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Informatiewegwijzer
specialistische rapporten
Voor u ligt Specialistisch rapport Stad en Landschap van BA2M. Naast dit document kunt u de
specialistische rapporten van nóg twee marktpartijen inzien.
Bekijken en reageren: drie oplossingen voor A2 Maastricht
Vanaf 16 november 2008 kunt u drie plannen voor stad en snelweg bekijken. Elk plan bevat eigen
oplossingen voor onder meer verkeer, stedelijke ontwikkeling, milieu en leefomgeving, evenals een
eigen aanpak voor de uitvoering. Tot en met 16 januari 2009 kunt u via internet aangeven wat u van elk
plan vindt. Daarmee maakt u géén keuze. Met de reacties kunnen marktpartijen hun plannen aanscherpen, waarna zij elk hun definitieve plan indienen. In de loop van 2009 wordt de beslissende keuze
gemaakt welk van de drie plannen wordt gerealiseerd.
In het Consultatiecentrum in stadion De Geusselt vindt u per plan onder meer:
• boek (integraal plan met samenvatting)
• visualisatie in 3D/4D
• maquette
• film – ook op www.a2maastricht.nl
Hulpmiddel?
Verder kunt u gebruik maken van het boekje ‘Drie plannen op een rij’. Dit is een uitgave van het
projectbureau A2 Maastricht met daarin op hoofdlijnen een overzicht van de drie oplossingen voor stad
en snelweg en de verschillen in aanpak. Het boekje geeft geen waardeoordeel over de plannen.
Lees ook de samenvattingen in de nieuwsbrief Ma2stricht Actueel. Voor zeer gedetailleerde technische
achtergrondinformatie zijn per plan specialistische rapporten opgesteld.
Reageren?
Via de Consultatiewijzer op www.a2maastricht.nl! De Consultatiewijzer is samenvatting en vragenlijst
in één en staat online van 16 november 2008 tot en met 16 januari 2009.
Uitleg? Bezoek het Consultatiecentrum
In stadion de Geusselt, Stadionplein 6B t/m 6D (voorzijde), is een Consultatiecentrum ingericht.
Informatie is verkrijgbaar tijdens de Consultatiemarkten: op zondag 16 november, zaterdag
22 november, dinsdag 2 december, zaterdag 13 december, dinsdag 6 januari en dinsdag 13 januari,
telkens van 15.00 tot 19.00 uur. U kunt dan uitgebreid spreken met plannenmakers en specialisten.
Bovendien kunt u op dinsdagen en woensdagen (16 nov t/m 20 dec én 5 jan t/m 16 jan) van
15.00 tot 19.00 uur in het Consultatiecentrum terecht om zelf de plannen te bekijken.
Meer weten? Bel (043) 351 63 01 of kijk op www.a2maastricht.nl.
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Wie vanuit het noorden de A2 volgt maakt even voorbij het vliegveld Maastricht – Aachen op
indrukwekkende wijze kennis met het Limburgse landschap.
De weg begint plotseling naar beneden te hellen. Links en rechts staan huizen in traditioneel
Limburgse stijl, en flankeren hellingbossen de snelweg.
Dan opent zich het wijdste panorama van Nederland: het uitzicht over het Maasdal. Op dit punt
liggen alle betekenislagen van het landschap volmaakt op elkaar.
Het traditionele Limburgse Landschap met de hellingbossen en de oude huizen vormen de
basis waaruit gekeken wordt. Het Limburgse reliëf is overduidelijk: een groots uitzicht over het
Maasdal met sterk reliëf en de wanden van het Maasdal op de achtergrond. Ook de historische
laag is duidelijk: het geboomte van de parken van de Landgoederenzone is massief aanwezig.
De weg geeft de functionele verkeerslaag aan. Dat Maastricht een welvarende stad is, komt tot
uiting in de kantoor- en industriegebouwen in de dalvlakte. Een overdaad aan groen in het
stadsgewoel maakt duidelijk dat ook de natuur een rol speelt in het stedelijke Maasdal van
Maastricht. Het gebied is aantrekkelijk, en nodigt uit om erheen te gaan, en er deel te nemen
aan het bruisend stedelijk leven.

