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Maastricht, 6 december 2020 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden van Maastricht, 

 

Graag willen wij U met trots bij deze een plan van de buurt Limmel over Limmel aan de Maas -het 

Trega/Zinkwit-terrein incl. de bestaande buurt- aanbieden. 

Plan van de buurt; bewoners enthousiast  

De ideeën voor dit plan zijn van de bewoners, ondernemers, kinderen en instanties in de wijk. 

Iedereen heeft de kans gehad ideeën aan te dragen en velen hebben dat ook gedaan. Al deze 

opgehaalde ideeën zijn gecombineerd in één integraal plan, dat wonen, kleine 

bedrijvigheid/creatieve industrie, detailhandel, horeca, duurzaamheid, hoogwaterveiligheid, 

toerisme, (industrieel) erfgoed, gezondheid, en natuur combineert. Dit plan is teruggekoppeld aan de 

buurt, en de reacties zijn zéér enthousiast. Zoals een inwoner zei: ‘‘Hier wordt een mens, een 

Limmeleer weer even trots, blij en hoopvol van!!! Het laat zien dat een aandachts-wijk, ook weer een 

voorbeeldwijk kan worden.’ Of een ander: ‘Het geeft mij een positief gevoel, en meer dan dat. Ik ben 

er enthousiast over; ik word er warm van!’ 

Wij willen benadrukken dat alle inwoners van Limmel over dit plan geïnformeerd zijn, net als de 

ondernemers en instanties in onze buurt.   

Gebied van kansen  

We willen U met dit plan vooral inspireren over de kansen die er liggen op dit mooie stukje 

Maastricht: op een steenworp afstand van de historische binnenstad, prachtig gelegen aan de Maas 

en in het hart van het Maastrichtse industrieel erfgoed. Het gebied Trega/Zinkwit is de schakel tussen 

het oude centrum van Maastricht en het culturele erfgoed van de Maastrichtse maakindustrie en de 

Landgoederenzone in Buitengoed Geul en Maas. Ook de Via Belgica en de natuur van het Rivierpark 

Maasvallei maken hier hun entree. Het terrein is daarmee een unieke locatie in de stad, die 

bijzondere kansen biedt voor de ontwikkeling van een bijzondere plek vol historie, natuur, 

duurzaamheid en innovatie.  

 



Eigenaren terrein ook enthousiast 

Het plan is ook besproken met de beide eigenaren (Naga Solar en Mourik) van de terreinen en ook zij 

zijn enthousiast. Zij zien genoeg aanknopingspunten om dit plan samen met ons verder uit te werken 

tot een haalbaar en uitvoerbaar plan. 

Radiostilte gemeente  

Wij hebben de ideeën van de buurt ook besprokenmet ambtenaren van  de Gemeente Maastricht en 

het ingehuurde stedenbouwkundig bureau Ziegler/ Brandenhorst maar we zien er weinig van terug in 

het plan. Wij willen benadrukken dat wij vertrouwen hebben in het stedenbouwkundig 

ontwerpbureau Ziegler/Brandenhorst dat voor deze opdracht ingehuurd is. Alleen dit bureau heeft 

een opdracht en parameters meegekregen van de Gemeente Maastricht, en wij krijgen tot dusver 

geen antwoord van de Gemeente op de vraag welke opdracht en welke parameters dat dit zijn. We 

kunnen er wel naar raden want op de laatste versie van het plan van de Gemeente dat wij gezien 

hebben staat nog steeds een P&R, drukke verkeerswegen en industrie. Terwijl wij al zo vaak 

aangegeven hebben dat absoluut niet te willen en het zóveel mooier kan! Er zijn andere oplossingen 

te bedenken voor verkeer, industrie en P&R’s.   

Sinds dit laatste overleg met de Gemeente vernemen wij niets meer van hen. Er zou begin december 

een overleg komen met ons, de eigenaar van Trega en de verkeersambtenaren; maar daar horen wij 

niets meer over. Ook op de vraag wat de vervolgstappen van het proces zijn krijgen wij geen 

antwoord. Het is radiostilte. Terwijl er een afspraak ligt (ook met de Raad) dat het plan in december 

gepresenteerd zou worden. 

Laten we er iets moois van maken   

Daarom leggen wij U nu rechtstreeks ons plan voor. Wij denken echt dat we met z’n allen iets moois 

bedacht hebben dat van toegevoegde waarde is voor onze buurt en voor de stad. Wij willen U vooral 

inspireren met mogelijkheden en denkrichtingen.  

Samen voor de toekomst: NO REGRET. 

Wij willen ermee vooruit, de eigenaren willen vooruit en investeren. Hoe mooi is dat?! Laten we nu 

eens met z’n allen de schouders eronder zetten, vaart maken, en een haalbaar plan opstellen dat 

draagvlak heeft bij inwoners en eigenaren! Een plan waar we als stad geen ‘regret’ van krijgen. Want 

van P&R’s en industrie krijgen we zeker ‘regret’. Zeker op zo’n mooi en waardevol stukje Maastricht 

aan de Maas en nabij het centrum! 

 

Limmel aan de Maas, een waardevolle toevoeging aan Maastricht.  

Hup, de schouders eronder!  

