zijn	 goede	 contacten	 met	 de	 eigenaar,	 de	 wijkplatforms,	 de	 wijkpolitie	 en	 de	

gemeente	 van	 groot	 belang.	 De	 Stichting	 realiseert	 zich	 dat	 wangedag	 en	 vandalisme	 nooit	

helemaal	 uitgebannen	 kunnen	 worden	 en	 zal	 in	 dit	 kader	 ook	 zelf	 de	 handen	 uit	 de	 mouwen	

moeten	steken.	

5.3. Vormgeven	aan	de	door	de	gemeente	Maastricht	gewenste	maatschappelijke	 functie,	door	

het	Parkbos	in	te	richten	als	een	aantrekkelijke	ontmoetingsplaats,	waarbij	de	betrokkenheid	

van	bewoners	van	de	aangrenzende	buurten	wordt	gefaciliteerd	

De	Stichting	ondersteunt	de	analyses	en	aanbevelingen	uit	het	ruimtelijke	plan	van	de	gemeente	

Maastricht	uit	2011.	We	citeren	uit	dit	plan:	Het	Parkbos	behorende	bij	het	klooster	Opveld	vormt	

samen	 met	 de	 sportvelden	 en	 de	 onbebouwde	 ruimte	 rond	 het	 Porta	 Mosana	 College	 aan	 de	

oostzijde	en	de	tuin	rond	“Huize	Eyl”	aan	de	westzijde	een	groene	wig	op	stadniveau.	Deze	groene	

geledingszone	 dient	 gehandhaafd	 en	 zo	 mogelijk	 uitgebreid	 te	 worden.	 Op	 termijn	 kunnen	 het	

kloostergebouw	en	de	kapel	een	meer	openbare	functie	gaan	vervullen.	Het	park	moet	in	zijn	huidige	

karakter	 behouden	 blijven,	maar	 beter	 ontsloten	worden	 voor	 bewoners	 uit	 de	 omgeving	 en	 het	

toekomstige	 Vroendaal.	 Een	 voetgangersroute	 tussen	 de	 Veldstraat	 en	 Vroendaal	 verankert	 de	

nieuwbouw	(van	de	wijk	Vroendaal)	in	zijn	context	en	zorgt	er	tevens	voor	dat	het	kloosterpark	een	

meer	 openbaar	 karakter	 krijgt.	Het	 kloostergebouw	 en	 de	 kapel	 kunnen	 en	 schakel	 gaan	 vormen	

tussen	het	openbare	park	en	het	privé-domein	van	het	verzorgingstehuis.”	De	Stichting	heeft	haar	

plannen	en	activiteiten	op	basis	van	deze	beleidsuitgangspunten	verder	vormgegeven,	zoals	uit	

het	 volgende	hoofdstuk	mag	blijken.	Bij	 de	plannen	en	activiteiten	 van	de	Stichting	worden	de	

wijkplatforms	van	Heer-Eyldergaard	en	Vroendaal	betrokken.	

5.4. Cultuurhistorische	waarde	in	stand	houden:	plek	van	reflectie	en	bezinning	

De	 Stichting	wil	 rechtdoen	 aan	 de	 oorspronkelijke	 betekenis	 van	 de	 kloostertuin	 als	 plek	 voor	

reflectie	en	bezinning.	 In	dat	kader	wil	de	Stichting	de	 religieuze	 symbolen	en	monumenten	zo	

veel	mogelijk	 (laten)	 restaureren	 en	 voor	 de	 toekomst	 veiligstellen.	 Thans	 verkeren	 de	meeste	

monumenten	in	een	zeer	slechte	staat.	Het	gaat	om	de	volgende	monumenten:	
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• Het	Kapelletje	van	Stella	Maris,	dat	de	zusters	in	1948	lieten	bouwen	uit	dankbaarheid	dat	

het	 klooster	 de	 oorlog	 min	 of	 meer	 ongeschonden	 had	 overleefd.	 Het	 betreffende	

kapelletje	 is	 door	 de	 inzet	 van	 de	 Stichting	Wegkruisen	 en	 Kapellen	 inmiddels	 prachtig	

hersteld.	

