
Ben heel blij met de mogelijkheden, die geboden worden in het raamwerk van Ziegler Branderhorst.
Deze bieden voor Limmel in ieder geval perspectief voor het oplossen van de enorme belasting 
door de Willem Alexanderweg en voor de vorming van een krachtig Limmel met een gezonde 
woning- en bewonersmix. 
Echter de verdere uitwerking en vormgeving van dat raamwerk bepalen uiteindelijk of het ook 
daadwerkelijk een succes wordt. Daarom onderschrijf ik van harte de aandachtspunten en 
opmerkingen in de Reactie van Buurtnetwerk Limmel op het Plan Ziegler en steun hun richting 
gevend Buurtplan Limmel a/d Maas. 
Ik wens nadrukkelijk nog de volgende accenten te leggen:

Zoals aangegeven, vanuit Limmels perspectief gezien, zou de adequate ontwikkeling van het Trega-
Zinkwit terrein tot een oplossing moeten leiden voor in ieder geval de 2 belangrijkste 
hoofdpijnpunten:

1. De barrièrewerking én verkeersbelasting én milieubelasting ( fijnstof en geluid) door 
verkeer via de Willem Alexanderweg (WA-weg) naar en vanuit de Beatrixhaven. Tel 
daarbij op: Het vele forensenverkeer uit het noorden (Meerssen, Bunde, Geulle etc.) 
vice versa én niet te vergeten het (vracht)verkeer naar en vanuit België via de 
Noorderbrug, dat eveneens gebruik maakt van deze noord-zuidroute, parallel aan de 
A2. 
Jarenlang hebben we in het A2 buurtenplatform geijverd voor het afwaarderen van de 
WA-weg en het verleggen van die route naar de verbeterde A2 noord-zuid route, via de
afslag Noord, bereikbaar via de Limmelderweg. Deze noord-zuid route via de A2 is er 
nu, maar wordt jammer genoeg nog slechts ten dele benut. Het gebruik van die route is
te vrijblijvend en wordt niet aangemoedigd of “verplicht”. 

Behalve de barrièrewerking geeft dit een enorme geluids- en milieubelasting met extra 
pieken in de ochtend en namiddag. Dit valt absoluut niet te combineren met wonen. 
De WA-weg, maar ook de geplande Borgharen Avenue dienen bedrijfswagens en zeker 
vrachtauto-verkeer te weren of zelfs te verbieden, anders kun je wonen echt vergeten. 
Vastgesteld kan worden dat de verkeerssnelheid op de WA-weg flink is toegenomen en dat 
‘s ochtends en ‘s avonds grote aantallen busjes van bedrijven uit de Beatrixhaven een 
(sluip)route zijn gaan benutten via de Balijeweg, terwijl deze makkelijk via de A2 hun weg
kunnen zoeken en uit Limmel geweerd moeten worden! 
Richt de Balijeweg dus ook in tot tot een echte volwaardige 30km route en maak deze 
onaantrekkelijk voor dat doorgangsverkeer.
Voor het zuidelijk deel van de WA-weg komt een oplossing in het raamwerk, omdat die 
wordt overgenomen door de Borgharen Avenue. Die Borgharen Avenue mag echter onder 
geen beding qua belasting een nieuwe WA-weg worden!!
Overwogen kan worden het noordelijk gedeelte van de WA-weg verkeersluw te maken door 
de doorgaande route via Fregatweg, Galjoenweg en Ankerkade af te werken en dan aan te 
sluiten op de geplande Borgharen Avenue. De belasting voor de senioren appartementen 
Limale en Corona, de Azamonstraat, de Carmelstraat, de Emmausstraat en de woningen bij 
Overmaze, neemt dan in ieder geval flink af. Bovendien kan dat relatief eenvoudig!

Ik kan mij vinden in de voorgestelde P & R flat in etages, met geluidswerende werking, mits
geen extra verkeersbelasting voor de wijk. Dus verkeersafwikkeling volledig via 
Noorderbrug-tracé. 

Ben tegen de vestiging van een Carwash in het Trega-Zinkwitgebied en de kostbare ruimte 
die daarvoor opgeofferd zou moeten worden! Limmel wordt al lang genoeg als zoeklocatie 
gebruikt voor de oplossing en dumping van allerlei “Maastrichtse probleempjes”.

https://limmel.maestricht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Reactie-BNW-Limmel-en-Naga-Solar-09.01.2021-def.pdf
https://limmel.maestricht.nl/wp-content/uploads/2020/12/Buurtplan_Limmel_aan_de_Maas.pdf.pdf


2. Limmel kent een ongezonde mix van woningen 70-80% sociale woningen en 20-30% 
koopwoningen, waarvan weer een behoorlijk gedeelte verkamerd is én wordt tot 
studenten woning.  Al decennialang wordt door de achtereenvolgende buurtraden op 
de kwetsbaarheid hiervan gewezen. Armoede ligt op de loer, letterlijk maar ook in 
sociaal opzicht. Niet voor niets is ons dorp “aandachtswijk” geworden in een sterk 
gesegregeerd Maastricht in rijke en arme wijken.
De term “betaalbare woningen” in de presentatie, moet – God verhoede –  zeker niet 
vertaald worden in alleen sociale woningen. Een gezonde mix is nodig. Op het Trega-
Zinkwitterrein dient een mix te verrijzen van sociale én geliberaliseerde huur- én 
koopwoningen. Wees daarbij niet vrijblijvend en kwantificeer die aantallen! Denk ook 
eens aan hofjes voor senioren. 

Maastricht wil studenten aan de stad binden, dus de Zinkwit is bij uitstek een plek 
voor de huisvesting van startups en hun bedrijfjes, waar wonen en werken 
gecombineerd kunnen worden met uitzicht op de Maas. De definitie voor “hoogwaardige
niet belastende” bedrijfskavels op het Zinkwitterein dient hiervoor nauwkeurig en juridisch 
goed gekaderd te worden, zodat heel helder is wat daar wel en niet kan. Bovendien moeten 
op het Trega-Zinkwitterrein duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en energieneutraal als 
uitgangspunten dienen voor een woon- en werkwijk op oude industrieterreinen. Een 
voorbeeld  en kans voor Limburg en Nederland!!!!! 
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