Figuur 1.1

Landschap in lagen:
hellingbossen, wegen,
landgoederen,
industrieterrein.
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2.1

Landschap
Water en reliëf
Het gebied wordt gekenmerkt door het grote reliëf van het Maasdal maar het watersysteem wordt
mede bepaald door een veel subtieler reliëf. Voor de monding van het Geuldal is in een ver geologische verleden een waaier aan puin in het Maasdal uitgestort, dat voor een heel specifiek reliëf in
dit deel van de dalen zorgt. Het zijn juist deze subtiele hoogteverschillen, waar het om verschillen
van enkele meters gaat, die de stroming van de beken en de plaats van de bronnen in de Maastrichtse Landgoederenzone bepalen.
Aan de zuidelijke voet van de waaier ligt een laagte, waar het water in drie richtingen heen
stroomt:
1. De eerste waterstroom volgt het Maasdal, en stroomt naar het noorden toe. Dat zijn de 		
beken Fontein en Tapgraaf vanuit het Geusseltpark.
2. Een tweede waterstroom komt uit de hellingen en terrassen van het heuvelland vanuit het
zuidoosten. Dat water liep vanouds uit de 7 bronnen van het landgoed Severen door de vijvers
van het park.
3. Een derde waterstroom komt vanuit het noorden naar het zuiden, en stroomt de puinwaaier
van de Geul af. Dat is de oorspronkelijke Kanjel, die nu via het Gelei gevoed wordt met water
uit de Geul.

Figuur 2.1

Het snelstromende
‘Geleidewater’ (het
Gelei) voert al eeuwen
lang water van de
Geul naar de
Landgoederenzone

Op het laagste punt, komt al dat water bij elkaar. Dit gebied is zeer nat, het oorspronkelijke
brongebied van de Kanjel. Vanuit dit brongebied is er maar één uitweg voor al dit water, namelijk in
westelijke richting naar de Maas.
Van deze bijzondere ligging is zowel de natuur als het historisch landgebruik afhankelijk.
De landgoederen liggen hier omdat ze stromend water nodig hebben, en deze landgoederen zijn
als kralen geregen aan het snoer van de beekjes.
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Het bestaande watersysteem
Ondanks alle verstedelijking en aanleg van wegen en spoorlijnen is in principe het watersysteem
nog steeds actief. Verwaarloosd, deels verdroogd, maar nog altijd stromen de beken.

Figuur 2.2

De IJzeren Molen.
Hier staat het verdeelwerk dat ‘t Gelei en de
Kanjel voorziet van
water uit de Geul

Vanuit het Geusseltpark in het zuiden stromen de Fontein en Tapgraaf naar de Kanjel toe.
Het zijn niet langer kwelwaterbeekjes, maar moderne ontwateringsloten.
Vanuit het noorden wordt het Gelei nog steeds met water uit de Geul gevoed, maar juist dit
brengt vervuild en voedselrijk water het gebied in, wat vervuilde vijvers van de landgoederen
tot gevolg heeft.
Versnippering en verdroging
Omstreeks 1850 was de trend gezet voor de versnippering van het gebied. De eerste spoorlijn
van Maastricht naar Aken was toen al aangelegd, en het grondwater in de ondergrond werd
opgepompt voor de eerste industriële doeleinden, zoals papierfabricage.
In een steeds hoger tempo volgden de doorsnijdingen elkaar op: een tweede spoorlijn naar
Roermond, de A2 naar het noorden, later de A79 naar het oosten. Ook lokaal gebeurde het een en
ander. Vooral de aanleg van het Julianakanaal was van grote invloed, omdat het Geuldal daardoor
werd afgesneden van het Maasdal. Grote oppervlaktes van de waterrijke puinwaaier werden
gebruikt voor de aanleg van de Beatrixhaven.
Door deze doorsnijdingen verdween de samenhang in het gebied. De individuele snippers kregen
ieder zo hun eigen ontwikkelingsrichting. Ondanks alle doorsnijdingen heeft het watersysteem zijn
samenhang nog op het nippertje behouden. Nog altijd worden de beken gevoed door grondwater
of door de grote beek in de buurt, de Geul. Nog altijd zitten de landgoederen met hun waterhuishouding vast aan dit uit de middeleeuwen stammende, later steeds aangepaste systeem.
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Figuur 2.3

Het Maasdal bij de
uitmonding van het
Geuldal, met de
hoogtelijnen van 44
en 46 meter. Het brongebied van de Kanjel
ligt in een ingesloten
laagte, die van alle
zijden water krijgt.

