
Maastricht, 5 mei 2021

Reactie: Online presentatie van Bureau Ziegler – Branderhorst, reactie BNW Limmel en Naga Solar. 

Inderdaad een eenmalige kans om een unieke duurzame woon/werk wijk aan de Maas te creëren 
met een grootse allure, uniek voor Maastricht. Tevens een enorme kans voor verbetering van de 
leefbaarheid van ons Limmel dat in enkele decennia van een geweldige zelfredzame dorpswijk 
afgleed naar het niveau van een Vogelaarwijk. Zeer welkom is dan ook de aanbeveling voor 
programmering gepresenteerd door het Bureau Ziegler-Brandenhorst. Een zorgvuldige 
stedenbouwkundige benadering door een objectief bureau dat onderzoek verricht heeft in opdracht 
van de gemeente in een dossier (Zinkwitterrein) waarop in het verleden het buurtnetwerk Limmel zich
teleurgesteld heeft stuk gebeten. Mooi om te zien, te horen en te lezen dat er vorm gegeven kan 
worden aan de invulling van wonen-werken-energie op de aan elkaar grenzende locaties van de 
Zinkwit, Trega en de Gemeente en dat het proces in een stroomversnelling is kunnen komen door het 
op waarde schatten van het door Buurtnetwerk Limmel ingediende plan Limmel aan de Maas en het 
bijschakelen van grondeigenaar Naga Solar.

In de reacties op de presentatie is veelal al in detail aandacht gevraagd voor de geplande drukke 
verkeersweg door het gebied, de P&R tegen de Noorderbrug en de Carwash. 

Wij vinden ook dat onnodig (sluip)verkeer door het plangebied ontmoedigd dient te worden en 
veronderstellen dat er daarbij nu mogelijk een unieke kans bestaat om de verkeersgeluidshinder te 
beperken voor de inwoners aan en rond de Willem Alexanderweg vanaf de Korvetweg. 

Een grootschalige carwash is ongewenst. Het zal een toekomstig obstakel vormen indien het lukt om 
de locaties van de Wessem en achterliggende bedrijven te saneren om plaats te maken voor de route 
Maasoevers. Een mogelijk nieuwe parkachtige omgeving met uitzicht op de Maas. 

Een P&R  in hoogbouw als geluidswal voor achterliggend gebied is het overwegen waard indien dit 
niet leidt tot verkeersoverlast. 

Enfin, qua visie eindelijk licht in de duisternis voor Limmel met dank aan het bureau Ziegler -
Brandenhorst. Daarnaast heel grote waardering voor de professionele inbreng en de 
vasthoudendheid van ons Buurtnetwerk. Bijzonder fijn dat zij bijval hebben gekregen van 
grondeigenaar Naga Solar. 

Te hopen valt dat het gemeentebestuur in deze de ruimte zal creëren voor synergie bij alle 
betrokkenen voor een verdere zorgvuldige uitwerking. 

Paul en Marie-José Muijtjens-Klingenstijn


