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Tregaterrein
in beeld voor
detailhandel

LIMMEL Failliete fabriek ligt op cruciale plek

door John Hoofs

MAASTRICHT – Het Tregaterrein in
Limmel (ex-Sphinx) is nadrukke-
lijk in beeld als locatie voor vesti-
ging van grootschalige detailhan-
del. Door het onverwachte faillis-
sement van de tegelfabrikant
doet zich een herontwikkelings-
kans voor waar de hele stad pro-
fijt van kan hebben.

Het viel deze week te beluisteren in
de wandelgangen van het stadhuis,
waar onder meer de toekomst van
Limmel (uitbreiding Mosa, woning-
bouw) werd besproken.

Stadsbestuur, woningcorporaties
en projectontwikkelaars houden
momenteel alle Maastrichtse plan-
nen tegen het licht die voor de ko-
mende decennia gemaakt zijn. Be-
volkingskrimp, kredietcrisis en re-
gionale afstemming van woning-
bouwprogramma’s zullen leiden
tot bijstellingen van risicoprojec-
ten.

Er doen zich echter ook onver-
wachte kansen voor. Door de te-
loorgang van Trega aan de Borgha-
renweg komt veel sneller dan ge-
dacht een terrein vrij, dat strate-
gisch ligt tussen A2 en Maas, pal
aan de ringweg rond de stad. Een
ideale plek voor handel in groot-
schalige artikelen als auto’s, bouw-
materialen, tuinspullen en meube-
len, zegt wethouder Luc Winants
(CDA, stadsontwikkeling).

Zo’n locatie voor perifere detail-
handel was voorzien in het grote
Belvédèregebied, waar de plannen
voor herontwikkeling getempori-
seerd en aangepast worden. Bijko-
mend voordeel van het Tregater-

rein: de toekomstige klanten-
stroom hoeft niet de toch al drukke
Noorderbrug over. Winants: „Puur
vanuit verkeersoogpunt heeft het
Tregaterrein een streepje voor.”

Volgens de wethouder bestaat
veel belangstelling voor grootschali-
ge detailhandelsvestigingen in
Maastricht. Hij wil het liefst zo snel
mogelijk duidelijkheid bieden aan
ondernemers die plannen hebben
aangemeld bij het stadsbestuur.

Voor de zomer wordt de sinds
eind 2008 leegstaande tegelfabriek
op het Tregaterrein ontmanteld en
kan snel met sloop van loodsen en
andere opstallen worden begon-
nen. Er staan geen waardevolle in-
dustriële gebouwen op het terrein.
Tijdwinst gegarandeerd.

Naast het Trega-terrein ligt al
een vestiging van Wessem, waar op
de Maasoever opslag en overslag
van zand, grind en andere bouw-
materialen plaatsvindt.

Een deel van het Tregaterrein is
nodig voor het ongelijkvloers ma-
ken van de kruising Willem Alexan-
derweg-Viaductweg, de rest kan in-
gericht worden voor detailhandel.

Het lege fabrieksterrein naast Tre-
ga - ex-Zinkwit - is nog steeds na-
drukkelijk in beeld voor woning-
bouw (Limmel aan de Maas). In de
eerste plannen was sprake van mo-
gelijk 1500 huizen en appartemen-
ten, daarna van 900 en Winants
verwacht dat er uiteindelijk zo’n
500 kunnen worden gebouwd.