Grondgebruik
Het grondgebruik in het gebied was ook gebonden aan de waterhuishouding.
Het laaggelegen brongebied van de Kanjel was zo nat, dat het vooral gebruikt werd als
hooiland, en er lagen verschillende visvijvers, zoals op Waterrijk, Severen en Mariënwaard.
Dit gebied lag zo laag, dat het bij hoog water op de Maas overstroomde, als een soort natte
enclave aan de voet van de heuvels. Dat betekende, dat er rivierklei werd afgezet. Vandaar dat
zich aan de weg Limmel – Rothem een oven voor de fabricage van dakpannen bevond.
Het café ‘t Pannesjop is daar nog altijd een verwijzing naar. Wellicht zijn de kuilen en hopen in
het achterterrein van dit café, waar de kamsalamanders voorkomen, nog de resten van het
bestaan van deze fabriek.

10

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

Figuur 2.4

Hoogstamboomgaarden
omstreeks 1935.

Op de hoge delen van de waaier van het Geuldal tussen Vaeshartelt , Meerssenhoven en Weert
was de situatie heel anders. Daar is sprake geweest van sterk wisselend grondgebruik. In principe
is de grond zeer geschikt voor akkerbouw, maar in de periode van de hoogstamboomgaarden
stond heel het gebied vol boomgaarden Na deze periode zijn deze boomgaarden verdwenen,
en is akkerbouw weer teruggekeerd.
In dit rapport worden de verschillen in grondgebruik tussen het lage en het hoge deel van
de Landgoederenzone onderkend. In het lage deel ligt het accent op handhaving van het
watersysteem met de landgoederen in de context van verdere ontwikkeling van natte natuur.
In het hoge deel speelt water ook een belangrijke rol, maar is ook plaats voor akkerbouw of
voor stadsboerderijen met veeteelt, fruitteelt of wijnbouw.
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Figuur 2.5

Historische
Landgoederen

Landgoederen
De landgoederen in het gebied zijn allemaal op de een of andere manier aan het watersysteem
gebonden. De twee grootste, Vaeshartelt en Meerssenhoven, zijn van oudsher agrarische
landgoederen, waar bosbouw, akkerbouw, vee- en visteelt beoefend werden. Beide landgoederen
kregen via Gelei en Kanjel al het water aan of afgevoerd dat ze nodig hadden of kwijt wilden.
Een reeks voorname huizen – de Geusselt, Nazareth, Bethlehem (kasteel Limmel) – lag in het lage
gebied van de Kanjel. Daar was het mogelijk om eenvoudige rechthoekige grachten te maken ter
verdediging van huis en have.
Aan de weg Limmel-Rothem ligt het 19de eeuwse landgoed Grande Suisse. Het achterste deel
stamt nog uit de achttiende eeuw, met symmetrische vijvers en lanen. Op oude kaarten heet het
‘Aan de Kanjel’. Het verdwenen landgoed Waterrijk hoorde bij een herenboerderij in Amby. De
gebouwen bestaan nog, maar de (vis)vijvers in het laaggelegen brongebied van de Kanjel zijn
destijds verdwenen onder de A2.
Op de plek van het huidige landgoed Kruisdonk is over een korte afstand een hoogteverschil van
2 meter in het landschap aanwezig. Daar lag dan ook een van de watermolens van de Proosdij
van Meerssen, de Kruismolen. Later is op die plek het landgoed Kruisdonk aangelegd, waar het
hoogteverschil gebruikt werd voor watervallen.
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De landgoederen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Ieder voor zich, maar ook als
ensemble. Uit alle periodes zijn in de Landgoederenzone huizen en parken aanwezig. Bijzonder is,
dat de binding aan één watersysteem nog aanwezig is, en dat dat watersysteem zijn band met het
grondwater en met de beken in de omgeving nog niet verloren heeft.
Na een periode van verwaarlozing beginnen de gebouwen en parken weer een nieuw elan in
onze samenleving te krijgen. Er verschijnen nieuwe economische dragers, die de ambiance van
de voorname huizen en parken nodig hebben. In deze landschapsvisie worden de landgoederen
inclusief hun relatie met het historisch watersysteem, als een van de pijlers van het plan
beschouwd. Ze bepalen in hoge mate het karakter en de sfeer van het gebied.