• De	 grot	 van	 het	 Heilig	 Hart,	 belangrijk	 voor	 de	 identiteit	 van	 de	 kloostertuin.	 De	

constructie	 staat	 op	 omvallen.	 De	 beelden	 zijn	 verwijderd.	 De	 grot	 heeft	 dringend	

behoefte	 aan	 conserverend	 herstel.	 De	 Stichting	 heeft	 herstel	 van	 de	 Heilig	 Hart-grot	

opgenomen	in	de	activiteiten-/projectenplanning	voor	2019.	

• De	Lourdesgrot.	Hiervan	rest	slechts	een	ruïne.	Het	is	de	vraag	of	herstel	nog	mogelijk	is.	

• De	 kloosterkapel.	 De	 kloosterkapel	 zelf	 vormt	 natuurlijk	 het	 pièce	 de	 résistance	 van	 de	

cultuurhistorische	monumenten.	Herstel	van	de	tuin	zelf	heeft	echter	nu	de	prioriteit.	

• De	piëta.	Zie	foto	op	pagina	7.	De	piëta	verkeert	nog	in	redelijke	staat.	Onderhoud	is	t.z.t.	

wel	nodig.	

• De	 voormalige	 begraafplaats,	 in	 gebruik	 vanaf	 1920	 tot	 2004.	 De	 Stichting	 heeft	 de	

voormalige	begraafplaats	inmiddels	herkenbaar	als	herinneringsplek	ingericht.	

	

5.5. Natuurwaarde	en	natuurbeleving	versterken	en	voorzien	in	de	recreatieve	behoefte	van	

de	buurtbewoners	

De	 voormalige	 kloostertuin	 is	 in	 het	 begin	 van	 de	 20e	 eeuw	 als	 tuin	 in	 Engelse	 landschapsstijl	

ontworpen.	Door	gebrek	aan	onderhoud	heeft	het	terrein	nu	meer	het	karakter	van	een	bos.	De	

Stichting	 wil	 het	 karakter	 van	 dit	 “Parkbos”	 in	 stand	 houden	 en	 binnen	 dit	 concept	 de	

natuurwaarde	van	het	terrein	versterken.	Dit	past	ook	het	beste	in	de	doelstelling	zoals	die	door	

de	gemeente	Maastricht	is	beschreven	in	het	bestemmingsplan	van	2011	en	sluit	ook	het	best	aan	

bij	de	natuurbeleving	van	deze	tijd.	We	willen	zoveel	mogelijk	tegemoetkomen	aan	de	behoeften	

van	kinderen,	volwassenen	en	ouderen.	

• Doelgroep	jeugd:	

Onbekommerd	 rondscharrelen	 in	 de	 natuur	 draagt	 bij	 aan	 een	 gezonde	 ontwikkeling	 van	

kinderen.	Buiten	bewegen,	beleven	en	ontdekken,	spelen	en	bouwen.	Voor	kinderen	hanteren	we	

als	 uitgangpunt:	 een	 natuurlijke	 en	 duurzame	 inrichting,	 geconcretiseerd	 in	 uitdagende	

natuurspeelplekken.	 Om	 dit	 te	 realiseren	 denken	 we	 niet	 alleen	 aan	 de	 inrichting,	 maar	 ook	

periodiek	te	organiseren	activiteiten.	

