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Kloostertuin Opveld 
 
Ingeklemd tussen de wijken Vroendaal, Eyldergaard, Heer-Zuid en het Porta Mosana College ligt een 
bijzondere groenlocatie. U bent er vast weleens geweest. En zo niet: het is de moeite waard om deze 
te bezoeken. Het gaat om Kloostertuin Opveld. Ooit onderdeel van het kloostercomplex en thans 
eigendom van Servatius Wonen & Vastgoed, dat op het terrein aan de Veldstraat een zorgcomplex 
heeft laten bouwen dat wordt beheerd door Stichting Envida. Het Kloosterbos of de Kloostertuin 
heeft een gedenkwaardige historie. In het kader op pagina 3 leest u daar meer over. 
 
 

 

 
 

Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 
 
We stellen onszelf graag aan u voor: Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld is ontstaan uit de 
projectgroep Renovatie Kloostertuin Opveld. Deze projectgroep is in 2015 opgericht, naar aanleiding 
van het naderende vertrek van de laatste zusters uit het klooster en de daaropvolgende leegstand 
ervan. In 2016 heeft de projectgroep op basis van inspraak van omwonenden een renovatieplan voor 
het parkbos opgesteld en mede uitgevoerd. Voor deze renovatie werd subsidie verkregen van de 
gemeente, de provincie en diverse particuliere instellingen. Vanwege het beheer van de financiële 
middelen en het fungeren als (mede-)opdrachtgever is de projectgroep in 2017 omgevormd tot een 
rechtspersoon en wel een Stichting. De Stichting heeft een website: www.kloostertuinopveld.nl.  

 

Benaming 
Wist u dat er verschillende benamingen in omloop zijn voor de Kloostertuin? In de volksmond wordt het ook 
wel ‘het Nonnenbos’ genoemd, verwijzend naar de Zusters van de Voorzienigheid, die het klooster bewoonden. 
Wijzelf spreken over ‘Kloostertuin Opveld’, naar het vroegere ‘herenhuis Opveld’, dat begin 1900 tot klooster 
werd verbouwd. In deze nieuwsbrief gebruiken we de termen parkbos en kloostertuin door elkaar. 
 

 



 2 

Waarom deze nieuwsbrief? 
 
Servatius Wonen & Vastgoed, voorheen eigenaar van zowel het klooster, de kerk, de kloostertuin als 
zorgcomplex Croonenhoff, heeft het klooster en de kerk in 2019 doorverkocht. Tot deze verkoop is 
besloten omdat het vertrek van de laatste zusters tot leegstand leidde. Op beide gebouwen rust een 
maatschappelijke bestemming. De nieuwe eigenaar wil zorgappartementen in het klooster realiseren. 
De kerk (ook wel kapel genoemd) krijgt een nog nader te bepalen maatschappelijke bestemming. De 
Kloostertuin blijft wel nog eigendom van Servatius Wonen & Vastgoed (verder te noemen Servatius). 
 
Omdat het enkele jaren geleden onduidelijk was wat er met het complex en de tuin zou gebeuren, 
hebben buurtbewoners zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de Kloostertuin op te knappen, beter 
toegankelijk te maken en waar mogelijk in oude luister te herstellen. Dankzij allerlei activiteiten, zoals 
DOE-dagen en buurtpicknicks, is de betrokkenheid van de omliggende wijken groot. 
 
Om de Kloostertuin in stand te houden – en blijvend open te stellen voor publiek – hebben deze 
initiatiefnemers, in overleg met eigenaar Servatius, de Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 
opgericht. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over ons en onze activiteiten. Dat doen we op een 
belangrijk moment, omdat onze grote projecten zijn afgerond en het nu neerkomt op het jaarlijkse 
onderhoud van het parkbos in een periode dat bewoners en derden een steeds groter gebruik maken 
van de Kloostertuin. Dat juichen we toe maar tegelijkertijd neemt ook de overlast toe. Wat we daaraan 
willen doen vertellen we ook in deze nieuwsbrief. 
 
 

    
 
 

Wat willen we bereiken en wat hebben we tot dusver gedaan? 
 

1. Herstel en verrijking van het parkbos 
De Kloostertuin in zijn oude luister herstellen is het primaire doel van onze Stichting. Omdat er sprake 
is geweest van jarenlang achterstallig onderhoud, was en is er veel te doen. De tuin is verwilderd 
geraakt, de paden waren slecht begaanbaar en de monumenten ernstig in verval. Het is de bedoeling 
dat het karakter van het huidige parkbos in principe behouden blijft. Terug naar de oorspronkelijke 
aanleg is geen optie. Maar de variatie in natuur (biodiversiteit) mag en moet wel toenemen. Dat is voor 
de natuurwaarde en de aanwezige fauna van belang. 
 