2.2

Regionale context
Maastricht heeft een bijzonder positie in de Euregio. Deze positie is deels geografisch bepaald,
ligging aan de E25, het spoor en de luchthavens Maastricht, Luik en Aken op een steenworp
afstand, maar ook door de schitterende historische binnenstad en de ligging in één van de mooiste
natuurgebieden in Nederland geven de stad vele pré’s.
Maastricht is goed gelegen voor de vestiging van internationale bedrijven. Om die positie te
blijven uitbuiten is het instandhouden van en de verbetering van de bereikbaarheid belangrijk.
De ontwikkeling van de Lightrail halte bij Meerssen en de ondertunneling van de A2 in het stedelijk
gebied van Maastricht dragen bij het het creëren van goede stedelijke ontwikkelingscondities.
De ondertunneling van de A2 biedt tevens goede mogelijkheden tot een intensiever ruimte gebruik
van Maastricht Oost en het betrekken van dit deel van de stad bij de totale stedelijke ontwikkeling. Dit komt ten goede aan heel Maastricht en aan de vergroting van het draagvlak voor het
instandhouden van het uitgebreide winkel en voorzieningen apparaat in het historisch centrum van
Maastricht.
De A2 zone van Kruisdonk tot het Europaplein heeft regionaal gezien verschillende betekenissen.
Allereerst is daar de belangrijke ecologische betekenis van de Landgoederenzone. Deze sluit
aan bij zowel het Geuldalproject als het Grensmaasproject. Daardoor vormt deze een belangrijke
schakel in de internationale ecologische verbindingen. Het gebied vormt een schakel tussen de
verbinding Eifel/Ardennen via het Geuldal naar de Kempen in Vlaams Limburg, en naar het dal van
de Grensmaas, de plassen bij Roermond en de Zandmaas naar het noorden. Juist de verbinding
tussen het Geuldal en het Maasdal door de bebouwde kommen bij Meerssen, Bunde en Weert is
erg moeilijk, en het plan Groot Waterrijk waarvan het BA2M plan de eerste stap is kan hier een
grote verbindende rol spelen.
Voorts zijn er de Geusselt en het Europaplein die in hun betekenis als brandpunt voor
werkgelegenheid en innovatie uitstijgen boven het niveau van de stad en een regionale zo
niet interregionale functie kunnen vervullen bij het aantrekken van innoverende bedrijven en
wat wellicht even belangrijk is, bij het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
jong afgestudeerden van de Universiteit van Maastricht.
Tot slot moet de grote betekenis van de tweelaagstunnel genoemd worden voor het afwikkelen
van het regionale verkeer en het verdelen van dit verkeer over de twee Maaskruisende routes van
de ring van Maastricht.
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2.3

Cultuurhistorische waardevolle elementen
Landschappelijk en geomorfologisch gezien gecombineerd met de aanwezigheid van
stromend water, in de vorm van bronnen, beekjes en de Maas, bood het gebied, waar Maastricht
gevestigd is, al vanouds een aantrekkelijk woon- en leefgebied voor de mens. Een gemakkelijk
doorwaadbare plaats in de Maas maakte de locatie in een wat later stadium ook nog van meer
strategisch belang en dat vormde de basis voor het ontstaan van Maastricht. Het plangebied geldt
ook als een archeologisch belangwekkend gebied.
De archeologische vondsten uit het gebied zijn dan ook legio en afkomstig uit verschillende
perioden. Vooral de Landgoederenzone kent in dat verband een hoge verwachtingswaarde.
Dat betekent dat de kans zeer groot is dat bij werkzaamheden nog vondsten aan het licht
zullen komen. Rond het toekomstige verkeersplein Kruisdonk en de nieuwe afslag richting de
Beatrixhaven leverde een gericht onderzoek vondsten op die perioden bestrijken vanaf de
Steentijd tot Late middeleeuwen. Daaronder bevonden zich ook nederzettingssporen uit de
IJzertijd en Romeinse tijd en zelfs sporen van een Romeinse weg pal langs de A2 ter hoogte van
Poelsoord. Langs de A2-traverse door Maastricht, is de archeologische verwachtingswaarde
weliswaar lager dan rond Kruisdonk. Toch moet in de nabijheid van de oude stad ook hier
rekening worden gehouden met archeologische vondsten. Zeker daar waar de Romeinse
uitvalswegen richting Heerlen (Keulen) en Aken worden vermoed.
De oudste schriftelijke bron die betrekking heeft op het plangebied, dateert ook uit de Romeinse
tijd en is van niemand minder dan Tacitus: (Historiën boek IV caput 66) Hij beschrijft een veldslag
tussen de troepen van de Romeinse veldheer Labeo en de Bataafse opstandelingen onder leiding
van Julius Civilis op de moerassige Maasoever bij Maastricht, ergens in de omgeving Geusselt Geuldalmonding. Terloops beschrijft hij ook als eerste de strategisch belangrijke Romeinse brug
van Maastricht (Pons Mosae).
Rond het oude Maastricht lagen vanouds ook tal van versterkte huizen en kastelen. De oorsprong
daarvan ligt voor een deel in de Middeleeuwen zoals Bethlehem (13e eeuw), Meersenhoven,
Geusselt en Vaeshartelt (alle 14e eeuw). Sommigen daarvan werden in de 19e en 20e opgeslokt
door de oprukkende bebouwing van Maastricht en de daarmee samenhangende uitbouw van de
infrastructuur, zoals het landgoed Waterrijk.
Van meer recente aard zijn de restanten uit de 18e-19e eeuw van kleiputten die geassocieerd
kunnen worden met pannenbakkerijen o.a. langs de A2 nabij Kruisdonk. Een ander morfologisch
restant zijn de resten van de oude renbaan uit 1895 langs de A2 bij het kruispunt de Geusselt.
Bijzondere cultuurhistorische waarden uit de 20e eeuw zijn te vinden langs de A2 traverse door
Maastricht in bebouwingsensembles en structuren, zoals de opmerkelijk gave Lourdeskerk en de
naastgelegen Theresiaschool uit de jaren dertig. Ook de portiekflats langs de A2 in Nazareth uit de
jaren 50 vormen een opmerkelijke structuur.
Het hedendaagse Maastricht Oost heeft een belangrijke woonfunctie en het dagelijks leven speelt
zich daar nog duidelijk in de buurt af. In dit gebied zijn de oude parochiestructuren en de sociale
structuren, die zich concentreerden rond een centraal kerkplein verstoord door de barrière die de
A2 steeds meer is gaan vormen.
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3.1