 

Met vriendelijke groeten, namens de buurt Limmel, 

 

Het Buurtnetwerk Limmel  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMMEL AAN 
DE MAAS  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

LIMMEL AAN DE MAAS – EEN UNIEKE LOCATIE OP 
HET SNIJVLAK VAN CULTUREEL ERFGOED EN 
NATUUR 
 

Hoeve Rome 

 

Uitgave: 6 december 2020, door Buurtnetwerk Limmel 

Bronvermelding: De ideeën in dit plan zijn afkomstig van de inwoners, 
kinderen, ondernemers en instanties in de wijk Limmel. 

De afbeeldingen zijn van eigen makelij, of vrij te gebruiken afbeeldingen, 
met waar nodig een bronvermelding.  

Disclaimer: mocht U afbeelding tegenkomen waarvan U meent dat er wel 
auteursrechten op berusten, neem contact op met het Buurtnetwerk en 
we zullen de afbeelding verwijderen.  
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1. Gebied vol kansen 

 

Op een steenworp afstand van de historische binnenstad, prachtig gelegen aan de Maas en in 
het hart van het Maastrichtse industrieel erfgoed. Het gebied Trega/Zinkwit is de schakel 
tussen het oude centrum van Maastricht en het culturele erfgoed van de Maastrichtse 
maakindustrie en de Landgoederenzone in Buitengoed Geul en Maas. Ook de Via Belgica en 
de natuur van het Rivierpark Maasvallei maken hier hun entree. Het voormalige terrein van de 
Sphinx- en Zinkwitfabrieken is daarmee een unieke locatie in de stad, die bijzondere kansen 
biedt voor de ontwikkeling van een bijzondere plek vol historie, natuur, duurzaamheid en 
innovatie. Limmel aan de Maas doet recht aan wonen, werken, studeren en recreëren. 

 

 

 
Limmel aan de Maas 
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Kasteel Bethlehem,  Park Kanjel, , Buitengoed Hoeve Rome  

 

Limmel aan de Maas: een schat aan potentie 

Trega/Zinkwit -oftewel Limmel aan de Maas (incl. de bestaande buurt)- heeft een schat 
aan potentie. Daar mag veel beter gebruik van gemaakt worden. De strategische ligging 
naast de binnenstad, de cultuurhistorische waarden en de aansluiting op natuur en 
Heuvelland, maken de locatie uitermate geschikt voor bijzondere ontwikkelplannen.  
 
Sterke punten Limmel aan de Maas:  
 
 Ligt op loopafstand van het historisch centrum 
 Aan de oever van de Maas 
 Is het knooppunt van het Maastrichts industrieel erfgoed en de Landgoederenzone 
 Vormt de toegangspoort tot het Buitengoed Geul en Maas en het Rivierpark 

Maasvallei 
 Limmel is een voormalig Maasdorp, daterend uit de 11e eeuw 
 In de Johannes de Doperkerk bevindt zich een middeleeuws doopvont 
 Heeft een rijke historie met sporen van de Romeinen, Franse bezetting en WO-II  
 Is onderdeel van de Via Belgica 
 Sluit aan op de Groene Loper die door bestaand Limmel loopt  
 Heeft toeristische infrastructuur, die uitgebreid kan worden 
 Heeft al een start gemaakt met duurzame gebouwen en renovaties  

 
 

  Petite Suisse/Villa Kanjel, exterieur en interieur. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; Foto’s: P. van Galen  
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2. Eer het cultureel en industrieel erfgoed   

 

Zinkwit-, steen- en aluminiumfabrieken; de Koninklijke Mosa; de Sphinx glas- en 
keramiekfabrieken, de Stella Glasfabriek; de Spoorbrug over de Maas naar Sappi, 
Landbouwbelang, het Bassin, de Timmerfabriek, de gashouder en cokesfabriek en de 
Radium. Limmel aan de Maas ligt in het hart van een van de belangrijkste gebieden van 
industrieel erfgoed van Maastricht. Dat biedt kansen. 

 

  
Historische foto’s Spoorbrug en fabrieken Franciscus Romanusweg en Limmel aan de Maas  

 

Maastricht is groot geworden op de maakindustrie. Waar kunnen inwoners, kinderen en 
bezoekers kennismaken met en leren over dit cultureel en industrieel erfgoed? Hoe 
zagen de fabrieken in die tijd eruit? Hoe werkten mensen? Hoe zag hun leven eruit? Wat 
was de rol van de familie Regout en andere grootindustriëlen? Welke landgoederen en 
villa’s bouwden zij?  

 

       

                

    
   Historische foto’s van de fabrieken, interieur en exterieur. Oude spoorbrug Maastricht, Kasteel Bethlehem en de Kanjel.  
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DE PRACHT VAN DE LANDGOEDERENZONE  

 

 

 

 

 

 

Kasteel Vaeshartelt  met het  Park. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Foto 1: Tangel, L.M. Foto 2: Janneke Hille.  

 

De Landgoederenzone in het Buitengoed Geul en Maas heeft veel te bieden. Prachtige 
kastelen, villa’s, tuinen en landschapsparken met monumentale bomen, schitterende 
waterpartijen en belangrijke flora en fauna. Het zwaartepunt van het Buitengoed Geul en 
Maas in Maastricht, ligt in Limmel, Nazareth en Meerssenhoven. Hoe zonde dat daar niet 
meer gebruik van wordt gemaakt?! De start is in Limmel, vlakbij het centrum, bij de Hoeve 
Rome. Vandaaruit zijn de andere landgoederen makkelijk lopend en per fiets te bereiken. 
Hoe mooi zou het zijn als de Landgoederenzone beter verbonden wordt met de binnenstad, 
zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van een bijzonder stukje Maastricht?  