• Doelgroep	volwassenen	en	ouderen	

Ook	volwassen	genieten	van	natuur.	Voor	volwassenen	en	ouderen	stellen	we	de	versterking	van	

de	natuurwaarde	en	natuurbeleving	centraal.	Door	nieuwe	beplanting,	maar	eveneens	door	het	

organiseren	van	(periodieke)	activiteiten.	
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6. Activiteiten	en	Projecten:	de	realisatie	van	onze	doelstellingen	

Om	haar	 doelstelling	 te	 realiseren	 organiseert	 en	 ontplooit	 de	 Stichting	 allerlei	 activiteiten.	 De	

activiteiten	 zijn	 erop	 gericht	 om	 het	 parkbos	 in	 stand	 te	 houden	 en	 te	 verfraaien	 en	 de	

betrokkenheid	 van	 de	 buurtbewoners	 en	 de	 bewoners	 van	 het	 zorgcentrum	 Envida	 bij	 de	

Kloostertuin	 te	 versterken.	 Jaarlijks	 stelt	 de	 Stichting	 een	 activiteitenkalender	 op.	 Naast	 de	

periodiek	 terugkerende	 en	 incidentele	 activiteiten,	 neemt	 de	 Stichting,	 in	 overleg	 met	 de	

eigenaar,	 verantwoordelijkheid	 voor	 langer	 lopende	 projecten.	 De	 projecten	 betreffen	 het	

duurzaam	 herstel	 en	 de	 verbetering	 van	 de	 aanwezige	 voorzieningen	 en	 monumenten	 in	 de	

Kloostertuin.	Voor	deze	projecten	werft	de	Stichting	fondsen.	De	uitvoering	wordt	uitbesteed	aan	

professionele	organisaties.	De	Stichting	fungeert	dan	als	opdrachtgever.	Het	opdrachtgeverschap	

wordt	in	overleg	met	de	eigenaar	vormgegeven.	

 

6.1. Onderhoud	en	toezicht	door	de	Stichting	zelf	

Vrijwilligers	 van	 de	 Stichting	 bezoeken	 het	 Parkbos	 regelmatig	 en	 signaleren	 stormschade,	

achterstallig	onderhoud,	vernielingen	en	andere	onregelmatigheden.	Deze	worden	gemeld	bij	de	

eigenaar	 en	 indien	mogelijk	 ook	 zelf	 verholpen.	 Bovendien	worden	 de	 afvalbakken	 regelmatig	

door	 vrijwilligers	 van	de	Stichting	geleegd	en	wordt	 zwerfafval	 opgeruimd.	De	Stichting	draagt	

door	inzet	van	eigen	menskracht	direct	en	materieel	bij	aan	en	de	verfraaiing	van	de	kloostertuin.	

 

6.2. Periodieke	onderhoudsactiviteiten	met	inzet	van	buurtbewoners	als	vrijwilligers	

Met	 name	 in	 het	 voorjaar	 en	 in	 de	 herfst	 organiseert	 de	 Stichting	 zogenoemde	 “Doe-dagen”	

waarbij	buurtbewoners	worden	uitgenodigd	letterlijk	de	handen	uit	de	mouwen	te	steken	en	een	

handje	te	helpen	met	snoeiwerk	en	aanleg	en	onderhoud	van	beplanting.	Deze	activiteiten	komen	

niet	alleen	ten	goede	aan	het	Parkbos	zelf,	maar	versterken	ook	de	onderlinge	band	in	de	buurt.	

Daarom	blijft	het	niet	alleen	bij	werken	maar	worden	de	activiteiten	doorgaans	vergezeld	van	een	

gezamenlijke	lunch.	

 

6.3. 	Bijzondere	activiteiten	gericht	op	het	ontdekken	en	beleven	van	de	natuurlijke	 functie	
van	het	Parkbos	en	de	omgeving	en	het	fungeren	als	ontmoetingsplaats	

Naast	 de	 hierboven	 vermelde	 Doe-dagen	 organiseert	 de	 Stichting	 periodiek	 ontmoetings-	 en	

belevingsactiviteiten,	zoals	vogels	spotten,	een	midzomeravondbijeenkomst,	het	paasvuur	etc.	
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6.4. Projecten	

De	meeste	aandacht	en	energie	van	de	Stichting	gaat	uit	naar	projecten.	Voor	de	realisering	van	

projecten	zijn	niet	alleen	handen	nodig	voor	de	uitvoering,	maar	ook	middelen	voor	renovatie	en	

investeringen.	Hiervoor	 vraagt	 de	 Stichting	 gerichte	 financiële	 ondersteuning	 aan	 subsidiënten.	

