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Samenvatting

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben 
aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van 
infrastructurele werken, logistieke loodsen, meubelboulevards, anonieme bedrijven, commerciële recreatieoorden en geïsoleerde private 
ontwikkelingen. Juist hier zijn de komende jaren grote ontwikkelingen en vraagstukken te verwachten.

‘Zuid-Limburgse Stadslandschappen’ is een met een ontwerpende benadering opgestelde visie die perspectief biedt voor de gebieden 
tussen stad en land. We noemen deze gebieden stadslandschappen. In het beleid van de Provincie Limburg en de regio zijn de meest 
urgente delen van de stadslandschappen gedefinieerd als stad-landzones. De realisatie van deze stad-landzones is één van de 
hefboomprojecten van het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze visie is geen vastgesteld beleid maar biedt inspiratie voor 
deze opgave. Hierbij is ook ‘buiten de lijnen’ gekleurd. 

De visie agendeert stadslandschappen als integrale ruimtelijke ontwerpopgave. De visie toont hoe er door te redeneren vanuit 
bestaande kwaliteiten, door te organiseren op basis van een aantal grote en urgente opgaven, en door te ontwerpen op verschillende 
schaalniveau’s, stadsranden gerealiseerd kunnen worden die landschapsdiensten leveren aan de stad. Om de visie te concretiseren is 
een voorbeelduitwerking gemaakt voor het Zuidelijk Maasdal: het gebied ten zuiden van Maastricht.
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Leeswijzer en inhoud

Dit document is opgezet als een 
uitgeschreven presentatie. De opzet 
verschilt daarmee niet wezenlijk van de 
‘live’ schermpresentatie.  
De opzet bestaat uit een vijftal 
hoofdonderdelen, waarbinnen 
verschillende aspecten van de visie aan de 
orde komen.  
Om de leesbaarheid te vergroten is 
deze splitsing in hoofdonderdelen ook 
aangehouden als inhoudsopgave. 
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1. Kader van de opgave
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Dalen en plateau’s

Een uitje plannen naar Zuid-Limburg begint 
met de gedachte aan een stukje buitenland 
in Nederland. De vrolijke herbergier, een 
fietstocht in de heuvels en een heerlijke 
punt Limburgse vlaai. Dat vindt je nergens 
anders in ons land.
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Fraaie steden

Naast het prachtige heuvelland kent 
Zuid-Limburg een aantal fraaie steden 
vol historie. Van het bruisende Vrijthof 
in Maastricht tot het Maankwartier in 
Heerlen: er is wat te beleven.
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Rafelige randen

Op de plek waar het prachtige Zuid-
Limburgse landschap de grote steden 
ontmoet is een tussenwereld ontstaan 
van infrastructurele werken, logistieke 
loodsen, meubelboulevards, anonieme 
bedrijven, commerciële recreatie-oorden 
en geïsoleerde private ontwikkelingen. 
 
Zij ontsteigen de schaal van romantisch 
‘niemandsland’ (David Hamers, red.), en 
doen afbreuk aan de totaalbeleving van 
een aaneengesloten Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg.
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Ambitie

Deze observatie is geen argument voor het 
onmogelijk maken van ontwikkelingen aan 
de randen van de Zuid-Limburgse steden. 
Het is wel een hartekreet voor het goed 
programmeren van de stadsranden. 
 
We moeten af van de middelmaat en het 
inspiratieloos volbouwen van de kwetsbare 
landschappelijke ruimte aan de randen 
van de stad. Beleidsstrategieën gestoeld 
op ‘kwaliteitsdenken’ in een ‘ja, mits’-
paradigma, met ‘inpassing’ en ‘maatwerk’ 
als doekjes voor het bloeden dragen daar 
niet aan bij.

Juist op de plekken waar het landschap 
de rand van de stad raakt kunnen we 
nieuwe landschappen maken die bewoners 
de stad uit lokken, landschappen die 
groene- blauwe en duurzaamheidsdiensten 
verlenen aan de stad, landschappen 
die bezoekers informeren, betrekken en 
inspireren. 

Voorbeelden in Edinburgh, Milaan en 
Amsterdam laten zien hoe dat kan. Zoals ook 
de Oude Molenweg in Maastricht dat doet.
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Beleid

Provincie Limburg heeft in samenspraak 
met vele partners al een aanzet gemaakt 
voor beleid op de stadsranden. 
 
De landschapsvisie Zuid-Limburg vormt 
het wetenschappelijk onderbouwde 
fundament. Samen met uitgangspunten uit 
de landschapsvisie drielandenpark vormt 
het de inhoudelijke basis voor het ‘Handvat 
Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-
Limburg’.

Met locatiespecifieke ontwerpprincipes 
vormt het handvat een inspiratiebron voor 
de omgang met specifieke ontwikkelingen. 

De meest rafelige randen tussen stedelijke 
kernen en het naastliggende landschap zijn 
gedefinieerd als ‘stad-landzones’. 

Het valt te betwijfelen of locatiespecifieke 
toetsing op basis van een veelheid en 
diversiteit aan individuele initiatieven 
een adequaat sturingsmiddel is om de 
samenhang en kwaliteit van deze gebieden 
nu en in de toekomst te garanderen.