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

   

Kasteel Bethlehem, Buitengoed Vaeshartelt,Petite Suisse/Villa Kanjel. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Foto’s: Tangel, L.M. .  
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LIMMEL AAN DE MAAS – SCHAKELPUNT TUSSEN HET 
CENTRUM EN TOERISTISCHE ROUTES BUITENGOED  
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3. Sluit aan op de bestaande toeristische infrastructuur 

 

,,Wat ligt daar? Ja daar, achter die brug? Ik heb gehoord, het moet iets 
bijzonders zijn: kastelen, parken, natuur langs de Maas, industrieel erfgoed en 
een Romeinse weg. Ik kan het alleen niet zien. Ik zie verkeer, beton, lelijke 
golfplaten gebouwen. En het zou zo dichtbij moeten zijn..” 

 

Zonde hè? Dat die prachtige gebouwen en natuurgebieden, die zo dicht bij 
de binnenstad liggen, nu verstopt zijn achter grote infrastructuur. Zo wordt 
het lastig de potentie van het Rivierpark Maasvallei en Buitengoed Geul en 
Maas te benutten, de recreatieve en stedelijke beleving te verbeteren en 
het toerisme te spreiden.  

Die verbinding moet en kán beter. De Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal  
2017 biedt aanknopingspunten:  

,,De oostelijke Maasoever heeft een impuls gekregen als 
ontmoetingsruimte langs de rivier. [..] de langgekoesterde beleidsambitie 
gerealiseerd: een groene oever met een aantrekkelijke wandel-
fietsverbinding. Zo krijgt het Rivierpark Maasvallei als het ware een adres 
aan de binnenstad met een robuuste, groene Maaskade met een 
aantrekkelijke parkinrichting. Om die groene oever geloofwaardig te 
realiseren is de Franciscus Romanusweg verlegd. Onder de Noorderbrug 
door biedt de route een ‘venster’ op het Rivierpark.” 

,, Het gebied langs de oostoever wordt geleidelijk ‘geladen’ met nieuwe 
stedelijke programma’s. Urban sports, horeca, kenniseconomie en nieuwe 
maakindustrie met hightech materials (keramiek) zijn hier kansen voor de 
stad. Het Buitengoed Geul & Maas en Limmel zijn met een groene 
verbinding gekoppeld aan de Maas.” 

Een opwaardering van de Maasoever en een groene doorkijk onder de Noorderbrug door. 
Prachtig! Een mooi begin. Daar kunnen we uitstekend op voortbouwen. De ontwikkelvisie 
richt zich vooral op het stuk van de Griend. Mooi, want ook de Franciscus Romanusweg mag 
een stuk mooier. Voor Limmel aan de Maas en Buitengoed Geul & Maas is de ontwikkelvisie 
echter niet uitgewerkt. Daar zijn alleen een fietspad langs de Maas en een groen weggetje 
over Trega bedacht. Dat is mooi voor het Rivierpark Maasvallei, maar erg mager voor 
Limmel, en de landgoederen van Buitengoed Geul & Maas die meer naar het oosten liggen. 
Die verbinding met de binnenstad en de ontwikkeling van het gebied kan een stuk beter!  
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DE POTENTIE VAN LIMMEL AAN DE MAAS EN DE 
LANDGOEDEREN VAN BUITENGOED GEUL EN MAAS  
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NOORDERBRUGGEBIED: VAN BARRIÈRE NAAR VISITEKAARTJE  

 

De Noorderbrug en achterliggende infrastructuur vormen nu een barrière tussen de 
binnenstad enerzijds en Limmel aan de Maas, het Rivierpark Maasvallei en Buitengoed Geul 
& Maas anderzijds. 

Het gebied rond de Noorderbrug moet juist een uitnodiging worden; een visitekaartje voor 
het moois dat er achter ligt. Daarvoor moet het gebied aantrekkelijker worden en een 
doorkijk bieden die nieuwsgierig maakt en aantrekt.  

 

     

 

Aantrekkelijke Maasoever, mogelijkheden voor recreatie en horeca 

De verbreding van de Maas rond de Noorderbrug en de aanleg van een aantrekkelijke oever 
met fietspad zijn een mooi begin. Dat maakt natuur, recreatie, horeca en toerisme aan de 
Maasoever direct ten noorden van de Noorderbrug aantrekkelijk. De Borgharenweg kan het 
terrein opdraaien om de ontsluiting naar de Maas compleet te maken.  

De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk aan: een natuurgebied met verloop richting de Maas 
zoals bij de oevers van Borgharen en Itteren, met o.a. groen en vogels; horeca met terrassen 
langs de Maas, een stadscamping, een eco-hotel, bootverhuur, buitensportmogelijkheden 
etc.  

En alles groen, groener, groenst; want Limmel aan de Maas is niet alleen kruispunt tussen de 
binnenstad en het achterliggende buitengoed, maar heeft ook de ambitie de meest groene, 
innovatieve en duurzaamste wijk van Maastricht te worden. Een wijk die een 
bezienswaardigheid op zich is!  
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Vergroening Noorderbrug 

De eerste stap voor een aantrekkelijke entree is de vergroening van de Noorderbrug. 
Waarom tegen kaal en lelijk beton aankijken, als het ook groen kan? Dat hoeft niet 
ingewikkeld; met klimop kom je al een heel eind.  

Maak van de Noorderbrug een aantrekkelijke groen element. De Hangende Tuinen van de 
Noorderbrug. Welkom in Limmel aan de Maas!  