Dit	kunnen	overheidsorganisaties	zijn	of	instellingen	met	ideële	doelstellingen,	of	particulieren	die	

bereid	zijn	aan	de	projecten	van	de	Stichting	een	bijdrage	te	geven.	

De	 tuinarchitecten	 van	 de	 naastgelegen	 Heerenhof	 hebben	 zich	 als	 buren	 van	 de	 Kloostertuin	

vrijwillig	en	toegewijd	ingezet	om	op	basis	van	bestaande	plannen	een	schets	te	maken	voor	het	

herontwerp	 van	 de	 kloostertuin	 op	 basis	 van	 de	 beleidsuitgangspunten.	Dit	 ontwerp	 is	 op	 een	

inspraakavond	 (2016)	 voor	 alle	 buurtbewoners	 besproken	 en	 geaccordeerd.	 De	 60	 aanwezige	

buurtbewoners	hebben	een	vijftal	prioriteiten	vastgesteld.	Deze	vijf	prioriteiten	zijn:	

• Het	opknappen	van	de	oorspronkelijke	brevierpaden	

• Het	plaatsen	van	zitbanken	

• Het	creëren	van	natuurspeelplaatsen	en	educatieve	beplanting	voor	jong	en	oud	

• Het	plaatsen	van	infopanelen	bij	de	drie	ingangen	en	bij	de	markante	plekken	en	objecten.	

• Renovatie,	herstel	en	behoud	van	de	cultuurhistorische	monumenten	

Deze	vijf	prioriteiten	zijn	vervolgens	over	drie	projecten	verdeeld	(zie	hieronder).	De	eerste	twee	

projecten	zijn	inmiddels	afgerond.	Voor	de	periode	2019	tot	en	met	2020	staat	project	3	gepland.	

 

6.4.1. Project	 1:	 Herinrichting	 van	 de	 voormalige	 kloostertuin	waaronder	 het	 opknappen	

van	de	brevierpaden	en	het	plaatsen	van	zitbanken	

Het	eerste	project	betreft	de	herinrichting,	de	renovatie	van	de	brevierpaden	en	het	plaatsen	van	

de	zitbanken.	Er	 is	 in	de	Kloostertuin	een	routing	gemaakt	die	de	wijken	Heer	en	Vroendaal	met	

elkaar	 verbindt.	 Er	 is	 een	 senioren-ommetje	 voor	 de	 bewoners	 van	 het	 verzorgingstehuis	

gereedgekomen.	De	zitbanken	zijn	geplaatst.	Dit	project	is	in	september	2016	afgesloten	met	een	

succesvol	en	drukbezocht	buurtevenement.	

 

6.4.2. Project	2:	Natuurlijke,	educatieve	en	duurzame	speelinrichting	en	beplanting	

Het	tweede	project	behelst	het	creëren	van	een	natuurlijke	en	educatieve	speelinrichting	en	het	

voorzien	 van	 een	 bijpassende,	 aantrekkelijke,	 op	 verrijking	 van	 de	 natuurwaarde	 gerichte	

beplanting.	Verbetering	en	versterking	van	de	natuurwaarde	en	natuurbeleving	met	behoud	van	

het	karakter	van	het	Parkbos.	
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Voor	 de	 jeugd	 zijn	 uitdagende	 natuurspeelplekken	 gecreëerd,	 zoals	 het	 aanleggen	 van	 een	

boomstammenparcours	 en	 een	 groene	 sluip-door-kruip-doorroute.	 Als	 educatief	 element	 is	 er	

een	bijenhotel	geplaatst.	Daarnaast	worden	bomen	geplant	die	periodiek	kunnen	uitnodigen	tot	

gerichte	activiteiten.	Eén	van	de	drie	aanwezige	open	plekken	(grasvelden)	wordt	gehandhaafd	

als	speelweide.	