De opgave
Het gebied is zoals hierboven beschreven, rijk aan historie. Landschappelijke gezien zijn de
historische, natuurlijke en cultuurrijke structuren nog aanwezig. Ook kent het stedelijk gebied
vele kleinschalige ensembles met herkenbare stijl en eenheid. In het landschappelijk en stedelijk
deel van het plangebied zijn nog vele structuren en monumenten, waar de historie van het
gebied en de cultuur van ambacht en vakmanschap uit af te lezen zijn. Deze vormen belangrijke
aanknopingspunten voor het weer verbinden van natuur en het helen van de stad. En daar het
hierbij gaat om het herstellen van structuren en systemen moet de samenhang van de
maatregelen die genomen worden om dit te bereiken zorgvuldig ingepast worden in de vele
lagen die in het gebied onderscheiden kunnen worden.

3.2

Lagenstructuur
In de duurzame gebiedsontwikkeling worden lagen beschouwd als de ondergrond voor sociale,
economische en ecologische systemen. In het denken binnen de lagenstructuur kent iedere
laag een andere prioriteit. De ondergrondlaag is de belangrijkste; hierin bevinden zich de
bodemeigenschappen en waterstaatkundige status. De tweede laag is de infrastructurele
netwerklaag. De derde laag is de occupatielaag waar de functies (wonen, werken, winkelen etc.)
zich op bevinden. Het denken in lagen maakt het mogelijk de gevolgen, zowel positief als negatief,
van ingrepen in een gebied van te voren vast te stellen en op elkaar af te stemmen. Het denken in
lagen heeft in het BA2M plan 5 lagen opgeleverd, die uitgaan van de verschillende niveaus
waarop het plangebied beleefd kan worden.
1. De transit automobilist ervaart het landschap snel en globaal.
2. De regionaal rijdende automobilist ervaart de stad door de manier waarop deze zich
presenteert bij het binnenrijden. Het zijn landschap en de landmarks die de kwaliteit van de
stad Maastricht aangeven.
3. Voor de voetganger en de fietser zijn de kwaliteit van de inrichting van het maaiveld, en hoe
groen, schoon en veilig is het gebied, van groot belang. Kan een moeder met kinderen op een
ontspannen wijze bij de school en de winkels komen? Kan de inspreker uit het overleg met de
buurten weer ouderwets door de natuur naar de Ambieër heide fietsen?
4. Door het weer herstellen van de historische waterstructuren kan het water weer een
belangrijke rol gaan spelen in de beleving van het stedelijk en landschappelijk gebied.
5. Door de aanhechting aan de Europese Ecologische Hoofd Structuur worden de ontwikkelings
mogelijkheden van de biotopen van verschillende diersoorten aanzienlijk verbeterd en kunnen
deze ook beleefd worden

