
 1

 
 
VERSLAG – 24 MAART 2011 
 
BEWONERS LIMMEL EN NAZARETH BUIGEN ZICH OVER MASTERPLAN VOOR EEN 
NIEUWE WIJKCENTRUM 
 
Op donderdagavond 24 maart bogen zo’n tachtig bewoners uit de buurten Limmel en 
Nazareth zich over het concept-masterplan voor het nieuwe wijkcentrum op de ‘Hoolhoes-
locatie’ en de aangrenzende Kanjelzone. Tijdens de bijeenkomst in Kasteel Bethlehem kwam 
een groot aantal thema’s aan bod, zoals wonen, winkels, Hoeve Rome, Kasteel Jeruzalem, 
verkeer en parkeren. De bewoners bespraken met professionals van onder meer de 
gemeente, scholen en woningcorporaties hoe deze onderdelen in het plan straks het best 
kunnen worden uitgewerkt. Dat leverde veel bruikbare voorstellen op. Hierna vindt u het 
verslag van de bijeenkomst.  
 
 
Opening 
Wethouder Albert Nuss opende de avond. Hij heette de in grote getale opgekomen 
bewoners welkom en vertelde hen over het doel van de bijeenkomst. De gemeente 
Maastricht, de Hoge Hotelschool, Woonpunt en Servatius werken samen aan een ruimtelijk 
masterplan. Dit plan heeft twee onderdelen:  

• het nieuwe centrumgebied van Limmel/Nazareth: de ‘Hoolhoes-locatie’ met onder meer 
een nieuwe basisschool, winkelcentrum en woningen; 

• de aangrenzende Kanjelzone: Kasteel Bethlehem en de Campus van de Hotelschool, 
Kasteel Jeruzalem en Hoeve Rome en omgeving.  

De inbreng van de bewoners is nodig om dit masterplan verder in te vullen en beter te 
maken. Een door veel mensen gedragen plan kan volgens Nuss de regering en de provincie 
het laatste zetje geven om het nog resterende tekort in de financiering te dekken. Gemeente, 
corporaties en Hotelschool investeren de komende jaren 45 miljoen euro in het gebied. 
Daarvan zijn zes miljoen nog niet geregeld. De gemeente wil hier niet op wachten en 
investeert alvast vier ton in het verleggen van de ondergrondse gasleiding. ‘We nemen dat 
risico zodat we straks snel met de ontwikkeling van het centrumgebied kunnen starten’, 
aldus Nuss.  
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Aanleiding van het masterplan 
Marcel van Dijk, gemeentelijk projectmanager gebiedsontwikkeling voor Limmel en Nazareth, 
ging kort in op de voorgeschiedenis van het masterplan. De aanleiding voor de aanpak ligt in 
de Buurtprofielen. De gemeente vraagt de Maastrichtse burgers eens in de twee jaar hoe zij 
vinden dat hun buurt er voor staat. Ook bekijkt de gemeente de ontwikkeling van de buurten 
op een aantal punten, bijvoorbeeld de gemiddelde inkomens en de bevolkingssamenstelling. 
Limmel en Nazareth stonden bij de laatste Buurtprofielen steeds in de onderste regionen van 
de ranglijst van Maastrichtse buurten. Op basis van dertig indicatoren weken zij negatief af 
van de Maastrichtse gemiddeldes. Daar kun je somber over doen, maakte Van Dijk duidelijk, 
‘maar je kunt ook zeggen dat er in deze wijk dus een wereld te winnen is.’ De gemeente 
stelde daarom samen met corporaties, buurtbewoners en andere partijen voor Limmel en 
Nazareth een Wijkontwikkelingsplan op (WOP). De gemeenteraad van Maastricht stelde dit 
plan begin 2010 vast. Het plan heeft twee onderdelen: de sociale versterking van 
Limmel/Nazareth en de ruimtelijke vernieuwing van de wijk.  
 