De	natuurwaarde	en	natuurbeleving	voor	de	volwassenen	(en	ouderen)	is	versterkt	door:	

• De	aanplant	van	longkruidplanten	als	aanvulling	op	de	huidige	vegetatie	

• De	aanplant	van	kleurige	heesters	

• Het	omvormen	van	één	van	de	grasvelden	tot	een	fleurige,	en	wilde	bloemenweide	

• De	aanplant	van	fruitbomen	en	-heesters	

Project	2	is	inmiddels	afgerond.	

 

6.4.3. Project	 3:	 Opknappen	 markante	 cultuurhistorische	 plekken	 en	 herstel	 van	

monumenten	en	het	plaatsen	van	informatiepanelen	

Het	derde	project	 voorziet	 in	het	opknappen	van	markante	plekken	met	een	cultuurhistorische	

waarde,	het	renoveren	van	de	in	het	parkbos	aanwezige	religieuze	monumenten	en	het	plaatsen	

van	infopanelen.	Ee	beschrijving	van	de	aanwezige	monumenten	vindt	u	in	paragraaf	5.4.	

Een	 klein	grasveldje	omzoomd	met	een	buxushaagje,	met	 een	hekje	dat	naar	nergens	 toegang	

geeft,	 is	 wat	 rest	 van	 de	 voormalige	 begraafplaats	 van	 de	 zusters.	 De	 graven	 zijn	 geruimd	 en	

overgebracht	 naar	 de	 officiële	 begraafplaats	 in	 Heer.	 De	 huidige	 plek	 is	 inmiddels	 grotendeels	

opgeknapt	als	een	gedenkplek,	als	eerbetoon	aan	de	bewoners	van	het	klooster	en	 is	voorzien	

van	een	informatiepaneel.	

De	Stichting	zal	offerte	opvragen	bij	verschillende	firma’s	die	gespecialiseerd	zijn	in	het	renoveren	

van	 monumenten,	 met	 het	 doel	 de	 grot	 van	 het	 Heilig	 Hart	 en	 later	 mogelijk	 ook	 de	 andere	

monumenten	 te	 herstellen.	 Het	 herstel	 zal	 zodanig	 worden	 uitgevoerd	 dat	 duurzame	

instandhouding	mogelijk	is.	Het	is	de	vraag	of	dat	voor	alle	monumenten	mogelijk	is.	De	Stichting	

zal	 in	 overleg	met	 de	 eigenaar	 en	 eventueel	 andere	 stakeholders	 een	 prioritering	 aanbrengen.	

Een	en	ander	is	uiteraard	afhankelijk	van	de	fondsen	die	de	Stichting	weet	aan	te	boren.	Gelukkig	

is	het	kapelletje	van	OLV	Sterre	der	Zee	heel	mooi	gerestaureerd	door	de	 inzet	van	de	Stichting	

Wegkruisen	 en	 Kapellen.	 Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 de	 grot	 van	 het	 Heilig	 Hart	 volledig	 wordt	

gerenoveerd.	Dit	vergt	een	investering	van	ca.	15.000	euro.	In	april	2019	is	het	vereiste	bedrag	aan	

subsidies	 toegezegd	 en	 is	 gunning	 van	 de	 werkzaamheden	 verleend	 aan	 de	 aannemer.	 De	

werkzaamheden	 starten	 in	 mei	 2019.	 De	 plannen	 voor	 de	 overige	 monumenten	 zijn	 nog	 niet	

uitgewerkt.	Gestreefd	wordt	naar		infopanelen	bij	de	drie	ingangen.		
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7. De	Stichting	en	haar	omgeving,	relatie	met	stakeholders	