3.2.1

De uitwerking van de lagenstructuur
De kern van het BA2M plan, vormt de oplossing van het verkeersprobleem door middel van
de tweelaagse tunnel en het herstel van de ecologische en landschappelijke systemen in de
landgoederenzone. Deze kern ligt ten grondslag aan de uitwerking in vijf belevingslagen op een
integrale wijze. Integraliteit is in deze visie niet alleen dat alle planonderdelen kloppen met alle
overheidsvoorwaarden en dat tunnel, wegen, stedenbouw en landschap in samenhang met
elkaar zijn ontworpen, doch ook dat de verschillende belevingslagen ieder in hun eigen
samenhang kloppend zijn ontworpen. Staande op de mond van de ringtunnel en kijkend in de
richting van de stad wordt een stedelijk parklandschap waargenomen, waarin de kwaliteit
optimaal is voor de wandelaar en de fietser. 180 graden gedraaid en kijkend naar de turborotonde
van Geusselt wordt de verkeersmachine van het ringverkeer waargenomen en is de beleving
compleet anders.
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Vergelijk dit met de beleving in Parijs op de plek waar de Route Péripherique onder het park van
Bois de Boulogne gaat, waar kijkend richting Route Péripherique de snelweg zeer aanwezig is en
in de tegengestelde richting de volkomen rust van het park wordt waargenomen.
Vanuit deze lagen strategie is elk deel van het BA2M plan ontworpen en vorm gegeven en is
de gewenste sterke identiteit verkregen.
De kern van het plan wordt dus gevormd door de tweelaagstunnel en het herstel van de
ecologische en landschappelijke systemen in de landgoederenzone. De mogelijkheden die
hierdoor gecreëerd worden en uitwerkingen daarvan op de andere belevingslagen sluiten zoals
gevraagd aan bij de Cultuurhistorische Verkenning, Projectnota Landgoederenzone en belangrijke
elementen van de Structuurschets Maastricht Noordoost waardoor aanhechting op alle niveaus
aan de stedenbouwkundig en landschappelijke structuren worden gewaarborgd.
De laag van het transitverkeer
Voor het internationale autoverkeer is er de beleving van de prachtige ligging van Maastricht.
Deze beleving is echter snel en globaal. Bij 100 km/uur is men in vijf minuten de stad Maastricht
voorbij, het doorrijden van de tunnel duurt niet langer dan een minuut. Komend via de snelweg
vanuit het Noorden toont zich het fraaie zicht op de stad Maastricht. De kern van de beleving is
het rijden door een variatie van mooie cultuurlandschappen, waarvan de transittunnel een
integraal onderdeel uitmaakt. Kenmerken zijn een efficiënt ontworpen systeem van wegen die
door een groene ruimte gaan. De geluidswerende grondwallen passen in het glooiende landschap.

Figuur 3.1

Inpassing wegen
in groene ruimte
(Knooppunt Kruisdonk)
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De laag van het regionale verkeer
Het regionale verkeer rijdt door een groen stedelijke omgeving via de grote verkeersknooppunten
de ringtunnel binnen. Zowel bij station Randwyck, MECC, ziekenhuis en universiteit als ter plaatse
van de grote kantoren bij Geusselt toont Maastricht haar internationale allure. Bij Geusselt vallen
de vele rijstroken voor het autoverkeer op, die het verkeer soepel laten afvloeien in elke gewenste
richting. Ter weerzijden van de zich breed openende tunnelmond staan opvallende kantoorgebouwen. De sfeer is die van hoogstedelijke architectuur in een groene setting. Het Europaplein is
door een groen hergebruik van de oude opritten organische ontwikkeld. Door de splitsing van de
verkeersstromen is de verkeersmachine hier teruggebracht tot een paar eenvoudige afritten
van de A2 naar de Kennedysingel. Zowel de vorm van de groene ruimten als de organisch
vormgegeven gebouwen leveren een herkenbaar beeld van deze entree tot de stad.