Zouwdal
1.   Bedrijventerrein Lanakerveld fase II
2.   Industriehaven ENA
3.   Herinrichting Zouwdal
4.   Uitbreiding Wienerberger
5.   Stadsrand Malberg
6.   Rondgang Smeermaas

Zuidelijk Maasdal
1.   Portomaar
2.   Fietshotel Kampweg
3.   Bestemmingsplan bedrijventerrein  
      Eijsden Maastricht
4.   Geïnvesteerd in natuurcompensatie
5.   Bestemmingsplan       
      waterrecreatiecentrum Eijsden en  
      Kasteel Oost
6.   Fun Valley / Ballorig
7.   Wateropgave
8.   Koninklijk fort Navagne
9.   Altembroek-Hoogbos

Buitengoed Geul & Maas
1.   Aansluiting A2
2.   Station Maastricht-Noord
3.   Groene Loper / Beukenlaan
4.   Beatrixhaven
5.   Groenblauwe verbinding tussen   
      Geuldal en Maasdal
6.   Herbestemmen landgoederen
7.   Eiland in de Geul
8.   Kanjelzone
9.   Verdunning / sloop

Geleenbeekdal
1.   Herontwikkeling Kasteel Reijmersbeek
2.   Ontwikkeling sportveld tot    
      levensloopbos
3.   Recreatieve ontwikkeling Naanhof
4.   Kasteel Hoensbroek / Corio Glana
5.   Gebrookerbos initiatieven
6.   Afronding woningbouw Overbroek
7.   Ontwikkeling Hoeve Terlinden
8.   Herbestemming hoeve de Dries en  
      IBA-project RWZI
9.   Onderwijscluster inclusief    
      bedrijventerrein Coriopolis
10. Instandhouding woonbuurten Ten   
      Esschen, Welten, Benzenrade
11. Zorgvallei
12. AZC
13. Ontwikkeling bedrijventerrein de   
      Beitel en Trilandis

   Groevegebied / Palenbergerbeek
11.  Gebrookerbos initiatieven
12.  Ontwikkeling groevegebied Beaujean 
       en Sigrano
13.  Instandhouding woonbuurt Palemig
14.  IBA-project Slot Schaesberg

     Park Gravenrode/Anstelvallei
15.  Attractieparken: Gaia Zoo,
       Snowworld, Mondo Verde en 
       Megaland
16.  Bedrijventerrein Dentgenbach
17.  IBA-project Ikgroenhet
18.  IBA-project Doorontwikkeling    
       Wilhelminaberg
19.  IBA-project Endless Summer
20.  Veilige wieleromgeving
21.  Landschapsontwikkeling Anstelvallei

    Heidserpark / Carisborg
1.   Gebrookerbos initiatieven
2.   Ontwikkeling bedrijventerrein Emma
3.   Afronding woningbouw Uterweg
4.   Ontwikkeling Sportpark Varenbeuk

               Oostflank
5.   Stads-/recreatiepark Schutterspark
6.   Transformatie bedrijventerreinen    
      Oostflank (i.r.t. buitenring en Nature      
      Wonder World)
7.   Ontwikkeling dag- en verblijfs-    
      recreatiepark Nature Wonder World
8.   Realisatie van de United States Army    
      Garrison naar Hendrikterrein
9.   Ontkluizing en renaturering Roode   
      Beek en creëren directe verbinding   
      Schutterspark-Brunsummerheide
10. Ontwikkeling bedrijventerrein 
      Roode Beek

Wormdal
1.   Gebiedsplan Baalsbruggen - Wormdal
2.   Landschapstheater Wormdal
3.   Historische driehoek Rolduc e.o.
4.   Ontwikkeling groen Lückerheide-   
      Holzkuil-Carisborg
5.   Ontwikkeling landschappelijke    
      verbindingszone Eygelshoven/herstel   
      Andelderbeekdal
6.   Groene schakel tussen Wormdal-
      Andelderbeekdal, via het stadspark en 
      transformatie woonbuurt
      Rolduckerveld
7.   Renaturering Worm 
      (grensoverschrijdend)

1.   Brightlands Campus
2.   Sportzone
3.   N294/N276
4.   Zuyderland Medisch Centrum,   
      Foroxity, De Haese
5.   Groene verbinding Heuvelland /  
      Geleenbeekdal met Middenterras

Stad-landzone De Graven

1.   Inpassingsplan A2
2.   Herinrichting Roode Beek
3.   Herinrichting Geleenbeek
4.   Inpassen RWZI
5.   Natuurverbeterplan ‘t Hout &   
      IJzerenbos
6.   Bodyshop VDL Nedcar
7.   Spooraansluiting en Yard VDL Nedcar
8.   Gebiedsvisie Nieuwstadt
9.   Dorpsinpassing ‘Ommetje Nieuwstadt’
10. IPS
11. Groene verbinding Roode beek en       
      Maasdal via Limbrichter Bosch en  
      Vloedgraaf
12. Voormalige Sportzone Sittard
13. Beleefbaar maken Geleenbeek/     
      Keutelbeek (‘Zitterd Revisited’)

Landgoederenzone Swentibold

Stad-landzones
Nationaal 
Landschap
Zuid-Limburg

Verkenning

Stedelijke parken

Stedelijke parken

Zouwdal

Zuidelijk Maasdal
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Stedelijke Parken
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Stad-landzone De Graven
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2. Stadslandschappen
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Stadslandschappen

We stellen voor om het vraagstuk rond 
de stadsranden op te schalen naar 
een tussenniveau van drie unieke 
stadslandschappen. 

De stadslandschappen zijn gebieden met 
een eigen verhaal en identiteit, met een 
integraal landschappelijk concept en een 
passend sturingsregime op de schaal van 
het stadslandschap.

We identificeren drie stadslandschappen:
- Brightlands (Sittard-Geleen)
- Parkland (Parkstad)
- Stadslanden Maastricht

De steden van Zuid-Limburg, met Aken als 
vierde stad met een eigen stadslandschap, 
vormen een centraal economisch cluster 
tussen de Randstad, Vlaamse Ruit, Luik, 
Parijs  en de Ruhr-metropool, Frankfurt  
en Luxemburg. Het landschap is een 
belangrijke vestigingsvoorwaarde voor 
‘Zuidstad’.
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Stad-landzones

Het bestaande beleid is zorgvuldig 
doordacht en opgesteld. Het is daarom 
zinvol om het idee van stad-land zones te 
omarmen en te integreren in het denken in 
stadslandschappen.

De acht geïdentificeerde stad-land zones 
vormen prioritaire gebieden binnen de 
stadslandschappen.