Het centrale doel van het WOP is dat Limmel en Nazareth samen weer een vitale wijk 
worden. Beide buurten hebben nu een eigen school en enkele winkels. Deze kunnen op 
langere termijn niet zelfstandig overleven. ‘Doen we niks’, aldus Van Dijk, ‘dan zullen ze op 
den duur onherroepelijk verdwijnen. De gemeente wil dat Limmel en Nazareth een goede 
school en goede voorzieningen houden. Dat kan door ze op een centrale plek tussen de 
twee buurten te concentreren. Daarvoor moeten wel de ruimtelijke barrières tussen Limmel 
en Nazareth worden opgeheven.’ 
 
 
Ruimtelijke vernieuwing van Limmel en Nazareth 
Het opheffen van de barrières is een van de belangrijkste onderdelen van de ruimtelijke 
vernieuwing van Limmel en Nazareth. Er komt een twintig meter brede tunnel onder het 
spoor (met voetpad, fietspad en twee rijstroken) en de hoogspanningsleidingen gaan onder 
de grond. Andere onderdelen van de ruimtelijke vernieuwing zijn het: 

• vergroten van de variatie van de woningvoorraad; 

• concentreren van de voorzieningen en de school op de centraal gelegen Hoolhoes-
locatie (waar nu de Kringloopwinkel ligt); 

• verzilveren van de kansen die samenhangen met de rijke cultuurhistorie in het gebied; 

• verbeteren van groen, water en openbare ruimte; 

• opheffen van de knelpunten in het parkeren.  
 
De ruimtelijke vernieuwing van Limmel en Nazareth profiteert straks van een aantal nieuwe 
ontwikkelingen in de naaste omgeving. In het noorden van Limmel komt een nieuw NS-
station met een groot parkeerterrein. Bezoekers van Maastricht kunnen hier de auto 
achterlaten om voor het laatste stukje naar het stadscentrum de trein te nemen. Er komt 
verder een nieuwe afslag van de A2 naar Beatrixhaven. Als derde is er de Groene Loper: de 
fiets- en voetgangersverbinding die straks het Maastrichtse stadscentrum verbindt met de 
landgoederenzone ten noorden van Limmel. De Groene Loper is onderdeel van de 
ondertunneling van de A2. Limmel en Nazareth krijgen straks dus een nieuwe ontsluiting per 
auto en trein en toegang tot een aantrekkelijke fietsroute.  
 
Om het nieuwe centrumgebied van Limmel en Nazareth mogelijk te maken, moeten de 
hoogspanningsleidingen onder de grond worden gelegd. Verder worden de Kringloopwinkel, 
enkele woningen op de kop van de Balijeweg en de garages aan de Tiberiasstraat gesloopt. 
In het nieuwe centrum komen een brede school met peuterspeelzaal en kinderopvang, 
winkels, een gezondheidscentrum en woningen in verschillende types voor studenten, 
senioren en gezinnen. 
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Waar gaat het ruimtelijk masterplan over? 
Het ruimtelijk masterplan gaat over de Hoolhoes-locatie, de verbeterde campus van de Hoge 
Hotelschool, Kasteel Jeruzalem, de Kanjelzone en Hoeve Rome. Verder voorziet het plan in 
nieuwe groen-recreatieve verbindingen en de aanleg van kunstwerken in de openbare 
ruimte. De invulling hiervan bevat meerdere thema’s, waarmee de bewoners tijdens de 
bijeenkomst in aparte werkgroepen samen met professionals aan de slag gingen. Op 
sommige punten is er veel ruimte voor de inbreng van de bewoners, op andere minder of 
niet. Voorbeeld is het nieuwe viaduct onder het spoor. Na het uitvoerige overleg hierover met 
onder meer ProRail is er geen ruimte meer om de plek van het viaduct te veranderen. Bij de 
kunstwerken is die ruimte er wel. Drie kunstenaars gaan voor de spooronderdoorgang een 
kunstwerk met licht ontwerpen. De bewoners hebben een doorslaggevende stem als straks, 
in juli, het winnende ontwerp wordt gekozen. 
 