Figuur 3.2

Verkeersknooppunt
Geusselt

Figuur 3.3

Verkeersknooppunt
Europaplein
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De laag van stad en landschap op maaiveld
Voor de bewoners van Maastricht biedt het BA2M plan een veelheid aan ervaringen wanneer men
als voorbijganger op de fiets of te voet de verschillende delen van het plangebied doorgaat. Zowel
in het natuurgebied van het Landschapspark Waterrijk als in de stedelijke zone tussen Geusselt
en het Europaplein kan een afwisseling van verschillende natuurlijke en stedelijke milieus worden
ervaren. Leefbaarheid is het sleutelbegrip. Verderop in het rapport zullen de identiteiten van de
verschillende plekken, buurten en parken worden beschreven.
Figuur 3.4

Leefbaarheid op
maaiveld

De laag van de nieuwe waterstructuur
Het huidige gebied van de Landgoederenzone is nu zeer sterk versnipperd door infrastructuur,
en grote delen zijn voor de wandelaars niet toegankelijk. De aard van het grondgebruik is al
evenzeer versnipperd. Dit gebied krijgt in het plan van BA2M het karakter van een nat begraasd
natuurlandschap. Daarin heeft het lage natte brongebied van de Kanjel met Severen, Mariënwaard,
Poelsoord, Bethlehem en Nazareth een besloten karakter. Overal stromen beekjes of liggen vijvers.
Het bij de tunnel weggepompte water en het via een rietmoeras gezuiverde water uit de Geul zorgt
er voor dat de doorstroommoerassen weer in oude glorie hersteld worden. De wandelaar en fietser
zijn in het hele gebied welkom.

Figuur 3.5

Doorstroommoeras
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De laag van de biotopen
De belangrijkste ecologische drager is water. Door het watersysteem te herstellen en zelfs
sterker te maken herwint het gebied zijn ecologische samenhang en gaat het weer als systeem
functioneren. Regenwater, kwelwater, bronwater, beekwater, samenhangend en in hun zuiverste
vorm, zijn de sleutels van het herstelproces. Hiermee samenhangend krijgen ook de natuurlijke
vegetaties een nieuwe kans. Omdat ze van nature zo rijk is, komen in de Landgoederenzone nog
veel typische en zeldzame soorten (planten en dieren) voor die kenmerkend zijn voor het intacte
systeem. Een tweede ecologische drager, die de eerste ondersteunt, is natuurlijke begrazing en
de ecologische routes die hierdoor ontstaan: begrazing en verbinding. Waterroutes en grazerroutes
versterken elkaar ecologisch. Natuurlijke begrazing zorgt voor een kleurrijk mozaïek van
begraasde vegetaties: bloemenrijke graslanden en ruigten, struikgewas en houtopslag dat zich
plaatselijk tot echt natuurbos kan ontwikkelen.
Een laatste drager is mergel. Mergel is de Zuid-Limburgse specialiteit bij uitstek. Aan mergel
heeft Zuid-Limburg het heuvelachtig landschap met de kalkhellingen te danken waardoor het zo
beroemd is. In dit project wordt mergel gebruikt om de Zuid-Limburgse identiteit van de
Landgoederenzone duidelijk tot uiting te brengen.
Zowel in de stad als in de Landgoederenzone worden water, natuur en mergel gebruikt als
middelen om het landschapsontwerp vorm te geven.

Figuur 3.6

Natuur op
kalkhellingen
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RUIMTELIJKE
ONTWERP
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Door de tweelaagstunnel ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van een doorgaande
landschappelijke zone van Kruisdonk tot het Europaplein. De landgoederen in het noorden,
parken en parkzones in het stedelijk gebied. Door de tweelaagstunnel is er geen noodzaak tot
een stadsboulevard, dus vrijbaan voor het langzaamverkeer van Noord naar Zuid door het gebied.
Hierdoor kan een aaneenschakeling van plekken, buurten, parken, ontstaan die als een openbare
groene drager voor dit stadsdeel gaan fungeren.
De doorgaande landschappelijke zone die beleving van het groen en het water tot ver in het
stedelijk gebied mogelijk maakt, maakt ook de kris kras relaties tussen Wyckerpoort en
Wittevrouwenveld mogelijk. Door het optillen van de Viaductweg wordt ook Nazareth weer
verbonden met het gebied. Het plan herstelt op deze wijze het stedelijk weefsel zoals dat
bestond voor de barrière van de A2 aanwezig was. Niet alleen het stedelijk weefsel wordt
daarmee hersteld, maar daarmee kunnen ook sociale samenhangen zich weer ontwikkelen
en wordt het mogelijke een goede voorzieningenstructuur in stand te houden.