Het zijn concentratiegebieden waar 
veel vragen en opgaven op dit moment 
samenkomen. In deze delen van de 
stadslandschappen is een overdruk. Het 
juiste perspectief om daar op te sturen 
ontbreekt vaak nog.
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Landschapsdiensten

De stadslandschappen verlenen 
landschapsdiensten voor de stad.  
Dat uitgangspunt vormt de basis voor elke 
afweging.  
 
Draagt de stadsrand bij aan de gezondheid 
van onze inwoners? Creëren we er een 
omgeving waar kenniswerkers graag bij 
wonen? Vinden we er gezond voedsel? 
Kunnen we er lekker wandelen, fietsen 
en kamperen? Krijgen planten en dieren 
er de ruimte en adequate bescherming? 
Maken we er ruimte voor klimaat- en 
energievraagstukken?
 
Zomaar enkele vragen die om een positief 
antwoord vragen. Het juiste perspectief 
begint met gedeelde beelden van wat de 
stadslandschappen zouden moeten zijn.  
 
Het bieden van landschapsdiensten: dat 
vraagt ook een shift van stedelijke diensten 
meer naar de stad.
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Landschapsdiensten

Landschapsdiensten voor de stad zijn 
ook diensten voor de stadsbewoner. 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt 
met name bezocht door inwoners van 
de steden in Zuid-Limburg. Zij trekken de 
heuvels in omdat ze in hun eigen directe 
woonomgeving niet het juiste aanbod 
vinden. Het beschermde landschap van 
Zuid-Limburg wordt regelmatig overspoeld 
en de stadsranden verrommelen.

Door een goede programmering van de 
stadslandschappen kan deze trend worden 
gekeerd. In de stadslandschappen moeten 
de inwoners van de stad worden bediend 
met de juiste diversiteit aan belevingen, 
activiteiten en mogelijkheden. 

Wanneer dat gebeurt met respect voor het 
landschap en de samenhangende kwaliteit 
van de stadslandschappen, dan biedt het 
gebruik landschapsbescherming.

70%
70%

van de bezoekers van  
nationaal landschap Zuid-Limburg 
komt uit Zuid-Limburg

daarvan komt speciek 
voor het 
aantrekkelijke landschap
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Stoere economie

Maar het programmeren kan ook gaan 
over het in stelling brengen van de ‘stoere’ 
economie. Bedrijven als Chemelot, 
NedCar, Health Campus Maastricht en de 
hogescholen van Parkstad vormen het 
economisch fundament van de regio, maar 
zijn bovendien beeldbepalend voor het 
landschap nabij de stad.

Deze industrie kan niet worden verstopt 
in de stadslandschappen, maar moet 
zorgvuldig worden ingebracht en 
ontworpen als gebiedskwaliteit.
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Redeneren vanuit 
specifieke kwaliteiten

Elk gebied heeft specifieke eigenschappen 
en kwaliteiten: de ondergrond, de biografie 
van het landschap, het karakter van de 
plek, haar bewoners en gebruikers, de 
mooiste plekken en uitzichten, iconische 
elementen, enzovoorts. 

Dat moet je benutten en gebruiken als 
basis voor een samenhangende visie op de 
stadslandschappen.
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Grote opgaven

De stadslandschappen bieden 
programmeerruimte voor grote opgaven.

Het landschap is in beweging en er komen 
grote ontwikkelingen op af. Juist aan de 
randen van de stad is dit merkbaar.
 
Ontwerp, inpassing en handhaving van 
individuele initiatieven biedt geen soelaas.
Het ontwerpen van een goede 
samenhangende kwaliteit is cruciaal. 
Dan zijn de ontwikkelingen niet altijd een 
bedreiging, maar een kans om te werken 
aan het juiste perspectief. Zo worden de 
grote opgaven ‘drivers for change’. 
 
Kanttekening: wanneer de ambitie voor 
het stadslandschap en de voorziene 
ontwikkeling lijnrecht tegenover elkaar 
staan is het zaak om de ontwikkeling uit te 
sluiten.

Chemische Industrie
Kenniswerkers
Hoogwaterveiligheid
Internationale mobiliteit
Duurzame Energie

Automotive
Robuust beeksysteem

Robuust beeksysteem
Smart Services Campus
Voedsel voor de stad
Sociale stad
Duurzame energie

Natuurgebieden en stadsparken
Internationale recreatie
Duurzame Energie

Duurzame Energie
Bedrijven aan de grens

Hoogwaterveiligheid
Transitie Landbouw
Recreatieve uitloop
Duurzame energie
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Karakteristiek

De positie van de stadslandschappen, 
de wens voor landschapsdiensten voor  
mensen uit de stad, economie, specifieke 
kwaliteiten en grote ontwikkelopgaven 
leiden tot een mozaïek van identiteiten 
binnen de drie stadslandschappen. 

De identiteiten zijn onderdeel van de 
samenhangende karakteristiek van 
elk stadslandschap. Bij de uitwerking 
is het cruciaal om de verschillende 
schaalniveaus blijvend te overzien en in 
positie te houden.  
Zo ontstaat de juiste samenhang tussen 
stad, landschap, plek en ontwikkeling. 
Zowel programmatisch als qua ontwerp 
en inrichting als qua draagvlak en 
betrokkenheid.
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3. Uitwerking Zuidelijk Maasdal
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Zuidelijk Maasdal

Om de manier van denken in termen van 
stadslandschappen verder te conretiseren 
en te testen, is een specifieke uitwerking 
voor het Zuidelijk Maasdal gemaakt.



