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  GROTE S TA AT - NIEU WS T R A AT, MA AS T RICHT

De compacte, historische binnenstad van Maastricht oogst 
lof van velen. Maar gegeven de torenhoge huren is het 
particulier initiatief kansloos en zijn het de ketens die voor 
een eentonig winkelaanbod zorgen. Weet u nog? Groente-
winkel Janssen in de Spilstraat, daar tegenover lunchroom 
Duchateau, iets verder traiteur Florop, in de Kleine Staat 
Fin Bec en vlak daarnaast lunchroom Coenegracht, hoekje 
om naar traiteur Cremers en lunchroom Tuscho. Je moet 
ook naar het verleden kijken om de toekomst te ‘desig-
nen’. Ook de Nieuwstraat kende jaren geleden veel par-
ticuliere winkels (Loe Lap, slagerij Kamps) maar is thans 
in pijnlijk verval. De hoek Grote Staat - Nieuwstraat oogt 
smakeloos, de leegstand is enorm.  

Het kan anders! Op Leicester Square in Londen zijn 
(onlangs) twee fantastische zaken geopend: een M&M 

shop en een Legoshop. Kijk eens op Google hoe groot en 
fraai de buiten- en binnenkant van de winkels zijn en wat 
voor uitstraling! Alleen al de M&M shop heeft vijf (!) ver-
diepingen. Mega-publiekstrekkers (primeur voor Neder-
land en Euregio). Echt geen kitsch, maar chic! Kan zo in 
de grote panden van de Nieuwstraat. Plaats daarbij een 
ouderwetse lunchroom, een speelgoedzaak, een André 
Rieu (muziek-)shop en kleine proeflokaaltjes met terras-
jes... de loop komt weer in de straat. Knap dan tevens de 
hoek van de straat op en zorg daar voor een uitnodigende 
entree. Veel beroemde winkelstraten kiezen ervoor gas-
ten welkom te heten in hun straat met behulp van fraaie 
gietijzeren welkomstbogen en zorgen ook voor een goede 
bewegwijzering, zie bijvoorbeeld Carnabystreet in Londen. 
Kan hier ook, moet eigenlijk. Mijn handen jeuken!

Appie Luermans

HOEK GROTE STAAT - NIEUWSTRAAT:
M I J N  H A N D E N  J E U K E N !
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  MA ASBOUL E VA RD, MA AS T RICHT

WILHELMINABRUG: 
E E N  O P E N L U C H T T H E A T E R ?

De trap die vanaf het plein voor het Stadskantoor naar de 
benedenkade van de Maasboulevard loopt, wordt vrijwel 
niet gebruikt door passanten. Het is geen aantrekkelijke 
route naar de Maas en de trap wordt vooral benut als dui-
venresidentie. Vanwege de dikke laag duivendrek kun je 
inmiddels ook niet meer met goed fatsoen op deze trap 
zitten. Het uitzicht naar de Maas wordt teniet gedaan door 
een brede pijler van de Wilhelminabrug. Over de bene-
denkade wordt nauwelijks geflaneerd zodat je ook niet de 
neiging krijgt om daar naartoe te lopen. Kortom: deze spa-
gaat verdient een verbetering.

Dat zou mogelijk kunnen door het huidige duiventhea-
ter ook voor mensen aantrekkelijk te maken. De trappen 
liggen er al en er hoeft dan alleen nog een demontabele 
bühne of podium te komen om er een aantrekkelijk open-
luchttheater van te maken. Of door middel van een digitaal 
projectiescherm een openluchtbioscoop, waar aankondi-
gingen en trailers van Lumière worden vertoond.

