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Heer is weer trök
Ja, hij is weer terug, de (Maastrichtse) ster van de voormalige
gemeentelijke gasfabriek. Herplaatst aan de Apostelenpavé. Met de
Vloeienwacht, Remisepavé, Lindenkruishof, Achter de Oude
Kazerne en Op de Lijnakker de nieuwe straten van het toekomstige
voetgangersgebied in de nieuwbouwwijk aan het Lindenkuis.
Onder de steen is een tekst met uitleg aangebracht. (beneden)
De herplaatsing is stilletjes gebeurd, tamelijk sneaky vindt de VMG.
Want al heeft de VMG dan niet zelf de hand gehad in de
daadwerkelijke uitvoering van veilig stellen, het weer terugvinden
van de steen toen ie ondertussen ‘verdwenen’ leek te zijn én de
feitelijke herplaatsing; we hebben toch genoeg alarmbelletjes laten
rinkelen om de betrokkenen te bewegen actie te ondernemen. Toch
heeft de VMG geen bericht gekregen van die herplaatsing. We
moesten het van een toevallige voorbijganger horen.
Desondanks geeft het ons veel voldoening dat de steen er nu staat .

STICHTINGSSTEEN VAN DE EERSTE GEMEENTELIJKE GASFABRIEK.
DE EERSTE GASFABRIEK VAN MAASTRICHT WERD IN 1857 GEBOUWD TER PLAATSE VAN DE LINDENKRUISKAZERNE OP DE HOEK VAN DE
CAPUCIJNENSTRAAT EN HET LINDENKRUIS.
DE FABRIEK BESTOND UIT EEN COKESSTOKERIJ WAAR DE VETTE STEENKOOL IN AFGESLOTEN BUNKERS WERD VERHIT ZODAT HET
STEENKOOLGAS ER UIT KON WORDEN GEWONNEN.
HET GAS WERD VERVOLGENS OPGESLAGEN IN EEN GASSILO DIE MEER IN DE RICHTING VAN DE STATENSINGEL STOND.
IN 1907 WERD EEN NIEUWE GEMEENTELIJKE GASFABRIEK GESTICHT AAN DE LAGE FRONTENWEG EN DEZE FABRIEK WERD IN 1912 IN
GEBRUIK GENOMEN.
DE DISTRIBUTIE VAN HET GAS BLEEF ECHTER VIA DE INSTALLATIES AAN HET LINDENKRUIS VERLOPEN. ROND 1960 ZIJN DE FABRIEKEN
EN GASSILO’S AAN HET LINDENKRUIS GESLOOPT.

Er is nog niet echt dicht in
de buurt van de steen te
komen op het met hekken
afgezet bouwterrein.
Foto’s genomen onder
niet bepaald ideale
omstandigheden: tamelijk
veraf, vanachter het hek
en van opzij (en daarna
recht getrokken).

Hoewel de Apostelenpavé niet
helemaal precies de plaats is
waar de oude cokesstokerij
stond. Maar wie zou daar over
vallen!
De steen springt op die nieuwe
plek goed in het oog en verbindt
de moderne wijk op een prima
manier met haar historie.

Even terug in de historie.
In 2009 werd de werkplaats van de Nutsbedrijven afgebroken waar binnen in een
muur de ster was ingemetseld. Dankzij Marino Mahovic is de steen toen van de
sloop gered en in opdracht van IPAL meegenomen door de aannemer.
Na overleg en op voorspraak van de VMG werd door IPAL de belofte gedaan dat
bekeken zou worden hoe de steen weer een plekje zou kunnen krijgen in het nieuw
te ontwikkelen Lindenkruisproject.
Toen jaren later daar de werkzaamheden begonnen, heeft de VMG – door ervaring
wijs geworden - die belofte afgestoft en heeft men de herplaatsing in de planning
opgenomen. Bleek de steen echter opeens ‘verdwenen’ te zijn. Via via op jacht
gegaan bij de aannemer en IPAL en toen bleek hij al veel eerder bij de aannemer te
zijn opgehaald en ‘ergens’ bij IPAL in de Geusselt te zijn ondergebracht (en dat was
men even vergeten ☺). Gelukkig niet te beroerd om te zoeken en voila, daar lag ie
al zo’n dikke 6 jaar op zolder.
En nu dus weer op de plek waar hij vandaan komt.
Wij van de VMG zijn er erg blij mee.
Dus, iedereen die er aan meegeholpen heeft, dankjewel!

Inspectie en het vrijkappen van de ster

In depot bij de aannemer

Zie ook: http://www.lindenkruis.nl/naam-lindenkruis/