4140

Topografie

Het Zuidelijk Maasdal omvat grofweg het 
gebied tussen Maastricht en de Belgische 
grens. De dorpen Eijsden en Oost-
Maarland liggen midden in dat gebied. 
De dorpen Gronsveld en Rijckholt vormen 
min of meer de oostgrens, op de overgang 
naar de hellingen van het plateau van 
Margraten. 
De Maas vormt de westgrens van het 
gebied, met de aantekening dat de 
omgeving van de ENCI-groeve en het 
Belgische gebied rond Ternaaien, Eben-
Emael, Zussen en Lieze, Loën er eigenlijk 
ook onderdeel van is.
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Geomorfologie

Het Maasdal, en als onderdelen daarvan 
het Jekerdal en Voerdal, hebben door 
de eeuwen heen een dalvormige laagte 
gevormd in het Limburgse en Belgische 
löss-landschap. 
Steile hellingen met erosiedalen vormen de 
overgang tussen het dal van de Maas en 
het hoger gelegen plateau van Margraten.
Rond de Jeker ligt de kenmerkende Sint-
Pietersberg met de ENCI-groeve.
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Karakteristiek

De aardkundige situatie is bovengronds 
heel goed te beleven. De Maas heeft 
een centrale positie in het gebied, 
met aan weerszijden de relatief open 
dalgronden. Hier wordt het beeld bepaald 
door extensief beheerde gebieden met 
riviernatuur, hooi- en akkerland en hier en 
daar een fruitgaard. 
Op de hellingen is een meer besloten 
landschapstype ontstaan met 
kronkelende wegen, hagen, heggen en 
fruitboomgaarden.

Maas

Dalbodem

Hellingen en Fruit
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Historische ontwikkeling

Het Maasdal heeft vruchtbare gronden 
en was een uitstekende basis voor de 
handel en nijverheid in de ommuurde stad 
Maastricht.

In het buitengebied is vanaf begin 19e 
eeuw de fruitteelt sterk in opkomst als 
agrarische bedrijfstak naast akkerbouw en 
veehouderij. Dit gebeurt aanvankelijk op 
huisweiden omzoomd met meidoornhagen, 
vanuit de eigendommen van kastelen Oost, 
Rijckholt, Gronsveld en de nederzetting 
Eijsden

1850
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1925
Historische ontwikkeling

Al snel vormde zich een aaneengesloten 
gebied van fruitteelt, met de grote steden in 
de omgeving als afzetmarkt.  
De boomgaardengordels rond de 
nederzettingen zijn zeer kenmerkend tot 
halverwege de 20e eeuw. 
 
Maastricht groeit gestaag door en 
verbindende wegen worden drukker.
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1985
Historische ontwikkeling

In de tweede helft van de twintigste eeuw 
vindt een flinke schaalsprong plaats. 
Maastricht groeit in rap tempo. 
Ook wordt gestart met de grindafgravingen 
aan de Maas.  
 



5352

2017
Historische ontwikkeling

In de laatste 30 jaar vindt een exponentiële 
groei plaats en in gebruik name van bijna 
het volledige Zuidelijk Maasdal met andere 
functies dan de traditionele landbouw. 
 
Het grindgat Oost-Maarland is verder 
uitgebreid en de Pieterplas gegraven. Ook 
de grondstofwinning in de ENCI-groeve 
heeft een groot effect. 
Maastricht groeit onverminderd door 
en ook treedt een schaalsprong in de 
bebouwing op met het verrijzen van het 
ziekenhuis, kantoren en logistieke loodsen 
aan de A2. 
 
Het landbouwareaal dat nog over is, 
verandert enorm door een proces van 
mechanisatie en schaalvergroting. In de 
fruitteelt zien we een omschakeling van 
hoogstamfruit naar laagstamfruit, maar ook 
naar gewassen als maïs, uien en bieten.
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Kwaliteiten

Zoals aangegeven is het voor de toekomst 
van de stadslandschappen essentieel 
om te redeneren vanuit de aanwezige 
kwaliteiten. 
Voor het Zuidelijk Maasdal is in het 
kader van het MIRT-onderzoek binnen 
het Deltaprogramma Grote Rivieren de 
fraaie ‘Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal’ 
opgesteld. Hier zijn de belangrijkste 
kwaliteiten in het gebied met tal van 
stakeholders opgesomd en in kaart 
gebracht.

Centraal staat de kwaliteit van het 
afwisselende landschap met de Maas en 
haar weerden, de meer besloten hellingen 
met karakteristieke dorpen en fruitgaarden 
en het uitgestrekte open plateau. 
In het oog springen de aanwezige kastelen 
en kasteelhoeves, de ENCI-groeve en Sint-
Pietersberg, de recreatiemogelijkheden 
en pleziervaart langs de Maas, de Eijsder 
beemden en de historische kern Eijsden.
De uitstekende bereikbaarheid is ook een 
kwaliteit.
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Knelpunten

De knelpunten in het gebied zijn 
exemplarisch voor de stadslandschappen. 
Er is een grote toeristisch-recreatieve 
overdruk vanuit de stad: zo laat de foto 
van de éénmalig opengestelde ENCI-
groeve zien. Maastricht heeft dringend 
behoefte aan passend recreatief aanbod 
aan de rand van de stad, waaronder vrij 
toegankelijk zwemwater.
 
De functie van landbouw als natuurlijke 
tegenhanger van de stad vervaagt. 
Door schaalvergroting, industrialisatie, 
teeltondersteunende voorzieningen 
als hagelnetten en loodsen verliest het 
landschap haar pastorale kwaliteit.

Daarnaast is het gebied een typische 
stadsrand. Met rafelige randen, 
doodlopende paden, sociaal onveilige 
plekken, kapotgereden asfalt, leegstaande 
panden en anonieme bedrijventerreinen. 
Ook het spoor en de A2 functioneren als 
splijtwig in het gebied.
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Opgaven

De opgaven zijn groot en klein.  
 
De grote opgaven vragen om een passende 
strategie. Zij hebben daarmee de potentie 
om te dienen als vliegwiel, als ‘drivers 
for change’ voor de heroriëntatie van de 
betekenis en omgevingskwaliteit van het 
Zuidelijk Maasdal. 
 