 
Planning 2011-2015 
Voor de ruimtelijke vernieuwing van Limmel en Nazareth is de volgende planning gemaakt. 
Voor dit jaar, 2011, staan op stapel: 

• afronding van het masterplan (voorjaar); 

• regelen van de finale cofinanciering, zodat ook de resterende zes miljoen worden 
gefinancierd (voorjaar); 

• verleggen van de hogedrukgasleiding op de Hoolhoes-locatie (voorjaar); 

• start van het leegmaken (‘onthuren’) van de dertig woningen die worden gesloopt; 

• start van de verbetering van het groen in de Kanjelzone; 

• aanleg van de rotonde op de Meerssenerweg.  
 
De activiteiten in 2012: 

• sloop van het kringloopcentrum en de garageboxen aan de Tiberiasstraat; 

• start van de sloop van dertig woningen; 

• start van de aanleg van de ongelijkvloerse spoorkruising; 

• start van het ondergronds leggen van de hoogspanningsleidingen; 

• verdere verbetering van de groen- en waterstructuur van landgoed Kanjel.  
 
Tot slot de planning voor de jaren 2013-2015: 

• oplevering van de spoorkruising en de verkabeling van de hoogspanningsleidingen; 

• oplevering van de lichtkunst op/aan/bij de spooronderdoorgang; 

• bouw van de school, winkels en woningen; 

• verbetering van de campus van de Hotelschool; 

• oplevering van Kasteel Jeruzalem, dat met rijkssubsidie wordt opgeknapt;   

• oplevering van het landschapspark en de openbare ruimte in de Kanjelzone.  
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Discussie 
 
De bewoners praatten in kleine groepjes met professionals over een aantal thema’s. 
Hieronder het overzicht van hun belangrijkste bevindingen. De voorstellen en ideeën zijn 
gerangschikt per onderwerp. 
 
 
Parkeren en verkeer bij het nieuwe wijkcentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij bewoners leven veel zorgen over de verkeerssituatie na de komst van het nieuwe 
wijkcentrum. Worden de Bijbelbuurt en de Meerssenerweg dan niet te veel belast met extra 
verkeer en parkeren? Zijn er bij het centrum voldoende parkeerfaciliteiten voor het winkelend 
publiek? Gesuggereerd werd om langs het spoor dubbeldeks parkeren mogelijk te maken of 
een parkeerfaciliteit boven de winkels. Ook opperden aanwezigen om het verkeer naar en 
van de winkels en de bevoorrading vooral te laten plaatsvinden tussen het spoor en de 
winkels, zodat het gescheiden wordt van het ‘schoolverkeer’. Helemaal 100% is dat niet te 
regelen, omdat de mensen vanuit Nazareth in alle gevallen ergens het verkeer naar de 
winkels moeten kruisen om bij de school te komen. Een oplossing kan mede worden 
gevonden in het scheiden van het auto- en het fietsverkeer, zodat het grootste deel van het 
verkeer naar de school (fietsers) al voor een belangrijk deel wordt losgekoppeld van het 
verkeer naar de winkels (hoofdzakelijk auto’s). 
 
Voor de school stelden deelnemers een ‘kiss and ride-zone’ voor. Omdat de nieuwe school 
beide buurten bedient, wordt verwacht dat veel mensen de kinderen met de auto brengen en 
halen. In een ‘kiss and ride-zone’ kan dat snel en veilig gebeuren. Verder werd geopperd om 
de schooltijden en de bevoorrading van de winkels op elkaar af te stemmen, zodat het elkaar 
niet in de weg zit. Een verkeersveilig gebied rond de school wordt dus essentieel gevonden 
door de bewoners. De school moet in een zo autoluw en groen mogelijk gebied komen te 
liggen.  
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Zorgen waren er ook over de verkeersveiligheid op de Balijeweg. Is deze breed genoeg om 
de toename van het verkeer op te vangen? De weg heeft nu al een parkeerprobleem. De 
deelnemers vroegen dan ook om over de hele lengte van de weg te kijken naar zowel de 
verkeersveiligheid (met name voor overstekende kinderen) als het parkeren en het laden en 
lossen voor het winkelcentrum. Daarbij werd ook aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid 
van Oud-Limmel en Kasteel Bethlehem als je je langs de Balijeweg beweegt. Die moet 
bewaard blijven. In dit verband werd ook opnieuw aandacht gevraagd voor het aanstralen 
van de kerk van Limmel.  
 