De	 Stichting	 is	 voor	 het	 realiseren	 van	 haar	 doelstellingen	 afhankelijk	 van	 de	 steun	 en	

betrokkenheid	 van	 haar	 omgeving.	 De	 Stichting	 is	 zich	 ervan	 bewust	 dat	 de	 relatie	 met	 haar	

stakeholders	uit	oogpunt	van	‘governance’	periodiek	expliciet	aandacht	vereist.	Het	gaat	immers	

niet	alleen	om	vragen,	maar	ook	om	verantwoording	over	de	inzet,	de	besteding	van	middelen	en	

de	doelrealisatie.	Door	dit	te	onderkennen	ontstaat	een	win-winsituatie	die	borg	kan	staan	voor	

duurzame	samenwerking.	De	Stichting	onderkent	in	dit	kader	de	volgende	stakeholders:	

 

7.1. De	eigenaar	van	het	terrein	en	het	kloostercomplex:	woningcorporatie	Servatius	

Uiteraard	onderhoudt	de	Stichting	een	intensieve	relatie	met	vertegenwoordigers	van	de	
eigenaar	van	het	complex:	woningcorporatie	Servatius.	Servatius	verricht	het	groot	onderhoud	van	
de	bestaande,	en	inmiddels	verbeterde	structuur	van	de	tuin.	Voor	het	kleinere	onderhoud	is	een	
taakverdeling	tussen	Servatius	enerzijds	en	Stichting/vrijwilligers	anderzijds	vastgesteld. 

7.2. De	bewoners	van	de	aanliggende	wijken	Heer,	Eyldergaard	en	Vroendaal	

Via	de	website	en	e-mail	worden	de	bewoners	geïnformeerd	over	de	voortgang	van	projecten	en	

de	 zogenoemde	 “Doe-dagen”	 en	 andere	 activiteiten.	 Van	 tijd	 tot	 tijd	 is	 er	 ook	 overleg	 via	 de	

buurtplatformen	van	Heer-Eyldergaard	en	Vroendaal.	

7.3. De	gemeente	en	de	provincie	

De	 gemeente	 is	 een	 belangrijke	 partner	 voor	 de	 Stichting.	 In	 de	 eerste	 plaats	 vanwege	 de	

beleidsvormende	 functie	 van	 de	 gemeente	 als	 het	 gaat	 om	 de	 bestemming	 van	 het	 complex,	

maar	 ook	 als	 sponsor	 van	 plannen	 en	 activiteiten.	 In	 mindere	 mate	 geldt	 dat	 ook	 voor	 de	

provincie.	Van	belang	is	dat	de	Stichting	met	beide	bestuursorganen	een	goed	contact	houdt.	

7.4. De	wijkagent	en	de	handhavers	van	de	gemeente	

In	 het	 kader	 van	 de	 preventie	 en	 het	 sanctioneren	 van	 overlast	 en	 vandalisme	 onderhoudt	 de	

Stichting	contact	met	de	wijkagent.	

7.5. Het	Porta	Mosana	College	

De	aanwezigheid	van	een	grote	school	voor	voortgezet	onderwijs	vormt	zowel	een	kans	alsook	

en	risicofactor	voor	de	Kloostertuin.	 In	het	kader	van	educatieve	projecten	en	“Doe-dagen”	zou	

betrokkenheid	 van	 leerlingen	 kansen	 kunnen	 bieden	 voor	 zowel	 de	 school	 als	 de	 kloostertuin.	

Scholieren	 van	 andere	 scholen,	 zoals	 Het	 United	 World	 College	 en	 basisschool	 Scharn,	 zijn	
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hiervoor	wel	ingezet.	Tegelijkertijd	vormt	de	aanwezigheid	van	veel	jeugd	een	verhoogd	risico	op	

vandalisme	en	vervuiling.	De	Stichting	wil	het	contact	met	het	PMC	verbeteren.	