De kleine opgaven verdienen ook een 
goed antwoord in het licht van de beoogde 
kwaliteit van het totale stadslandschap. 
Zij vullen de gebiedsagenda en vormen 
de basis voor een hele rits aan kleine 
oplossingen en slimme ingrepen die in 
gezamenlijkheid de totale gebiedskwaliteit 
een enorme boost kunnen geven. 
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Hoogwaterveiligheid

Een van de vier grote opgaven is de 
hoogwaterveiligheidsopgave van de Maas. 
Een nieuwe nevengeul ontlast Maastricht 
en zorgt voor een robuuste voorziening om 
piekafvoeren te accommoderen. 
 
Deze opgave staat niet op zichzelf, maar 
dient in samenhang met de bredere 
gebiedsambitie te worden opgepakt. 

Zo toonde de eerdere knelpunt-analyse de 
behoefte aan een publieke zwemplek en 
kan de beleving van robuuste natuur enorm 
bijdragen aan de gebiedskwaliteit. 
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Hoogwaterveiligheid

Zo kan een landschap ontstaan dat water 
opvangt en afvoert en tegelijkertijd een 
natuurgebied met spontane riviernatuur is 
met extensieve begrazing, kikkers en tal 
van watervogels.  
Een soort gebied zoals dat weinig 
beschikbaar is in het gecultiveerde Zuid-
Limburg en met een grote betekenis voor 
toeristen en mensen uit de buurt. 

Een dergelijke ambitie is heel goed te 
combineren met voorzieningen voor 
pleziervaart, een publiek strand en 
kernbelevingen rond cultuur, voedsel en 
natuur.
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Recreatieve uitloop

De stadsrand heeft ontzettend veel 
interessante punten, goede bereikbaarheid 
en een behoorlijk ‘laadvermogen’ voor 
toeristisch-recreatieve functies. 
Een samenhangend en compleet 
routenetwerk voor alle modaliteiten nut 
deze potentie uit.  

Op de punten waar je van snelheid wisselt 
(auto > fiets, fiets > voet, boot > fiets) is het 
zaak dat je adequate voorzieningen treft.
Dat is de basis van de transferium-
gedachte. De Kloppenbergweg-
Oosterweg vormt de centrale recreatieve 
ontsluitingsweg door het gebied. Deze takt 
direct aan op de A2 enerzijds, en maakt 
een viertal natuurtransferia bereikbaar 
anderzijds. De transferia nemen de 
parkeerdruk in Eijsden en aan de rand van 
Maastricht weg en sturen de gebruikers. 

Een aaneengesloten langzaam-
verkeerroute (donkergroen) op basis 
van bestaand routenetwerk vormt een 
belangrijke ruggegraat voor het totale 
stadslandschap ‘Stadslanden Maastricht’.
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Recreatieve uitloop

De combinatie snelweg, centrale 
ontsluiting, natuurtransferia, 
aaneengesloten netwerk van wandel- en 
fietsroutes maakt dat het gebied volledig en 
eenduidig is ontsloten. 
 
Zo is elke kernbeleving in het gebied 
bereikbaar en beleefbaar.
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Recreatieve uitloop

De infrastructuur vindt haar basis in wegen 
van verschillende grote en omvang en voor 
verschillende modaliteiten. 
Het gebruik van het stadslandschap wordt 
gefaciliteerd door op de juiste plekken de 
goede voorzieningen te treffen. 
 
Een parkeerplek voor de auto, met een 
toilet, bezoekersinformatie en kiosk. Een 
centrale plek om ook het kaartje voor de 
veerpont te kopen en informatie te krijgen 
over de geprogrammeerde tours.
Soms heel eenvoudig en zonder veel 
poespas, soms wat uitgebreider.
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Transitie in de landbouw 
Toekomst voor het fruit

Waar fruit begin achtiende eeuw ontstond 
als een aanvulling op akkerbouw en 
veeteelt om het rendement te vergroten, is 
nu een omgekeerde ontwikkeling nodig. 
Daarnaast vragen concurrentie uit andere 
delen van het land en het continent, 
de mondiger wordende consument en 
groeiend omgevingsbewustzijn ook om 
een andere strategie voor de Limburgse 
fruitteelt.  
De fruitbedrijven in de nabijheid van 
Maastricht en Eijsden veranderen in rap 
tempo. Die ontwikkeling staat vaak , door 
schaalvergroting en teeltondersteunende 
voorzieningen, op gespannen voet met de 
landschappelijke kwaliteit .
Door deze bedrijven te positioneren als 
brede bedrijven die landschapsdiensten 
leveren voor de stad verschuift het 
perspectief. Dit zijn stadsboeren in 
een stadslandschap. Hun product is 
landschappelijke kwaliteit.
Beschikbare ruimte op bedijventerrein 
Maastricht Zuidoost benutten we om een 
‘Fruithub’ te realiseren als centrale plek.
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Stadsboeren

De fruitteelt in het zuidelijk Maasdal krijgt 
weer nevenfuncties. De bedrijven aan de 
rand van de stad leveren tal van diensten 
aan de inwoners van Maastricht.

Er grazen koeien onder 
hoogstamfruitgaarden en ook natte 
hooilanden vormen een integraal onderdeel 
van hernieuwde brede bedrijven. 
Een kleine houten windmolen produceert 
energie, er staat eens in de maand een 
foodtruck, de tourgids vertelt en de 
hoogstambrigade snoeit er op los. 

De bedrijven vormen een logische 
en duurzame schakel tussen stad en 
buitengebied.
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Fruithub

Om deze ontwikkeling verder te stimuleren 
en faciliteren realiseert een publiek-private 
organisatie een innovatieve fruithub aan de 
rand van bedrijventerrein Maastricht Zuid-Oost. 
 