Betrek bij de analyse van de verkeerssituatie na de komst van het wijkcentrum verder ook 
het Kemenadeplein. Er werd verschillend gedacht over de aanpak van de Balijeweg en dit 
plein in de toekomst: een deel van de bewoners pleitte voor het maken van meer ruimte op 
deze wegen, een ander deel vindt juist dat het verkeer zo veel mogelijk moet worden 
beperkt. Duidelijk is wel dat je voor het goed afwikkelen van het verkeer en het parkeren na 
de komst van het nieuwe centrum ook de situatie in de aangrenzende straten in de 
afwegingen moet meenemen.  
 
Met betrekking tot de winkels werd gesteld dat de ruimte voor de winkels een goede kwaliteit 
moet hebben, zodat ook kinderen en moeders met kinderwagens daar veilig kunnen 
vertoeven. Er moet dus bij de ontsluiting op worden gelet dat het vrachtverkeer voor de 
bevoorrading niet voor de winkels langs rijdt.  
 
Nog andere opmerkingen over verkeer en parkeren: 
- maak in de Jaffalaan een autolus, ook voor bewoners; 
- zorg voor voldoende fietsenstallingen bij het winkelcentrum; 
- maak ook parkeerplekken voor de leerkrachten en mensen die in de peuterspeelzaal en 

de kinderopvang moeten zijn. 
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School en (school)kinderen 
 
De schoolkinderen van Nazareth moeten straks op een veilige manier naar school kunnen 
gaan. Dat is essentieel voor de overlevingskansen van de nieuwe school. De rotonde op de 
Meerssenerweg werd hierbij als vooruitgang gezien. Daardoor kan met name het langzaam 
verkeer op een veilige manier de Meerssenerweg passeren.  
 
Over de school werd verder gezegd dat de gymzaal beter beneden in het gebouw kan liggen 
dan boven en dat er niet, zoals bij de Letterdoes, een speelplaats moet komen op het dak. Er 
werd ook aandacht gevraagd voor mogelijke trillingen in het gebouw door het verkeer in de 
buurt, dit in verband met de werking van de digitale schoolborden.  
 
Er moet volgens verschillende aanwezigen een plek komen voor hangjongeren, in de leeftijd 
net boven de basisschool. Laat dat niet aansluiten op de basisschool, maar leg het aan de 
andere kant van het spoor. Geef de jongeren daar een eigen ruimte waar ze terecht kunnen 
om leuke dingen te doen en elkaar te treffen. Gepleit werd ook voor het terug laten komen 
van het huidige SPOT en van het kleine trapveldje dat nu bij de kringloopwinkel ligt.  
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Tunnel onder het spoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de tunnel werd gevraagd of deze niet hoger kan worden, zodat hij ook bereikbaar is 
voor vrachtwagens en de bevoorrading van de winkels ook via de Meerssenerweg kan 
plaatsvinden. Dit is echter niet mogelijk omdat dan de hellingsgraad in de tunnel te hoog 
wordt. De tunnel heeft nu een hellingsgraad van 6%. Dat zou dan 10% worden en dat is te 
steil voor fietsers. De oplossing om dan de Meerssenerweg en de rotonde een stukje op te 
schuiven, is te ingrijpend.  
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Kunst bij het nieuwe spoorviaduct 
 
De deelnemers aan de workshop over ‘techniek en kunst’ waren vrijwel unaniem van mening 
dat het spoorviaduct bij de toepassing van kunst de volle aandacht moet krijgen. Het is 
immers dé verbinding tussen de twee buurten. Dat verbindende element zou met kunst 
geaccentueerd moeten worden, vanuit het idee dat er één wijk aan het ontstaan is. Bij de 
inrichting en aankleding van het viaduct moet de sociale en fysieke veiligheid voorop staan. 
Het moet kindvriendelijk zijn (leuk, luchtig, afwisselend) en uitnodigend.  
De overige locaties (zoals station Noord en de groenzone rond de hotelschool) hoeven wat 
de aanwezigen betreft niet met kunst te worden aangekleed. Dit geldt in het bijzonder voor 
de nieuwe ‘kabelmasten’, die in de plaats komen van de hoogspanningsleidingen. Deze 
kabelmasten moeten vooral niet worden geaccentueerd met kunst. Hoogspanningskabels 
hebben de bewoners lang genoeg gezien.  
 