Servé Minis, kunsthistoricus



  BIESEN WA L 3 , MA AS T RICHT
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Voor mij is het gebied van het Landbouwbelang een ‘verbe-
terplek’. Het bestaat uit meerdere gebouwen en is gelegen 
aan de rand van het centrum. Het Landbouwbelang zelf is 
een fabrieksgebouw met betonnen constructie waarvan de 
gevels zijn opgebouwd uit bruine baksteen. Het bestaat uit 
verschillende bouwvolumes van afwisselende omvang en 
hoogte. De vensters hebben ramen met stalen construc-
tie en bakstenen muurdammen. Op één van de gevels is 
de tekst ‘Landbouwbelang’ aangebracht. In het fabrieks-
gebouw zijn de machines en andere onderdelen voor het 
productieproces nog aanwezig. Ook vindt men er nog altijd 
de originele trappen. Bijzonder is de betonnen spiltrap. 
Niet alleen het voormalige fabriekspand, maar zeer zeker 
ook de twee, zeg maar villa’s die voor het pand liggen en 
gebruikt worden door krakers en kunstenaars, zijn in mijn 
ogen slecht onderhouden en liggen er verwaarloosd bij. 
Ik vind de muurschilderingen aldaar geweldig en ga regel-
matig kijken naar de nieuwe creaties. Maar nu worden de 
bezoekers afgeschrikt door de omgeving en hoe het eruit 
ziet. In mijn ogen kunnen de villa’s gerestaureerd worden 
en dienst doen als VVV-kantoor of als kleinschalig museum 
over bijvoorbeeld het Bassin. Het fabrieksgebouw zou wind- 
en waterdicht gemaakt dienen te worden en kan bestemd 
worden voor kunstenaars en hun werken. De Maaskade 
kan net zoals de Hoge en Lage Fronten onderdeel uit gaan 
maken van een wandelpad van centrum naar Bassin en zo 
verder naar de Lage en Hoge Fronten.

John Kerkhofs

De foto is van 2016 en laat 
één van de villa’s zien met 
het fabrieksgebouw 

LANDBOUWBELANG: 
G E S C H I K T  M A K E N  V O O R 
K U N S T  E N  C U L T U U R



  HOGE BA R AK K EN, MA AS T RICHT
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Er zijn misschien mensen die graffiti kunnen waarderen. 
Ik behoor niet tot die categorie en ik vraag me af of er 
überhaupt mensen zijn die wel ‘fan’ zijn van het bespuiten, 
beschilderen, besmeren et cetera van andermans eigen-
dom. Waarschijnlijk zijn dit alleen de ‘kunstenaars’ zelf.
Mijn ‘verbeterplek’ is de muur achter de Hoge Barakken 
die geregeld wordt beklad en dan weer schoongemaakt en 
dan weer opnieuw beklad. 
Volgens mij zijn er drie oplossingen mogelijk, waarbij de 
derde oplossing mijn voorkeur heeft:

a.  Er wordt een camera geplaatst waardoor de ‘artiest’ 
opgespoord kan worden, hoewel dit niet eenvoudig zal 
zijn omdat een capuchon vaak tot de bedrijfskleding 
behoort.

b.  Een speciale app waarmee je bij de Gemeente Maas-
tricht direct graffiti kunt melden. De Gemeente zou 
dan wel meteen moeten optreden en de graffiti ver-
wijderen.

c.  Een opdracht verstrekken aan een ‘streetart-artist’. 
Laat op deze mooie grote muur een zogeheten ‘Mural’ 
aanbrengen. Daar hebben de collega’s graffiti-spuiters 
vaak heel veel respect voor. Er zijn voldoende voor-
beelden in de stad te vinden van getalenteerde arties-
ten. Daarmee wordt de stad alleen maar mooier! En 
het is waarschijnlijk goedkoper dan iedere keer weer 
opnieuw de graffiti verwijderen.

Andrea Nelissen-de Pont, bewoner van Maastricht

HOGE BARAKKEN: 
W E R K  V O O R  E E N 
‘ S T R E E T A R T - A R T I S T ’ ?



