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De Maastrichtse ster met het jaartal 1857 komt van het voormalige Nutsterrein aan het Lindenkruis, waar de
nieuwbouw in volle gang is. Hoog tijd dus dat de VMG eens navraag ging doen naar de steen die daar ooit
te vinden was in een magazijn, ingemetseld in een binnenmuur, die waarschijnlijk oorspronkelijk de
buitenmuur moet zijn geweest van de vroegere gasfabriek die in 1857 van gemeentewege werd gebouwd.
De ster is in 2008 uitgebroken en in opdracht van IPAL opgeslagen bij de aannemer in Meerssen (voor
latere aan de VMG beloofde herplaatsing). Maar is daar korte tijd later weer opgehaald, iets waar ze bij IPAL
als zelfbenoemd ‘beheerder’ van de steen in een reactie aangaven geen weet (meer) van te hebben.

We zullen het er maar
houden dat het ook al
weer zo lang geleden is,
maar bij IPAL zijn ze wel
op zoek gegaan en de
ster blijkt al jarenlang
‘gewoon’ bij hen in de
opslag te liggen op de
Geusselt.
De VMG mag nu aan de
slag er een mooi plekje
voor proberen te vinden.

Opslag bij aannemer

Opslag bij IPAL

De nieuwbouw aan het Lindenkruis (foito: www.lindenkruis.nl )

De VMG gaat graag de uitdaging aan er voor te zorgen dat de ster weer terugkomt op zijn oude plek. Omdat de steen oorspronkelijk afkomstig is van het Lindenkruis, en
met name bijna zeker van de voormalige stokerij van de gasfabriek, is de VMG er voorstander van hem daar in het nieuwbouwproject tussen de Capucijnenstraat en de
Maagdendries te laten herplaatsen. Er moet op deze historisch verantwoorde locatie toch wel een mooi plekje te vinden zijn!. Overleg daarover is opgestart.
En als het even kan met wat uitleg erbij.

Voorbeeld van een eventueel bij te plaatsen informatiebordje met beeldverhaal (foto’s te drukken op plexiglas):

Maastrichtse ster 1857, afkomstig van de vroegere gasfabriek op het Nutsterrein hier op deze plek aan het Lindenkruis.