Bij het spoorviaduct hoeft niet perse lichtkunst te worden toegepast. Ook wandschilderingen 
kunnen goed werken. Het zou immers jammer zijn als de wanden kaal blijven. Ze zitten dan 
bovendien snel vol met graffiti. Plaats er bijvoorbeeld ook het werk van Bernadette Huijbers.  
De aanwezigen bepleitten dat de kunstwerken ook overdag zichtbaar zijn. Als er met licht 
wordt gewerkt, zorg er voor dat dit ’s avonds en ’s nachts geen overlast bezorgt voor de 
omwonenden. Speel bij zowel de wandschilderingen als de lichtkunst met kleuren: geen felle 
‘plastic’ kleuren maar warme kleuren. Zorg bovendien voor afwisseling zodat de kunst op 
termijn niet saai of gewoon wordt. De wandschilderingen bij het viaduct tussen Nazareth en 
Amby werden als goed voorbeeld genoemd. Deze blijken telkens weer verrassend te zijn. 
Geopperd werd verder om de kunst zodanig te maken dat het ook vanuit de trein te zien is. 
Zo krijgen Limmel en Nazareth letterlijk smoel voor de voorbijgangers.  
 
De deelnemers deden nog een aantal suggesties voor kunst in de wijk: trompe d’oeils, het 
projecteren van teksten, verwerken van de seizoenen, aansluiting zoeken bij de aankleding 
van de A2-ondertunneling en verbinding met de Landgoederenzone, gebruikmaken van 
groen en natuur (verwerk planten in een aankleding).  
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Winkels 
 
Op het gebied van de winkels werd gevraagd wie de voorrang bepaalt bij de toewijzing van 
winkelruimte in het nieuwe centrum (zowel wat betreft de branche als de aantallen). Ook 
werd aandacht gevraagd voor de vrijkomende winkelpanden in Nazareth en Limmel. 
Ontwikkel daar beleid voor en voorkom dat ze leeg komen te staan, om waardevermindering 
van de bovenliggende woningen tegen te gaan.  
Een andere vraag was hoe de winkeliers hun verplaatsing naar het nieuwe centrum straks 
kunnen financieren. 
 
 
Wonen 
 
Veel bewoners zijn bezorgd over de geplande komst van studentenwoningen in het nieuwe 
centrum. Wonen er niet al te veel studenten in Limmel? Enkele deelnemers vonden de 
studentenhuisvesting acceptabeler als ze wordt bestemd voor de Hotelschool en wordt 
gekoppeld aan de campus aan de noordkant en een sportvoorziening. 
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Het nieuwe bouwblok op de hoek Populierweg/Balijeweg werd door een aantal aanwezigen 
te groot gevonden. Men is er niet enthousiast over. De particuliere eigenaren van de 
woningen (doorlopende deel van de Populierweg) hebben ernstige bedenkingen bij het 
bouwblok op de kop Balijeweg vanwege het wegnemen van het uitzicht.En stond er 
aanvankelijk niet een kleiner gebouw ingetekend?  
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Invulling van het (wijk)centrum 
 
Er werden enkele suggesties gedaan voor de invulling van het nieuwe wijkcentrum. Zo was 
er een pleidooi voor een kleine horecavoorziening (zoals een lunchroom) en voor voldoende 
sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten. Daarnaast werd voorgesteld om in het nieuwe 
kindcentrum een mogelijkheid voor jeugdontmoeting op te nemen zoals in La Bellettsa. 
Andere aanvullende functies die werden genoemd: postkantoor, bibliotheek, pinautomaat, 
brievenbussen, een huiskamer voor senioren en wellicht een gemeenschapshuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station Noord 
 