Hier komen gemeenschappelijke opslag, 
verwerking, verkoop, recreatie en 
restauratie bij elkaar.
Op deze plek krijgt het streekproduct een 
duidelijk gezicht en is naast marketing-
gedreven activiteiten ook plek voor 
praktische voorzieningen ten behoeve van 
ontmoeting, logistiek, afhandeling en een 
goed georganiseerde korte keten.
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Nieuwe Energie

In het gebied heeft de afgelopen decennia 
een enorme uitbreiding van bedrijfspanden 
plaatsgevonden. Vooruitlopend op 
de uitkomsten van de Regionale 
Energiestrategie kunnen bedrijven en 
publieke plekken nu al fungeren als 
energieleveranciers voor de stad. 

Platte daken worden in dit concept benut 
als warmte-opwekkers en de warmte wordt 
met slimme warmtenetten getransporteerd 
naar omliggende wijken en daar 
opgeslagen en gebruikt.

Zo zijn concrete doelstellingen op korte 
termijn haalbaar, en wordt gewerkt aan 
draagvlak om daar op langere termijn 
op basis van gezamenlijkheid op door te 
ontwikkelen.
Een parallel traject voor een Zuid-
Limburgse energievisie is noodzakelijk om 
de technische noodzaak en capaciteit van 
het hogere schaalniveau te koppelen aan 
lokaal organisatietalent en eigenaarschap.
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Nieuwe Energie

Daken wekken warmte op en 
bovengrondse infrastructuur transporteert 
deze warmte naar wijkbuffers.  
Door de infrastructuur niet te verstoppen, 
maar te benutten, wordt energie onderdeel 
van de dagelijkse belevingswereld in het 
stadslandschap.

Door de leiding grotendeels te koppelen 
met de bestaande infrastructuur van het 
spoor, worden spoor en warmtenet een 
belangrijke structuurdrager in het gebied. 
Het levert bovendien een kans om op 
maaiveld te werken aan biodiversiteit met 
natuurvriendelijke inrichting en beheer. Zo 
gaat de energie-opgave hand in hand met 
de ontwikkeling van een groen casco.
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4. Deeluitwerkingen Zuidelijk Maasdal
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Lokale schaal

Zoals in het vorige deel uitgwerkt hebben 
de grote opgaven de potentie om het 
gebied te ‘kleuren’. Ze bieden een 
perspectief om vanuit te handelen, kansen 
op financiering en dienen als vliegwiel voor 
de gebiedsontwikkeling. 
Door aan te haken op de urgente grote 
opgaven bekennen stadslandschappen 
kleur, krijgen ze karakter en het helpt de 
stadslandschappen om zichzelf uit te 
vinden en de best mogelijke versie van een 
stadsrand te worden, te zijn en te blijven.

Maar wat betekent dat op lokale schaal? 
Hoe om te gaan met kansen van een 
speciefieke plek? Hoe kan de kwaliteit van 
het landschap de stad in worden gebracht 
en vice versa?  
 
Om daar een antwoord op te vinden is een 
viertal deeluitwerkingen gemaakt.

N
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Lokale schaal

Er is voor een viertal locaties een 
deeluitwerking gemaakt. Samen met 
de uitwerkingen voor de grote opgaven 
vormen ze de input voor de totaalkaart 
van het hele gebied aan het einde van dit 
document. 
Al deze input vormt dat de basis voor het 
vervolg. Waarbij onderzocht wordt hoe 
de ideeën en kansen vertaalbaar zijn naar 
de MIRT-opgave voor de Maas, het nog 
te formuleren programma voor de stad-
landzones en individuele initiatieven die 
de motor kunnen zijn om concrete op 
uitvoering gerichte projecten te realiseren.

De totale plankaart vormt zo een mooie 
basis om na te denken over de toekomst 
van het Zuidelijk Maasdal en dient als 
inspiratie voor een samenhangende 
ontwikkeling van toekomstige initiatieven.

N



8786

Deeluitwerking 1: 
Eijsden

Noordrand van Eijsden. Gelegen 
tussen de Maas aan de westzijde en 
bedrijventerrein Zoerbeemden aan de 
oostzijde.

N
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Eijsden

De Johan Sebastian Bachstraat vormt 
een harde grens van de bebouwde 
kom. Het landschap kenmerkt zich 
door de Maas en de natuur van de 
Eijsder beemden, de jachthaven, een 
afwisselend agrarisch grondgebruik 
en het bedrijventerrein.
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Eijsden

Het open veld aan de oostzijde met het er 
in gelegen fietspad heeft kwaliteit. Op de 
akkers staat veelal gras. Soms een perceel 
bieten of uien werkt wat verstorend.  
De fruitgaarden met groen omlijnd hebben 
kwaliteit, terwijl de rood gemarkeerde 
delen een opvolging van hekken, rasters en 
rommelig landgebruik zijn.
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Eijsden

Foto’s huidige situatie tonen de 
verschillende vormen van landgebruik, 
de hoogteverschillen en de relatie tussen 
in tact landschap enerzijds en stedelijke 
uitbreiding anderzijds.
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Eijsden

‘Re-wilding Eijsden’. Een nieuwe nevengeul 
is noodzakelijk voor de hoogwaterveiligheid 
van de Maas. Parallel aan de nieuwe 
geul lopen twee wandel- en fietswegen. 
Tegenover het clubgebouw van de 
jachthaven is een nieuw natuurtransferium 
wat de parkeerdruk op het centrum van 
Eijsden wegneemt en de centrale entree 
vormt voor dit deel van de Stadslanden 
Maastricht. 
 
Kris kras door de nieuwe natuur lopen 
een aantal wandel- en struinroutes. De 
fraaie fruitgaarden en cultuurhistorische 
elementen worden onderdeel van een 
nieuw halfnatuurlijk rivierlandschap.
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Eijsden

De Johan Sebastian Bachstraat heeft 
geen specifieke kwaliteit, en grenst aan 
een langzaam verrommelend agrarisch 
productielandschap waar de grens tussen 
bedrijfsmatig en hobbymatig boeren niet 
scherp is.
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Eijsden

In het nieuwe perspectief is het niet 
langer een landschap van bieten, gras en 
rommelige fruitgaarden, maar is het een 
gebied waar de natuur tot de voordeur 
reikt.
Wegbeplantingen zijn deels verwijderd, er 
is een uitgekiende en fraaie infrastructuur 
en een beleefbare verbinding met het 
Maasdal. In de winter stroomt het 
landschap vol met water en kun je er 
na een paar koude nachten heerlijk 
schaatsen.