7.6. Organisaties	op	het	terrein	van	natuurbescherming	

De	Stichting	staat	er	niet	alleen	voor	als	het	gaat	om	de	het	onderhoud	en	de	ontwikkeling	van	de	

kloostertuin.	Diverse	organisaties	zijn	 in	staat	om	de	Stichting	met	raad	en	daad	bij	 te	staan:	de	

Stichting	Instandhouding	Kleine	Landschapselementen	Limburg	(IKL-Limburg),	het	Instituut	voor	

Natuur-	en	Milieu	educatie,	afdeling	Maastricht	(IVN-Maastricht),	Centrum	voor	Natuur	en	Milieu	

Educatie	 (CNME),	 Stichting	 MonumentenWacht	 Limburg,	 Stichting	 Kruisen	 en	 Kapellen	 in	

Limburg.	

7.7. De	subsidiënten	

Voor	 de	 uitvoering	 van	 met	 name	 de	 projecten	 is	 de	 Stichting	 afhankelijk	 van	 subsidies.	 Het	

werven	van	fondsen	is	dus	een	noodzakelijke	activiteit.	In	dit	kader	onderhoudt	de	Stichting	met	

diverse	instellingen	contacten.	Niet	alleen	om	bijdragen	te	vragen,	maar	ook	om	verantwoording	

af	te	leggen	van	de	bestedingen	en	de	subsidiënten	te	informeren	over	de	resultaten.	

	

8. Een	doorkijk	naar	de	toekomst	

Het	 in	stand	houden	en	optimaliseren	van	de	kloostertuin	zal	blijvende	inzet	van	menskracht	en	

middelen	 vergen.	 De	 bedoeling	 is	 op	 termijn	 de	 biodiversiteit	 te	 versterken	 en	 aansluiting	 te	

zoeken	 bij	 de	 aangrenzende	 groenvoorzieningen	 om	 te	 bevorderen	 dat	 het	 hele	 gebied	 een	

aantrekkelijke	groene	long	blijft	voor	de	inwoners	van	Maastricht-Zuidoost.	De	Stichting	wil	zich	

hiervoor	ook	in	de	toekomst	blijven	inzetten.	Het	belangrijkste	monument	van	de	kloostertuin	is	

de	kloosterkapel	zelf.	Op	dit	moment	zijn	er	nog	geen	concrete	plannen	voor	het	onderhoud	en	

het	gebruik	van	dit	monument.	Instandhouding	en	eventueel	hergebruik	is	ook	geen	doelstelling	

van	de	Stichting,	omdat	dat	onze	invloedsfeer	te	boven	gaat.	

	

	

Geactualiseerd	in	de	bestuursvergadering	van	4	maart	2019.	

Het	Bestuur	van	de	Stichting	
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Bijlage	

	

Gegevens	Stichting:	

Statutaire	Naam:		 	 Stichting	Vrienden	van	Kloostertuin	Opveld	

Handelsregister	(KvKnr):	 	70288291	

Fiscaal	nummer:		 	 RSIN	858237805	

	

Contactgegevens:	

Website:		 	 	 www.kloostertuinopveld.nl	

e-mail:	 	 	 	 info@kloostertuinopveld.nl	

Correspondentieadres:		 Akersteenweg	198,	6227	AE	Maastricht	

	

Actuele	bestuurssamenstelling:	

	

Dhr.	B.	Brouwer	(penningmeester)	

Dhr.	J.W.A.M.	van	Opstal	

Mevr.	M.H.S.B.	Smits	(voorzitter)	

Dhr.	A.W.O.A.	Stroux	

Dhr.	W.	Temme	

Dhr.	Y.	Maris	(secretaris)	