Bij het nieuw aan te leggen station Maastricht Noord komt een P en R-voorziening. 
Bewoners vinden dit een goede ontwikkeling, op voorwaarde dat het terrein op een sociaal 
veilige manier wordt ingericht. Het kan niet zo zijn dat je daar je auto neerzet en vervolgens 
in het donker een half uur moet wachten op de trein naar het centrum. Er moet daarom 
goede verlichting komen en een snelle verbinding met de stad.  
 
Tussen het station en Nazareth ligt de verbinding met de Groene Loper, die de 
Meerssenerweg oversteekt op een punt waar de onbebouwde kom overgaat in de bebouwde 
kom. Er werd gepleit voor een zodanige inrichting van deze oversteek dat fietsers veilig 
kunnen oversteken en auto’s worden afgeremd. Daarvoor zal het nodig zijn fysieke 
maatregelen te treffen.  
 
Bij dit station Noord wezen aanwezigen nog op een mogelijke afspraak of toezegging om dit 
pas te openen na aanleg van het viaduct.  
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Kasteel Jeruzalem en nieuwe landschapspark 
 
Het Kasteel Jeruzalem wordt opgeknapt, met het park is al begonnen. Beide moeten straks 
openbaar toegankelijk worden. Welke ideeën hebben de bewoners voor de inrichting? De 
volgende voorstellen werden geopperd: 

• de buurtbewoners vinden het belangrijk dat er vooral gewandeld kan worden in het park. 
Het moet er dus rustig zijn en openbaar. En er moet goede verlichting komen, ook 
richting het nieuwe station. Dit bevordert de leefbaarheid en veiligheid; 

• Jeruzalem zou als startpunt kunnen fungeren voor wandel- en fietsroutes naar de 
landgoederenzone. Er liggen heel wat kastelen in de omgeving. Er zou in Jeruzalem een 
rustig koffiehuis kunnen komen, een plek waar ook ’s avonds concerten kunnen worden 
gegeven, bijvoorbeeld door studenten van het Conservatorium; 

• de activiteiten in Jeruzalem zouden moeten aansluiten bij Limmel en Nazareth. Kan er in 
het openbaar gedeelte bijvoorbeeld een klein museum komen over de geschiedenis van 
Limmel? Of een functie die aansluit bij de Hotelschool, bijvoorbeeld een uitzendbureau 
voor horecastudenten, spannende kookstudio of verkooppunt voor regionale producten?; 

• voor jongeren zou er in het koetshuis een ontmoetingsplek kunnen worden gemaakt of 
een ruimte voor sport. Voor ouderen kunnen in het kasteel combinaties van zorg en 
wonen worden gecreëerd, maar dan wel voor de bewoners van Limmel en Nazareth. 
Kantoren in het kasteel worden door de bewoners niet meteen afgewezen, als dit maar 
niet leidt tot een afgesloten terrein; 

• betrek leerlingen van het ROC bij de restauratie van kasteel en park. Richt daarvoor dus 
leerlingwerkplaatsen in. 

 
Voor de verdere uitwerking van de plannen voor Jeruzalem stelden de bewoners twee 
belangrijke voorwaarden. Ten eerste willen zij graag bij de ontwikkelingen worden betrokken. 
Ten tweede raden de bewoners sterk aan om bij de aanpak altijd te kiezen voor kwaliteit.  
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Hoeve Rome 
 