 

     

 

De Beukenlaanroute naar de Landgoederen van Buitengoed Geul en Maas 

Hoe kom je op een landgoed bij het kasteel? Via 
de bomenlaan. Dus wat is er nou mooier dan de 
route naar de Landgoederen van Buitengoed Geul 
en Maas via een bomenlaan te laten lopen? En 
deze ligt er al voor een deel: de beukenlaan langs 
de Griend en de beukenlaan vanaf Park Kanjel 
naar Buitengoed Vaeshartelt. Hoe verbinden we 
deze met elkaar? Met een beukenlaan vanaf de 
Noorderbrug tot de oude dorpskern van Limmel! 
Een relatief goedkoop, maar duidelijk en passend 
landschappelijke element dat de aandacht tot 
achter de Noorderbrug trekt. En fietsers en 
wandelaars al vanaf het centrum begeleidt. De 
Beukenlaanroute naar de Landgoederen van 
Buitengoed Geul en Maas is geboren!  

 

Bezoekerscentrum Buitengoed Geul en Maas, Industrieel Erfgoed 
Maastricht en Via Belgica 

Langs de Beukenlaan van Limmel aan de Maas, met uitzicht op het 
nieuwe natuurgebied langs de Maasoever, ten noorden van de Groene 
Noorderbrug, creëren we het hart van de nieuwe recreatieve en 
toeristische infrastructuur: het bezoekerscentrum Limmel aan de Maas. 
Daar kunnen bezoekers kennismaken met het culturele en industriële 
erfgoed van Maastricht, en het Buitengoed Geul en Maas en de Via Belgica. Met een terras 
aan de Maas, en fiets- en elektrische scooterverhuur, kunnen recreanten hier hun avontuur 
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in het buitengebied zowel beginnen, aangenaam 
onderbreken, of eindigen. Voor kinderen en jongeren vinden 
er educatieve activiteiten plaats die hen bekend maken met 
het industriële verleden van de stad en de rijkdom van de 
Landgoederenzone. Ook kan er aandacht besteden worden 
aan het tracé en de geschiedenis van de Via Belgica.  

Bezoekers kunnen het centrum vanuit de stad lopend of per fiets bereiken, of met de bus. 
Bezoekers van buiten de stad kunnen de trein naar station Noord nemen of parkeren op de 
nabijgelegen P&R Noord en andere P&R’s in de Beatrixhaven, waar zij gratis de bus kunnen 
nemen tot aan Limmel aan de Maas. Met datzelfde ticket kunnen zij eventueel later 
doorreizen naar de binnenstad.     

 

Wandelroute Industrieel Erfgoed over de historische Spoorbrug 

Daarnaast kan er - zoals ook genoemd in de Ontwikkelvisie 
Zuidelijk Maasdal 2017 en de Omgevingsvisie 2020- een 
wandelpad gecreëerd worden over de historische Spoorbrug. 
Tussen de Spoorbrug en Limmel aan de Maas ligt een zichtas, 
die verplaatsing van de ene naar de andere locatie stimuleert. 
Bezoekers kunnen via deze brug binnen een paar minuten van de binnenstad naar Limmel 
aan de Maas lopen en omgekeerd. Deze verbinding draagt daarmee dus ook bij aan de 
spreiding van het toerisme. Daarnaast is de omgeving Bassin/Sappi eveneens rijk aan 
industrieel erfgoed en ook al enige tijd in ontwikkeling. Bezoekers geïnteresseerd in 
Industrieel Erfgoed kunnen deze brug dus gebruiken om vanuit het Bezoekerscentrum in 
Limmel aan de Maas naar het historische Bassin, het Eiffelgebouw, de Timmerfabriek en de 
monumentale kranen van het Landbouwbelang te lopen, en vice versa.  

    

 

 

 

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Foto 1: Tangel, L.M. Foto 2: Delemarre, G.Th. .  

 

Waar de Beukenlaanroute de verbinding tussen het historische centrum en de landgoederen 
van Buitengoed Geul en Maas markeert, het fiets- en wandelpad langs de Maas die naar het 
Rivierpark Maasvallei; zo kan de Spoorbrug dus onderdeel worden van een wandelroute 
Industrieel Erfgoed. Bij het Bezoekerscentrum Limmel aan de Maas takt deze via de 
fietsverhuur ook aan op de fietsroutes naar Buitengoed Geul en Maas en het Rivierpark 
Maasvallei.  
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                Petite Suisse/Villa Kanjel, Grande Suisse/Mariënwaard 

Aansluiting horeca en hotels Buitengoed Geul en Maas  

De ontwikkeling van Limmel aan de Maas als verbinding tussen de binnenstad en het 
Buitengoed Geul en Maas komt ook de bestaande horeca en hotels in de landgoederen ten 
goede. Voor hotelgasten en bezoekers wordt de verbinding naar de binnenstad verbeterd en 
aantrekkelijker, ook om fietsend of wandelend af te leggen. Daarnaast bieden deze 
verbeterde fiets- en wandelroutes ook mogelijkheden voor hotelgasten om dagtochten te 
maken. Deze kunnen dan via de Beukenlaanroute ook via het centrum van Maastricht 
verlopen. De route naar de binnenstad wordt dan niet langer beperkt door een 
verwaarloosd Trega/Zinkwit terrein en een lelijke Noorderbrug omgeving. Als de fietsersbrug 
bij de monumentale stuw van Borgharen wordt gerealiseerd, zijn ook rondes via de 
binnenstad naar die kant van de oever mogelijk, en terug.  