  AV ENUE CER AMIQUE 2 5 0, MA AS T RICHT
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Maastricht heeft het Bonnefantenmuseum. De exposities 
die daar gehouden worden, zijn vaak erg de moeite waard 
om naar Maastricht af te reizen. Ik kom dan met de trein 
en huur een OV-fiets aan het station. Maar aangekomen 
bij het prachtige museum, ontbreekt er heel duidelijk een 
ding en dat is een veilig fietsenrek. Er staan wel altijd aller-
lei fietsen, schots en scheef, maar een plek om ze veilig 
vast te leggen ontbreekt. Een bezoek aan het museum 
wordt altijd enigszins bedorven door de angst dat de fiets 
er niet meer staat als ik na het expositiebezoek weer terug 
kom bij de plek waar ik de fiets achterliet.
 
Vaak lees ik acties van de stad Maastricht om het fiets-
verkeer te stimuleren. In de stad zijn ook meerdere gratis 
fietsenstallingen, maar het museum is daarbij vergeten. 
Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeente Maastricht 
wel geld heeft om culturele activiteiten te ondersteunen, 
maar niet om een degelijk fietsenrek te plaatsen bij het 
museum!
 
Sophie Spijker, bezoekster Maastricht

BONNEFANTENMUSEUM: 
E E N  F I E T S E N R E K  W A A R D



  INV UL LING FATIMAPL EIN, MA AS T RICHT 

168 169

De openbare ruimte en de groenvoorziening op en rondom 
het Fatimaplein hebben weinig kwaliteit. Bovendien is het 
plein onoverzichtelijk en onveilig, vandaar mijn voorstel 
om er een ‘Kunst performance’-plein van te maken. 

Investeren in kunst is investeren in de toekomst. Promotie 
van kunst, stimuleren en binden van hedendaagse kunst, 
spin off van de Toneelacademie, Conservatorium, Acade-
mies Beeldende Kunsten en de Jan van Eyck academie, 
kruisbestuiving, broedplaatsen voor jong en vernieuwend 
talent, creatieve industrie, kunst en cultuurtoerisme. Een 
goede infrastructuur is een basisvoorwaarde voor de ont-
wikkeling van het bovengenoemde zou het beleid in Maas-
tricht moeten zijn. Voorgesteld wordt om dit aspect voor 
Maastricht een duidelijke ‘plaats’ te geven in de Maas-
trichtse context. Door studie- en atelierruimten, experi-
mentele en kunstoefenruimte op één plaats te concentre-
ren, is het mogelijk de sfeer van de ‘gedachten’ in, om, 
door en bij de kunst aanzienlijk te stimuleren. Dit concept 
en ‘sfeer’-idee kunnen verder worden uitgebreid door het 
te koppelen aan uitvoeringen en kleinschalige winkeltjes 
in primaire levensbehoeften, verkoop van kunst, kunstar-
tikelen, in producten voor allochtonen en bijbehorende 
cafeetjes met terrassen. 

FATIMAPLEIN:
‘ K U N S T  P E R F O R M A N C E ’ - P L E I N

Ook voor omwonende senioren geeft dit wat leven in de 
brouwerij: een onuitputtelijke bron om van te genieten. 
Voor het eerste gedeelte wordt een openlucht-amfithea-
ter met aflopende zitplaatsen voorgesteld, die eindigen 
in een ‘open air performance space’. Aansluitend aan de 
andere zijde van deze ruimte bevinden zich de atelierruim-
ten, die vanaf de pleinkant niet direct zichtbaar zijn. Van-
wege de topografische condities zal in een ontwerp van de 
ateliers, volledig gebruik gemaakt moeten worden van de 
bestaande niveauverschillen in het terrein. In de steden-
bouwkundige en architectonische uitwerking zal de inte-
gratie tussen landschap en bebouwing als uitgangspunt 
gebruikt moeten worden. 