101100

Deeluitwerking 2:
Kasteel Oost

Aan de zuidkant van de Pietersplas, 
tussen jachthaven Portofino en het dorpje 
Oost-Maarland ligt kasteel Oost met 
bijbehorende tuinen.

N
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Kasteel Oost

De locatie van Kasteel Oost vormt een 
belangrijke schakel in het gebied. Het 
vormt een overgang tussen de Pietersplas 
en de verschillende gebruikers daarvan en 
het dorp Oost-Maarland en aangrenzend 
open gebied.
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Kasteel Oost

Het kasteel staat leeg en is verstopt 
achter een dichte muur van opslag. Ook 
het gebouw van de jachthaven staat leeg 
en de voorlangs lopende Kasteellaan is 
voornamelijk een utilitaire verbinding om de 
parkeerplaats van de Eijsder Beemden te 
bereiken.  
De kwaliteit van het wegdek en de 
beplanting laat te wensen over. De 
parkeerplaats zelf is functioneel, maar 
dient geen breder doel.
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Kasteel Oost

Kasteel Oost staat leeg (rood) en ook 
het clubgebouw van Portofino is buiten 
gebruik. De waterplas van het grindgat 
is volledig afgeschermd door particulier 
eigendom aan de randen van de plas en er 
is geen enkele relatie tussen water en land.

De Eijsder beemden en het open gebied 
ten zuiden van de Kasteellaan hebben 
kwaliteit. 
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Kasteel Oost

Herontwikkeling van jachthaven en Kasteel 
Oost moeten gericht zijn om het slaan van 
bruggen met de directe omgeving.  
Op dit moment ligt een plan voor om 
Kasteel Oost te ontwikkelen als hotel. 
 
Door deze ontwikkeling te combineren 
met het toegankelijk maken van het water, 
het in het zicht brengen van kasteel en 
terras, het aantakken van wandelroutes 
en het beleefbaar maken van twee 
zijden van de weg levert het een enorme 
kwaliteitsimpuls.  
De parkeervoorziening wordt verplaatst 
om ruimte te maken voor het aantakken 
van de nieuwe nevengeul. Het wordt 
een natuurtransferium met een meer 
centrale positie. Zo ontstaat parkeer- en 
overstapruimte aan zowel de noord- als 
zuidzijde van het gebied.
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Kasteel Oost

De Kasteellaan is een anonieme weg, 
weliswaar met prachtig uitzicht richting de 
Maas, maar met een totaal ontbrekende 
relatie met de noordzijde van de weg.
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Kasteel Oost

De gordijnen gaan open. Kasteel Oost 
komt weer in het zicht en vormt een fraaie 
en verbindende entree richting de Eijsder 
Beemden vanaf de doorgaande weg bij 
Oost-Maarland.

Nieuwe natuur, stadsrand, beleving 
en bereikbaarheid van het water, 
cultuurhistorie, overnachten en culinair 
genieten komen hier bij elkaar.
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Deeluitwerking 3:
Publiek strand

Aan de Maas is jaren lang grind gewonnen. 
Het resultaat van deze ontgronding is 
de Pietersplas. Dit water ligt tussen 
het zuidelijkste deel van de bebouwde 
kom van Maastricht - Heugum en de 
bedrijventerreinen - en de ENCI-groeve.

N
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Publiek strand

Aan de noordzijde van de Pietersplas ligt 
het luxe kasteel de Hoogenweerth voor 
eten, overnachten, feesten en partijen. 
Ook ten noorden van de Pietersplas ligt de 
jachthaven Maastricht Marina. 
De plas is omzoomd met struweel en een 
natuurlijk beheerd grasland waar een zeer 
eenvoudig wandelpad doorheen loopt. 
Vanaf de oostzijde, de Hoge Weerd, is het 
vrijwel onmogelijk om het gebied waar te 
nemen. Aan de westzijde is de ENCI-groeve 
nooit ver weg.
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Publiek strand

Omdat de plas ondanks zijn omvang 
geïsoleerd ligt en er geen doorlopende 
infrastructuur is in het gebied, ontstaat een 
aaneenschakeling van verlaten plekken 
aan het water. 
De parkeervoorziening aan de noordzijde is 
met name bedoeld voor de Hoogenweerth, 
en de parkeerplaats aan de oostkant is een 
praktische voorziening zonder uitstraling. 
De ENCI-groeve is vaak zichtbaar, maar 
onbereikbaar.
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Publiek strand

De noordrand van de plas is vrij aardig 
en heeft kwaliteit. Het kasteel en de 
jachthaven zijn echter private plekken en 
dragen zodoende niet bij aan de gewenste 
publieke functie van deze stadsrand.

De oostrand is grotendeels dichtgegroeid 
en er is geen enkele relatie tussen de 
dagelijkse infrastructuur en de kwaliteit 
van de Pietersplas.  
Aan de westzijde van de plas loopt een 
rommelig grindpad dood. Het aanwezige 
naaktstrand is verstopt achter dicht 
struweel en ondermijnt de samenhang van 
het gebied. 
De ENCI-groeve is een potentiële 
trekpleister en is ook altijd zichtbaar aan de 
horizon. Er is echter geen gebruiksrelatie 
tussen de ene en de andere zijde van de 
Maas.
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Publiek strand

Het voorstel is om de Pietersplas weer 
deels zichtbaar te maken vanaf de 
Hoge Weerd. Bij de toegang naar de 
Hoogenweerth en het uiteinde van 
de Köbbesweg wordt aanvullende 
parkeercapaciteit gerealiseerd. 
 