       

Met de ontwikkeling van Limmel aan de Maas kan een gast op 
Villa Kanjel, Buitenplaats Vaeshartelt, of het Teaching Hotel van 
de Maastricht Hotel Management School in Kasteel Bethlehem, 
niet alleen verder het Buitengoed in, of de Groene Loper op, 
maar ook aangenaam fietsend of lopend naar de Maasoever in 
Limmel aan de Maas en door naar het historisch centrum. 
Daarnaast creëert de ontwikkeling van Limmel aan de Maas een 
aantrekkelijk toestroomgebied vanuit Limmel aan de Maas en de 
binnenstad naar de horeca en hotels in de Maastrichtse 
landgoederen.  

Hoeve Rome, het eerste landgoed van de Landgoederenzone 
vanuit de binnenstad, zou een prachtige locatie zijn voor een 
uitspanning in de traditie van de Nachtegaal in Meerssen of de 
Dwaze Herder in Gronsveld. Parkeergelegenheid daarvoor is 
vlakbij, bij P&R Noord en in de Beatrixhaven.  

 

                      

       Hoeve Rome  
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4. Wonen op steenworp afstand van binnenstad én buitengebied 

 

Op loopafstand van de binnenstad én vlakbij het buitengebied. Door de strategische ligging 
van Limmel aan de Maas, is het gebied uitermate geschikt en aantrekkelijk als woongebied. 
Vanaf de Maasoever is er prachtig zicht op de rivier, de historische binnenstad van 
Maastricht, de stuw en sluis en velden van Borgharen. Wie wil daar nu niet wonen?  

 

          

Noot: We kunnen u in de komende hoofdstukken helaas niet alle voorbeelden van bouwprojecten en 
zonnepaneeltoepassingen tonen die we zouden willen, i.v.m. (mogelijk) copyright op die afbeeldingen. Als U 
op internet zoekt op Groene en Duurzame gebouwen, vindt U voorbeelden van wat we bedoelen. Hier en 
daar hebben we links naar voorbeelden erbij gezet.  

 

Het deel van Limmel aan de Maas aan de kant 
van de Groene Noorderbrug kan zich 
toeleggen op natuur, toerisme, recreatie, 
horeca, short-stay verblijf, detailhandel en 
voorzieningen. Het middenstuk en de strook 
langs de Maas zijn uitermate geschikte 
woonlocaties.  

 

 

 

 

 

Te ontwikkelen 
plangebied 
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5. Ouderen, starters, doorstromers en studenten   

 

Limmel aan de Maas: een buurt waar mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, 
opleidingsniveaus, arm en rijk; samen wonen, werken en recreëren. Onderzoek van de 
Universiteit Maastricht bevestigde het onlangs weer: de segregatie in Maastricht is een feit. 
En erger: in buurten met lagere WOZ-waarde worden volgens het rapport door de gemeente 
consequent bestemmingsplanbeslissingen genomen die slecht zijn voor de gezondheid van 
de mensen in die buurten. Een slechte zaak, waar gauw verandering in moet komen. 
Gemengde buurten zijn weerbaarder en gezonder.  

 

Woningen 

Limmel aan de Maas wil een voorbeeldwijk zijn van een gemengde buurt. Op Trega/Zinkwit 
is plek voor: 

 Midden en hogere huurappartementen 
 Koophuizen en -appartementen in het betaalbare, midden- en dure segment 
 Seniorenwoningen, een verzorgingshuis, aanleunwoningen, ouderen 

woongemeenschappen zoals hofjes  
 Sociale huurwoningen 
 Studentencampussen  
 Tijdelijke woonvormen zoals Tiny-houses 

  

En dit alles in een aantrekkelijke, groene omgeving. 

 

Noot: neem ook eens een kijkje op de site van de eco-wijk die in Luik wordt gebouwd 
https://www.willemen.be/nl/nieuws/coronmeuse-een-nieuwe-ecowijk-van-wereldklasse-luik-1930 
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Aanvullende voorzieningen    

De gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt; er zijn steeds 
meer ouderen. De woningmarkt is daar nog onvoldoende in 
meegegroeid. Senioren zijn een diverse groep: van vitale 
ouderen tot eenzamen tot hulpbehoevenden. In het 
bouwen voor senioren moet rekening gehouden worden 
met deze diversiteit. Waar sommigen een zelfstandig 
appartement willen; geven anderen de voorkeur aan 
samenwonen in een hofje. Naast zelfstandige woonruimte 
zijn ook verzorgingshuizen en aanleunwoningen nodig. Ook 
dagopvang, een gezondheidscentrum, moestuinen en 
parkjes zijn belangrijke voorzieningen voor ouderen. Net als 
toegang tot winkels, koffietentjes, brasseries  en 
marktvoorzieningen.   

 

Maastricht zet sinds een paar jaar vol in op de bouw van 
campussen met zelfstandige en onzelfstandige woonruimte 
voor studenten. Een ontwikkeling die Limmel van harte 
toejuicht en die Maastricht prompt het predicaat ‘Beste 
studentenstad van Nederland’ opleverde. De Universiteit 
Maastricht groeit nog steeds, en daarmee ook de behoefte 
aan campussen. Limmel aan de Maas ligt vlakbij de Hotel 
Management School Maastricht en op een steenworp 
afstand van de binnenstad. De locatie is dus uitermate 
geschikt voor de bouw van een aantal campussen.  