De kinderboerderij en aangrenzende Hoeve Rome kunnen een belangrijke ontmoetingsplek 
worden in Limmel en omgeving. Dan is het wel nodig daarvoor meer kwaliteit en structuur in 
te brengen. De kwaliteit van de ‘in de toekomst meanderende Kanjel’, de ligging bij de 
Kastelen Jeruzalem en Bethlehem en uiteraard Hoeve Rome zelf. Door allerlei 
omstandigheden (onder andere wegvallen vrijwilligers en financiën) is die structuur de 
afgelopen jaren verdwenen in de kinderboerderij. De mogelijkheden worden niet meer 
volledig benut en het onderhoud schiet tekort. De bewoners pleitten daarom voor meer 
structuur, waarvoor verschillende ideeën werden geopperd. Zoals een instelling voor 
dagbestedingsactiviteiten of een zorgboerderij.  
Met een vastere structuur is het mogelijk op de kinderboerderij mensen en groepen te 
ontvangen. Dan wordt het ook mogelijk een verbinding te leggen met de basisschool. De 
aantrekkelijkheid voor bezoekers kan worden vergroot door bijvoorbeeld een moestuin aan 
te leggen, een kruiderij, een poel of door een stuk wild te laten. Het gebied is met 6000 
vierkante meter groot genoeg. De gemeente kan snel beginnen met de uitvoering van deze 
ideeën omdat ze voor driekwart eigenaar is van de grond. De bewoners gaven aan daarbij te 
willen helpen. Ze willen graag de eerste stap zetten door bijvoorbeeld de voorgevel aan te 
pakken zodat deze niet verder verloedert. De gemeente zou daar wel bij moeten helpen, 
door bijvoorbeeld materiaal ter beschikking te stellen.  
 
Hoeve Rome en omgeving moet niet alleen toegankelijk zijn voor mensen uit Limmel. Het 
gebied moet ook zijn te bereiken van de kant van Kasteel Bethlehem. Als er een P en R-
voorziening komt bij station Noord, zouden mensen in plaats van naar de stad ook naar de 
landgoederenzone of de Grensmaas kunnen gaan. Hoeve Rome kan dan een aantrekkelijke 
tussenstop zijn, om een kopje koffie te drinken of de kinderen het dierenleven te laten 
ontdekken.  
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Groen, water en openbare ruimte 
 
Hoe verbeter je het watersysteem van de Kanjel? Om te beginnen door deze beek te 
zuiveren. De Kanjel is smerig, elke verbetering moet dus beginnen met een 
schoonmaakbeurt. Met dit als basisvoorwaarde kwamen er enkele suggesties om het 
watersysteem in de wijk te verbeteren. Er werd bijvoorbeeld geopperd om het regenwater bij 
nieuwe gebouwen en woningen niet af te voeren naar het riool maar naar de sloten en 
Kanjel. Die worden zo beter doorspoeld en er komt meer stroming. Ook de 
infiltratievoorziening bij de P en R-voorziening bij het station zou hieraan gekoppeld kunnen 
worden. Gepleit werd verder voor het verbeteren van de oeverzone van de Kanjel.  
 
Een ander voorstel is om het verkeer vanaf Station Noord naar Limmel of Maastricht zo veel 
mogelijk te concentreren. Door één route, bijvoorbeeld de Jeruzalemweg, goed te verlichten, 
wordt voor iedereen duidelijk dat dit de veilige verbinding is. Andere routes blijven intussen 
donker. Zo koppel je het autoverkeer en de stromen van fietsers en voetgangers.  
De kwaliteit van de openbare ruimte kan verder worden verbeterd door ruimte te geven aan 
particulieren, zoals de visvereniging, voetbalvereniging, kinderboerderij of biologische 
tuindersvereniging. Het gebied is te groot om door één partij, lees de gemeente, te worden 
beheerd. Dit zou wel betekenen dat sommige stukjes dan mogelijk niet meer openbaar 
toegankelijk zijn. Dat hoeft echter niet. Een goed voorbeeld van ruimte geven aan 
particulieren is dat de visvereniging nu één keer per jaar de hele Kanjelzone opruimt.  
 
 
Afsluiting 
 
Wethouder Nuss dankte de aanwezigen voor hun goede inbreng. Deze wordt meegenomen 
bij de verdere uitwerking van het masterplan. Dit is volgens plan nog voor de zomer gereed. 
Nuss kondigde aan dat het definitieve masterplan wordt gepresenteerd aan de buurt, 
waarschijnlijk opnieuw in de Hotelschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