Aan de noord- en westzijde van de 
plas komt een publiek strand met fraai 
paviljoen. Een vaarverbinding en kabelbaan 
betrekken de ENCI-groeve bij het gebied 
en zodoende ontstaat één samenhangend 
geheel. 

Een brug aan het einde van de landtong 
maakt een doorgaand fiets-wandelpad 
mogelijk, dat helemaal doorloopt tot aan 
Eijsden en daar aansluit op de grote 
recreatieve rondweg van de Stadslanden 
Maastricht.
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Publiek strand

In de huidige situatie loopt parallel aan de 
Maas een troosteloos en doodlopend pad. 
Er vinden ongwenste activiteiten plaats en 
de hele inrichting ondermijnt de enorme 
potentie van dit gebied volledig.
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Publiek strand

In de toekomst is er een doorlopende 
langzaamverkeersverbinding. De 
Maasoevers komen tot aan dat pad 
en maken de rivier en rivierdynamiek 
beleefbaar.  
Een publiek strand met paviljoen 
accomodeert de bewoners van Maastricht 
en Eijsden. Een plek die iedere stad 
verdient. 
 
Met een watertaxi en kabelbaan staat het 
gebied in verbinding met de ENCI-groeve 
aan de andere zijde van de Maas.
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Deeluitwerking 4: 
Uitzicht voor iedereen

Ten slotte een voorbeeld om aan te tonen 
dat het transformeren, opknappen en 
programmeren van de stadslandschappen 
niet alleen gaat over naar buiten gerichte 
ontwikkelingen, maar ook kan gaan over 
het landschap de stad inbrengen. 
De locatie van dit voorbeeld is de rand 
van de wijk de Heeg aan de zuidkant van 
Maastricht.

N
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Uitzicht voor iedereen

Tussen A2 en de Rijksweg ligt de wijk de 
Heeg. Deze wijk kampt met leegloop en 
een teruglopend voorzieningen-niveau. 
De kwaliteit is nog redelijk op peil, maar 
verdient accute aandacht.
Aan de oostrand van de wijk is een 
directe overgang naar het Zuid-Limburgse 
landschap die er op kaart aardig uit ziet, 
maar in de praktijk de nodige uitdagingen 
kent. 
 
We zoomen in op de omgeving waar de 
Rijksweg de Bronckweg richting Cadier en 
Keer ontmoet.
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Uitzicht voor iedereen

Precies op de kruising van de Rijksweg 
en de Bronckweg staat de Torenmolen 
van Gronsveld, een prachtig en goed 
onderhouden stuk erfgoed. 
 
De rand van de nieuwbouwwijk ten 
noorden van dit punt is een fraaie 
landschappelijke fietsroute.

De nieuwe wijk, enkele tuinen, leegstaande 
gebouwen, de infrastructuur en hekwerken 
vormen echter een belemmering tussen 
de wijk de Heeg en het aangrenzende 
landschap.
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Uitzicht voor iedereen

In groen de fraaie fiets- en wandelpaden 
en open velden. Een prachtig uitgangspunt 
om op aan te haken. Echter is de Heeg 
vervreemd van deze kwaliteiten. Juist 
op het scharnierpunt van de wijk met 
het landschap, de Torenmolen en de 
Bronckweg staat een aantal nietszeggende 
bedrijfspanden waarvan er ook enkele 
leegstaan. 
De Rijksweg is een harde grens die door 
het verschil in kwaliteit aan weerszijden 
ook als een echte barrière wordt ervaren.
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Uitzicht voor iedereen

We stellen een heroriëntatie van deze 
stadsrand voor, waarbij de rand van de 
Heeg als een aaneengesloten parkachtig 
landschap wordt ontwikkeld.  
Het vormt zo de groene schakel tussen 
het wijkcentrum en het landschap. Elke 
beschikbaar te maken vierkante meter 
wordt gezocht en vergroend. 
De leegstaande gebouwen worden 
gesloopt en vervangen door een 
wijkcentrum georiënteerd op het 
landschap.
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Uitzicht voor iedereen

Een rand van weinig inspirerende en zelfs 
deels leegstaande bedrijfspanden vormt 
het scharnierpunt van de wijk de Heeg en 
het aangrenzende heuvelland.
 
Door een grotendeels particulier geclaimde 
‘wig’ tussen de Rijksweg en de Oude 
Molenweg zijn uitzichten de omgeving in op 
dit stuk onmogelijk gemaakt.
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Uitzicht voor iedereen

De bedrijfsrand met lege hulzen kan 
getransformeerd worden tot een plek waar 
het landschap de wijk in wordt getrokken. 
Bedrijfspanden worden gesloopt en een 
paviljoen van waaruit verschillende sociale 
programma’s worden vormgegeven komt er 
voor in de plek. 
De infrastructuur wordt opgeknapt, 
verbinden van stad en ommeland staat 
centraal en de Heeg ligt ineens weer aan 
het landschap.
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5. Synthese
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Synthese

Het bijeenbrengen van denkrichtingen 
voor de grote schaal en ontworpen 
oplossingen voor de kleine schaal leidt tot 
een landschappelijke en programmatische 
visie voor het gebied tussen Eijsden en 
Maastricht.

Samen met de voornoemde ideeën, 
beelden en inspiratie vormt deze plankaart 
de basis voor een gebiedsbreed op te 
pakken MIRT-opgave voor de Maas. 
 
Het levert inspiratie voor het nog te 
formuleren programma voor de stad-
landzones en andere kansen en individuele 
initiatieven die de motor worden om van 
de ideeën concrete op uitvoering gerichte 
projecten te maken.

Zo vormen we met de ontwikkeling van het 
Zuidelijk Maasdal één van de bouwstenen 
voor het samenhangend groen concept 
voor het hele Stadslandschap. 
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