Met behulp van subsidies van gemeente en provincie en particuliere giften hebben we de wandelpaden 
en veel monumenten kunnen (laten) herstellen. Zo is het Mariakapelletje aan de oostzijde van het 
parkbos in oude luister hersteld en is de Heilig Hart-grot volledig gerestaureerd. Deze grot is vorig jaar 
tijdens Burendag feestelijk door wethouder Jim Janssen geopend. De Stichting heeft daarnaast op veel 
plaatsen de beplanting verrijkt en zorgt voor periodiek onderhoud van de meidoornhagen. Dit willen 
we met behulp van vrijwilligers blijven doen.  
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2. Zorgen voor openbare toegankelijkheid van het parkbos 
Het handhaven van de openbare toegankelijkheid – primair voor buurtbewoners – is ons tweede 
maatschappelijke doel. Omdat het parkbos particulier terrein is, is openbare toegankelijkheid niet 
vanzelfsprekend. Sommige bezoekers zien het parkbos onterecht als een hondenlosloopgebied. 
Zwerfafval en overlast (brommers, scooters, drugsgebruik) komen helaas voor en vormen een serieuze 
bedreiging voor de publieke openstelling. Vrijwilligers van de Stichting ruimen het afval op. Tegen de 
toenemende overlast gaan we maatregelen voorstellen waarover we in het vervolg meer vertellen. 
 

3. Ondersteunen van de ontmoetingsfunctie voor buurt- en Croonenhoff-bewoners 
Derde doel is versterking van het parkbos als ontmoetingsplaats voor omwonenden door de aanleg van 
zitgelegenheden en natuurspeelgelegenheden en van een zuidelijke ingang voor bewoners van 
Vroendaal. Hiertoe heeft de Stichting een officiële ingang aan het Vroendaalpad gemaakt, zitbanken 
laten plaatsen en gezorgd voor afvalbakken. Daarnaast organiseert de Stichting ieder jaar een Paasvuur, 
een Burendag en DOE-dagen waarop buurtbewoners de handen uit de mouwen steken om onderhoud 
aan de beplanting te doen en elkaar beter te leren kennen. Voorts vinden er ook geregeld educatieve 
bijeenkomsten plaats waarvoor we veelal deskundigen op het terrein van natuurbeheer uitnodigen. 
Door de Corona-crisis zijn dit jaar een aantal activiteiten niet doorgegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn onze plannen? 
 

• Behoud van het karakter als parkbos en verrijking van de biodiversiteit 
Het karakter van het parkbos (zowel een park als een bos) willen we handhaven. Maar dat gaat niet 
vanzelf. In overleg met deskundigen stellen we jaarlijks een onderhoudsplan op. Recent zijn als gevolg 
van een ziekte veel bomen gekapt, door Algemene Bomendienst Limburg in opdracht van Servatius. In 
overleg met de eigenaar bezien we dan welke nieuwe beplanting als aanvulling gewenst is. Wij blijven 
ons inspannen om het parkbos aantrekkelijk te houden als ‘groene long’ in de verstedelijkte omgeving. 
 

• Toegankelijkheid handhaven en overlast voorkomen 
Als Stichting willen we ons ervoor inspannen om het parkbos openbaar toegankelijk te houden. We 
blijven hierover in overleg met de eigenaar. Servatius heeft als woningcorporatie het onderhouden van 
een kloostertuin niet als primaire taakstelling. Omdat Servatius erkent dat het parkbos voor de 
bewoners van Croonenhoff en voor de buurt meerwaarde oplevert, wil zij de huidige status handhaven. 
Maar wel met de afspraak dat de buurt meehelpt het park te onderhouden en overlast te voorkomen. 
Het groot onderhoud van het parkbos blijft voor rekening van de eigenaar. 
 
Op ons verzoek zal Servatius bij de ingangen van het parkbos borden plaatsen met spelregels. Dit helpt 
ons en de wijkagent om beter te kunnen handhaven. Brommers en scooters zijn verboden, honden 
moeten aan de lijn en hondenpoep dient te worden gedeponeerd in de hondenpoepbakken (buiten 
maar dicht bij de ingangen naar het parkbos). Overig afval kan in de vier afvalbakken in het parkbos zelf. 
Het parkbos is niet toegankelijk tussen 23.00 uur en 06.00 uur.  