 

De combinatie van woningen voor starters, gezinnen en 
ouderen; campussen voor studenten; toeristische 
trekpleisters; creëert draagvlak voor een keur aan andere 
functies. Naast het eerder genoemde bezoekerscentrum, 
restaurants, hotel, camping, fietsverhuur, bootverhuur, een 
aanmeerpunt voor OV over de Maas, koffietentjes, 
brasseries, moestuintjes, parkjes en een marktpleintje voor 
(biologische) etenswaren; zijn er daardoor nog veel meer 
functies mogelijk. (Uiteraard alléén autoluwe!) Voor de 
jongere generaties zijn gezondheid en duurzaamheid 
belangrijke thema’s. Zij hechten waarde aan groen, 
biologisch, vegetarisch en veganistisch; belangrijk om mee te 
nemen. Denk aan: sportfaciliteiten, binnen en buiten; eet- 
en drinkgelegenheden zoals ijs- en frozen yoghurt bars; 
(biologische) frituren, pizzeria’s, veganistische eettentjes,  
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gezonde snackbars, (eet-)cafés, uitgaansgelegenheden, broodjeszaken, etc.; studie- en 
werkfaciliteiten voor studenten en freelancers, kantoorgelegenheid, elektrische deelauto’s, 
speeltuin, kinderboerderij, parken en wandelpaden.  
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Deze voorbeelden zijn o.a. van nieuwe 
bedrijfspanden aan de Balijeweg in Limmel.  

 

6. Duurzaamheid is troef 

 

We gaan bouwen en ontwikkelen voor de toekomst. En we willen dat die toekomst mooi, 
groen en duurzaam is. Dus laten we ook écht vernieuwend en duurzaam denken bij de 
ontwikkeling van Limmel aan de Maas. Laten we Limmel aan de Maas de meest innovatieve, 
groene en duurzame buurt van Maastricht maken. Een visitekaartje voor woningzoekenden, 
bedrijven en bezoekers!  

 

        

 

Geen grijze duurzaamheid, maar groene duurzaamheid! 

Bouwen voor de toekomst is bouwen zoals we dat nog niet of beperkt doen; waarbij 
succesvolle elementen uit het verleden meegenomen worden. Volledig duurzaam bouwen is 
uiteraard de eerste voorwaarde. En laten we dan voor groene duurzaamheid gaan en geen 
grijze duurzaamheid, want ook hittestress is een belangrijke factor om rekening mee te 
houden voor de toekomst. Bovendien: we hebben al genoeg witte blokkendozen, saaie 
bakstenenrijtjeshuizen, lelijke bedrijfsgebouwen. Niemand kijkt graag tegen kaal beton, 
troosteloos staal en treurige golfplaten aan. Ook kale grasvelden en inspiratieloze 
boomaanplant en eenvormige struikpartijen en borders hebben we genoeg…  

 

            

           

 

 

   

 DAT KAN EEN STUK BETER!     
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Omarm de toekomst! 

Bouwen met hout, groene wanden, groene daken, ruimte voor mooie bomen, borders, 
parkjes, boomgaarden, moestuinen, bloemenvelden, bijenkassen, waterpartijen, innovatieve 
ontwerpen, die op een slimme en mooie manier zonnepanelen, regenwatersystemen en 
andere duurzame faciliteiten herbergen. En daarnaast ontwerpen die eer aan het verleden 
doen, zoals mooie ouderwets ogende hofjes, of industrieel aandoende baksteengebouwen 
voor creatieve industrie of prachtige loften. De monumentale schoorsteen op het 
Zinkwitterrein en de monumentale muur op het Trega-terrein passen hier prachtig bij. Wie 
zou niet in zo’n wijk willen wonen? En in combinatie met de toeristische infrastructuur is het 
een extra troef, die de faciliteiten zoals een eco-hotel, restaurants, eetcafés etc. 
ondersteunt. Limmel aan de Maas wordt geen slaperige, dertien in het dozijn woonbuurt of 
lelijk bedrijventerrein; maar een innovatieve trekpleister; een buurt om te bezichtigen!  

 

        

 

Innovatieve zonnepaneeltoepassingen  

Zonne- en windenergie? Ja, zijn we helemaal fan van! Maar laten we het wel mooi doen. 
Geen inspiratieloze vlaktes zonnepanelen, die de omgeving onnodig verruïneren en andere 
toepassingen onmogelijk maken. Geen inspiratieloze rijen zonnepanelen op een kaal dak. 
Tuurlijk willen we zonnepanelen op de daken, maar innovatief en groen. We hebben al heel 
wat voorbeelden van dergelijke mooie en innovatieve toepassingen voorbij zien komen, 
maar we sommen ze nog even op en vullen aan:  

 
1) Campussen en andere grote gebouwen zijn natuurlijk perfect om vol te leggen met 

zonnepanelen, op een manier dat je ze vanaf de straat niet ziet.  Zie bijv. 
https://www.broekbakema.nl/cases/duurzaamheid-energy-academy-europe/  
 

2) Innovatieve bouwontwerpen kunnen grote overkappingen in het design verwerken die 
grote hoeveelheden zonnepanelen kunnen bevatten.  Zie bijv. 
https://zuidas.nl/blog/2016/hoe-de-goede-doelen-loterijen-het-oude-winterthur-
gebouw-super-duurzaam-renoveren/  

 

3) Dat geldt natuurlijk ook voor moderne ontwerpen van bezoekerscentra  
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4) Zonnepanelen op woonhuizen en appartementencomplexen kunnen zo gemaakt 
worden dat ze vanaf de straat niet zichtbaar zijn, of weggewerkt achter groen. 