De samenstelling van de drie bovengenoemde program-
ma’s, de complexiteit van architectuur,  de dimensies en 
de verhoudingen tussen de bebouwde volumes en het 
landschap, de looproutes en de verrassingsaspecten van 
het gehele complex zullen het Proosdijveld een nieuw hart 
geven, waardoor het de hotspot van Maastricht kan worden. 

Marieleen Geutjes
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Meer dan veertig jaren woon ik inmiddels in de nabij-
heid van het voormalige N2 tracé in Maastricht-Oost, een 
onderdeel van de ‘Route du Soleil’ oftewel de Europese 
snelweg de A2. Voor de aanleg van een tunnel reden hier 
per etmaal 50.000 tot 70.000 voertuigen van noord naar 
zuid en vice versa. Als gevolg van de slechte luchtkwaliteit 
en het verkeerslawaai behoorde deze weg tot de top tien 
van ongelukkige situaties in Nederland. Daarom was het 
een ontzettende verbetering toen werd besloten om deze 
snelweg ondergronds aan te leggen, het gaf letterlijk meer 
lucht aan de stad. Op de plaats van het oorspronkelijk tracé 
werd aan Maastricht een kansrijk gebied teruggegeven om 
te herontwikkelen. Een gebied met verbindingen en struc-
turen die het stedelijk weefsel herstelt en versterkt. Met 
mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen met wonen 
en werken op hoogwaardig niveau en met veel groen. 

Hoe kansrijk dit gebied wordt geroemd door de Gemeente, 
en soms zelfs idyllisch beschreven in Via Maastricht, de 
werkelijkheid is inmiddels heel anders. Ontegenzeggelijk 
is de gecreëerde ruimte mooi en divers, maar er zitten 
ook keerzijden aan. We moeten constateren dat de wegen 
als onderdeel van De Groene Loper steeds meer worden 
gebruikt als een racebaan (waar fietsers niet langer wel-
kom zijn) en bovendien neemt de verkeersintensiteit enorm 
toe. Een gevolg is dat het promeneren, flaneren, keuvelen, 
joggen en fietsen tussen de bomen helemaal niet meer 
zo vanzelfsprekend is. Er is oplettendheid geboden, zeker 

VAN GROENE LOPER  
NAAR BLIKKEN LOPER

bij het kruisen en oversteken van de loper. En dit met de 
wetenschap dat de verkeersintensiteit alleen maar verder 
zal toenemen nu het stadsbestuur plannen heeft ontwik-
keld voor het afsluiten van beide spoorwegovergangen. 
Het verkeer zal als gevolg daarvan afgevoerd worden op 
deze Groene Loper. Tel daarbij op: een verdere toevoeging 
van 1.500 woningen die gebouwd gaan worden aan weers-
zijden van De Groene Loper, de plannen voor de bouw van 
een nieuwe onderwijscampus voor het voortgezet onder-
wijs (ongeveer 3.000 scholieren!) en de mogelijke komst 
van een integraal kindcentrum (IKC), waarin ook jeugd-
gezondheidszorg en jeugdhulp als Xonar en Radar, kinder-
opvang en buitenschoolse opvang worden ondergebracht. 
Met andere woorden het oorspronkelijk idee en de func-
tie van de verkeersluwe Groene Loper staat ter discussie. 
Daarom deze ‘wake up call’.  

Helaas moeten we constateren dat het net als elders in 
de stad opnieuw de verkeerde kant op dreigt te gaan. In 
mijn geheugen, en dat van vele anderen, staat gegrift het 
jarenlang slikken van uitlaatgassen en niet te stoppen ver-
keerslawaai voor de omwonenden van het voormalig A2/N2 
tracé. Voorgehouden was dat De Groene Loper een nieuwe 
rustige groene laan c.q. stadsdeel zou worden waarbij de 
toekomstige bewoners en de omliggende buurten centraal 
staan, kortom een gebied waar mensen bij elkaar komen 
om te recreëren, te wonen en te werken. Echter het door 
sommigen geromantiseerd gebied wordt getransformeerd 