Korte historie 
Kloostertuin Opveld is rond 1902 aangelegd, toen de Zusters van de Voorzienigheid van Ruillé-sur-Loir (F) 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 zijn ook de cultuur-historische plekken die het parkbos herbergt. Zo vind je er een monumentale 
kloosterkapel, een piëta, een Heilig Hart-grot, een kapel Maria Sterre der Zee, een herdenkingskruis, 
restanten van een Lourdesgrot én een vroegere begraafplaats. Opvallend zijn ook de brevierpaden (brevier 
= gebedenboek), aangelegd in natuurlijke lussen rond de open en meer gesloten delen van de serene tuin. 
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• Onderhoud tijdens DOE-dagen en ontmoeting tijdens Burendag 
Wij zullen het onderhoud van hagen en overige nieuwe beplanting voortzetten en daartoe 
buurtbewoners periodiek uitnodigen voor de DOE-dagen om ons te helpen deze werkzaamheden uit te 
voeren. Tevens zorgen we dan voor een lekkere lunch en koffie. DOE-dagen zijn ook momenten waarop 
je buurtbewoners kunt ontmoeten. Dat geldt natuurlijk nog sterker voor de Burendag ieder najaar. 
Zodra het weer kan, zullen we ook de Burendag in ere herstellen. 
 
 

Onze Stichting heeft uw hulp nodig! 
 

Zonder vrijwilligers die ons meehelpen om het parkbos te onderhouden en te verbeteren en zonder 
donaties zijn we nergens. We vragen je daarom vriendelijk om ons mooie werk te steunen, opdat we 
als omwonenden nog lang samen kunnen blijven genieten van (ontmoetingen in) de fraaie Kloostertuin. 
 

• Word donateur en beslis mee over de toekomst van de Kloostertuin 
Door overmaking van € 20,- (€ 25,- voor een gezinsdonateurschap) of meer op de rekening van de 
Stichting wordt u donateur voor de duur van één jaar. U bent dan ook ‘Vriend van de Kloostertuin’! 
 
Als donateur ontvangt u (ten minste) 2 keer per jaar onze nieuwsbrief. Daarnaast krijgt u tijdens de 
bijeenkomst rond het Paasvuur een gratis drankje. En last but not least het recht van inspreken op onze 
bestuursvergaderingen. Op die manier kunt u invloed hebben op de toekomstplannen. Zodra u 
donateur bent geworden, ontvangt u meer informatie over hoe u van dit recht gebruik kunt maken. U 
kunt uw bijdrage overmaken op: NL58 ABNA 0817 8504 57, t.n.v. Vrienden van Kloostertuin Opveld. 
Vermeld ‘donatie’ en uw e-mailadres, of geef u e-mailadres door via info@kloostertuinopveld.nl. 
 

• Doe mee met onze DOE-dagen en Burendag 
Zodra het weer enigszins kan, starten we onze DOE-dagen weer op. We maken ze bekend via sociale 
media (onze Facebook-pagina, de Facebook-pagina van Vroendaal, Nextdoor), via onze eigen website 
en via de website van Buurtplatform Heer. In het ruime parkbos kunnen we volop afstand houden en 
elkaar veilig ontmoeten. Houd daarom onze website en/of sociale media in de gaten en doe eens mee. 
Het is bijzonder gezellig en gezond om in de open lucht de handen uit de mouwen te steken. 
 
De Stichting rekent op u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juridische, financiële en contactinformatie 

De Stichting is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Het bestuur van de Stichting bestaat 
momenteel uit vijf personen die voor hun taken en activiteiten geen vergoeding ontvangen. De Stichting 
publiceert de jaarstukken op de website. De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften van particulieren 
aftrekbaar zijn. De Stichting ontvangt voor de grotere projecten subsidies van overheden en particuliere 
instellingen. Er zijn echter geen structurele inkomsten. Het voortbestaan van de Stichting hangt dus af van 
particuliere donateurs. De jaarlijks terugkerende kosten die te maken hebben met het beheer van de Stichting, 
zoals bankkosten, beheer van de website en organisatie van de Doe-dagen, bedragen zo’n € 500,- per jaar. 
Wij hebben dus enkele tientallen donateurs nodig die ons helpen met het bijeenbrengen van dit bedrag. 

 
Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 

          KvK-nr.: 70288291 
          Postadres: Savelsbosch 35, 6228 SB Maastricht 
          E-mail: info@kloostertuinopveld.nl 
          Bankrekening: NL58 ABNA 0817 8504 57 
          (t.n.v.: Vrienden van Kloostertuin Opveld) 

 