 

5) Daken kunnen volledig uit zonnepanelen bestaan, ook bij kleine en/of tijdelijke 
woonruimten zoals Tiny-houses of modulaire en prefab huizen.  

 

6) Carporten bij huizen en parkeerplaatsen aan de straat kunnen met hout overkapt 
worden en zonnepanelen dragen. Als de overkappingen wat schuin staan kunnen ze ook 
nog helpen met regenwater opvangen.  

 

7) Daken, overkappingen, winterterassen bij het eco-hotel, de stadscamping, restaurants, 
cafés, koffietentjes, de fietsverhuur, etc. kunnen allemaal vol gelegd worden met 
zonnepanelen.  

 

8) Ook bestrating van zonnepanelen is mogelijk. Een pleintje, of paden in een parkje 
kunnen volledig uit zonnecellen bestaan.  

 

9) Bomen, bloemen, mobiele torens van zonnepanelen.  Mooi om hier en daar een 
innovatief en duurzaam statement te maken. Bijvoorbeeld bij de ingang van de wijk 
achter de Groene Noorderbrug, om mensen -net als met de beukenlaan- vanuit de 
binnenstad tot achter de brug te trekken. Maar ook op een pleintje, in een parkje of bij 
een gebouw. Zie bijv.: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/dit-
zonnepaneel-oogst-zon-als-een-bloem  
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7. Maasdorp 

  

Limmel is een voormalig Maasdorp. Het kasteel van 
Limmel – nu kasteel Bethlehem- dateert uit de 13e eeuw. 
In het dorpscentrum staat de negentiende-eeuwse 
neogotische Johannes de Doperkerk, met in het interieur 
een doopvont uit de eerdere kerk uit de 11e eeuw. Het 
dorpse karakter is in de kern nog zichtbaar, o.a. door de 
aanwezigheid van nog enkele stadsboerderijen en 
boomgaarden met paarden. Helaas is een deel van het 

dorpskarakter door verschillende bouw- en andere projecten -zoals verkamering- van 
pakweg de afgelopen vijftig jaar teniet gedaan. Zonde, want een dorps karakter is ook iets 
om te koesteren.  

 

Gelukkig zijn er recentelijk weer wat initiatieven opgestart om recht te 
doen aan het authentieke dorpse karakter van Limmel. Zo worden de 
Dolmanstraat – waar men Limmel binnenkomt- de Populierweg en de 
Bethlehemweg tot aan Kasteel Bethlehem in 2021 
beklinkerd. Aan deze straten bevinden zich nog 
een aantal (voormalige)  boerderijpanden, statige 
huizen en het kerkplein.   

De beukenlaan over Trega, tussen de Groene Noorderbrug en het 
voormalige Maasdorp, kan op deze dorpse klinkerstraat aan takken.  

Een andere ontwikkeling is het terugbrengen van de boomgaardweitjes die zo karakteristiek 
zijn voor het dorpse karakter. Aan de Willem Alexanderweg ligt nog een authentiek 
boomgaardweitje, waar ook nog paarden staan. Recentelijk is vooraan in de wijk bij de 
Dolmanstraat nog een kersenboom-wei met haag aangelegd. Ook de schaapskudde van 
Maastricht doet sinds kort periodiek Limmel aan.  
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Dit dorpse karakter van het ‘oude Limmel’ willen we graag versterken en ver-groenen. Het 
innovatieve groene karakter van de nieuwe ontwikkelingen op Trega/Zinkwit, het industrieel 
erfgoed, het dorpse karakter van het oude centrum en de statige pracht van de 
Landgoederenzone vullen elkaar perfect aan. De thematieken van de beukenlanen en de 
boomgaarden en weitjes zijn daarin verbindende elementen. Zo komt de recreant die vanuit 
de binnenstad of vanuit het Bezoekerscentrum Limmel aan de Maas naar het Buitengoed 
Geul en Maas fietst langs een gevarieerde route en krijgt een innovatieve en authentieke 
beleving.  

     
Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Foto: Bert van As 

De thematiek van beuken, boomgaarden en weitjes is iets om uit te breiden. In het oude 
dorpscentrum en ook in de nieuwe ontwikkelingen van Limmel aan de Maas  Om verder aan 
te sluiten bij het groene karakter en de ambitie om de meest groene en duurzame wijk van 
Maastricht te worden, wil Limmel inzetten op de bevordering van geveltuintjes en groen in 
de oude dorpskern.  

       

Daarnaast is ook in het ‘oude’ Limmel een start gemaakt met duurzame bouw en renovatie. 
De eco-school de Geluksvogel is gebouwd, een deel sociale huurwoningen zijn duurzaam 
opgeknapt, en binnenkort begint de bouw van een aantal duurzame woningen op de 
Hoolhoes. Hoewel nog maar een begin, is het een ontwikkeling die doorgezet moet worden, 
en nog wat groener mag worden.   
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8. Groen, groener, groenst: ook voor bedrijvigheid 

 

Bedrijfspanden hoeven niet lelijk te zijn. Helaas zijn ze dat nu vaak wel. Wat zonde dat de 
inwoners van Limmel Noord, de bezoekers van het park de Kanjel, de tuinders van de 
moestuinvereniging, de studenten van de Hotelschool, nu tegen lelijke (golf-)platen 
bedrijfspanden aan moeten kijken. Wie bedenkt dat om die daar op die manier neer te 
leggen, en dan ook nog eens zonder fatsoenlijk groen erbij?! Wat een afbreuk aan woon- en 
recreatiegenot. En zo onnodig! Het kan heel wat mooier, zowel de panden als de 
groenvoorzieningen eromheen.  
 

We kunnen de afbeelden hier helaas niet presenteren, maar kijkt U eens in onderstaand 
links naar groen en houten bedrijfspanden die zich in de goede richting bewegen:  

 

 www.ginkelgroep.nl/project/groene-gevel-koperwiekplein-enkhuizen/ 

http://www.bouwregister.nl/nl/projecten/project/bedrijfspand-dk-home-meerkerk/390/ 

https://www.sempergreen.com/de/Zielgruppen/auftraggeber-
projektentwickler/Gruenfassade-fuer-Auftraggeber/products/sempergreenwall-outdoor 

https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=34151 

https://www.architectuur.nl/project/tnt-distributiecentrum-veenendaal/ 

https://www.gebouwbeheerder.be/harvard-university-in-groene-gebouwen-zijn-
werknemers-productiever/  

 

Of waarom niet bouwen met een authentiekere uitstraling? Met de opplakbakstenengevels 
van tegenwoordig is dat een heel stuk makkelijker dan vroeger. En laten we bij 
bedrijfspanden de omgeving groen maken, en groene stroken leggen tussen bedrijfspanden 
en andere functies, zoals woongebieden. Boomgaardweitjes zijn daar perfect voor, net als bij 
het bedrijventerrein Scharn-Amby-Zuid.  
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9. Hart voor Creatieve Maakindustrie  

 

Groene innovatieve bedrijfspanden en bedrijfspanden met een authentiek en hip karakter, 
die refereren naar het industriële erfgoed van de maakindustrie in Maastricht, passen 
perfect bij de moderne creatieve maakindustrie. Maastricht is met haar Academies 
Beeldende Kunsten en de lange traditie in maakindustrie, een uitgelezen plaats voor de 
creatieve maakindustrie. Maar waar bijvoorbeeld Nijmegen De Smeltkroes heeft en Heerlen 
Carbon6, heeft Maastricht…. Tja.  

 

    

    

Limmel aan de Maas dus! Waar beter een corporatie voor creatieve maakindustrie situeren 
dan midden in het gebied van de historische maakindustrie?  

 

    

 

Kunstenaars, designers, meubelmakers, biologische bakkers, architecten, kostuum- en 
kledingontwerpers, film- en documentairemakers; welkom! De pionier is er al: Pieter Spruyt 
Ontwerpbureau voor Binnendingen.  
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10. Het Plan - Integrale gebiedsvisie Limmel aan de Maas  

 

En zo arriveren we bij Het Plan voor Limmel aan de Maas. Een 
integrale gebiedsvisie, waarin onderdelen elkaar aanvullen en 
versterken.  

Verbetering van de verkeerssituatie, hoogwaterveiligheid, de 
toeristische infrastructuur, natuurontwikkeling, duurzaamheid; 
behoud van cultureel en industrieel erfgoed; innovatief en 
duurzaam wonen voor verschillende doelgroepen; voorzieningen voor ouderen, jongeren, 
gezinnen; starters, studenten, werkenden en recreanten; verbinding met onderwijs door 
leerwerkplekken binnen de horeca en het educatief centrum; 
stimulering van economie, bedrijvigheid, cultuur en gezondheid.   

 

Limmel aan de Maas:  

een waardevolle toevoeging aan Maastricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hup…de schouders eronder! 
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Verlegde en verkeersluwe Borgharenweg,  

1-richting naar Ankerkade.  

Vrachtverkeer Beatrixhaven etc kan via Nieuwe 
Limmelderweg.  

 

Woningen  

Schitterend uitzicht 

Monumentale schoorsteen 

Boomgaard  

Wandelpad 

Groene bedrijfspanden 

Boomgaarden 

Groen   

Bushaltes  

Bushaltes  

Landgoederen van 
Buitengoed Geul en 
Maas  

Park Kanjel  

Beukenlaan 

Via Belgica  

Hoeve Rome 

Schapenweide  

Boomgaard-weitje  

Beukenlaan  

Fiets- 
elektrische 
scooterverhuur 

Groen 

Waterbekken 

Groene Noorderbrug  

Fietspad langs de Maas   

Wandelpad Oude 
Spoorbrug  

Natuurgebied 
Maasoever  

Woningen permanent en 
tijdelijk  

Campussen long stay  

Bestaande woningen (10) 

Inclusief Ontwerpstudio 
Spruyt 

Woningen permanent en 
tijdelijk  

Tiny houses 

Moestuinen 

Plein (marktje) 

Dagopvang ouderen 

Gezondheidscentrum 

Fitness 

Studie- en werkfaciliteit 
ZZP-ers 

Koffietentje, brasserie etc.  

Bezoekerscentrum 

Horeca en eco-hotel met 
terrassen aan de Maas 

Speeltuin 

Bootverhuur 

Corporatie Creatieve 
Industrie 

Campuss short stay 

Etc.  

Zonnepaneelbomen   

Verzorgingstehuis 

Aanleunwoningen 

Hofjes  

  

Route Binnenstad 
– Rivierpark 
Maasvallei 

Beukenlaanroute 
Binnenstad - 
Landgoederenzone 

Johannes de Doperkerk  

Verkeersluwe Willem 
Alexanderweg              
1-richting naar 
binnenstad, voor bus 
2-richtingen  