4.1

Nieuwe plekken op 3 schaalniveaus:
De nieuwe publieke plekken hebben elk een eigen betekenis.
Het nieuwe Lourdesplein aansluitend op de winkelconcentratie in de Frankenstraat zal op
de schaal van Maastricht Oost een functie gaan vervullen als stedelijke evenementen- en
ontmoetingsplek. Een stedelijke plek direct verbonden met het Oranje park.
Uitgerust met vele zitelementen, water en een podium kan de Maastrichtenaar toeschouwer
worden van een nieuwe stedelijk toneel: spelende kinderen in het water, een kleine markt, en
een braderie. Gebeurtenissen die zorgen voor het herstel van de sociale samenhang in Maastricht
Oost. Door de concentratie van functies, zoals het winkelcentrum, publiek voorzieningen,
stedelijk wonen en cafés ontstaat hier een waarlijk nieuw centrum voor Oost, autoluw en
uitstekend bereikbaar.

Figuur 4.1

Artist Impression
Lourdesplein
Het plan ‘Maartenspoort’ (herontwikkeling voormalig KPN-gebouw),
gelegen in Wyckerpoort tussen de
Noormannensingel, de Professor
Cobbenhagenstraat en de President
Rooseveltlaan, maakt géén onderdeel uit van het hier voorliggende
plan ‘Cité en route’. De vormgeving
van ‘Maartenspoort’ is naar zijn
kleurstelling en détaillering een
eigen interpretatie van de BA2M
van de schetsontwerpen zoals
gepresenteerd tijdens de openbare
informatie-avonden. Hier kunnen
geen rechten aan worden ontleend.
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Andere plekken spelen meer op buurtniveau een rol, zoals het groen in de Parkbuurt en de
uitlopers van het Oranjepark.

Figuur 4.2

Artist Impression van
het nieuwe Oranjepark

Figuur 4.3

Spelende kinderen in
het groen
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Hoogstedelijke knopen zoals de Geusselt en het Europaplein zijn ontworpen zo dat een aangenaam
milieu gecreëerd wordt voor de mensen die daar werken. Levendige ontmoetingsplekken naast
groene stilte gebieden. Er worden ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd voor functies, als
sport- en horeca, die ook door de bewoners van de aangrenzende wijken gebruikt kunnen worden.
Zo zal er niet alleen tijdens werktijden een levendige omgeving zijn maar ook daarna. De nieuwe
fietsboulevard die door het hele plan loopt zal vanaf deze hoogstedelijke knopen goede
verbindingen krijgen met de rest van de stad.
Geusselt:
Op deze plek waar alle lagen zichtbaar zijn is gekozen voor een arcadische blik op het landschap
en het cultuurhistorisch erfgoed, zonder te conservatief te worden. De blauwe school krijgt een
nieuw leven met erbovenop een markante toren die als vuurtoren aan het landschap staat en de
weg wijst naar de binnenstad.
Geluidswallen zijn verweven met het landschap, waadoor er direct naast de snelweg een
hoogwaardig verblijfsmilieu ontstaat. Regionale kantoren met allure markeren de overgang naar
de parkbuurt. Eetcafé, crèche en sportclub verbinden hier het kantoor en woonmilieu.
De mergelmuren absorberen het geluid, de watervallen geven een rustgevend geruis, door de
plekspecifieke mergelmuren en de waterval worden de tunnelmonden een waardige entree.
Water in de vijver, als waterval en de vele blauw-paarse planten vormen een belangrijk aspect
van deze entree
Europaplein
Hier verandert niet meer gebruikte infrastructuur in groene landschappelijke zones waartussen als
een archipel de gebouwen en de beschutte binnentuinen van de toekomstige life science campus
liggen. Fysiek verbonden met station Randwyck en met vele functionele relaties met het AZM en
de universiteit. De bermen van de niet meer gebruikte infrastructuur worden beplant met bomen
en bloeiende planten in roodachtige tinten.

4.2

Inrichting openbare ruimte
Het plan wordt gekenmerkt door een aaneengesloten groene zone van Kruisdonk tot het
Europaplein. Binnen die zone zijn vele soorten gebieden. De natuurlijke en waterrijke gebieden
in de landgoederenzone. De landgoederen die daar als eilanden in liggen.
Het knooppunt De Geusselt waar alle lagen en elementen van het plan samenkomen en daarop
aansluitend de Parkbuurt waar aan het groene middengebied gewoond wordt. Dan volgt het
Lourdesplein, aansluitend daaraan het Oranjepark waarvan de uitlopers leiden naar de archipel
van groene atriumachtige ruimten.
Er is gekozen om binnen de diversiteit van plekken in een samenhangende stijl te ontwikkelen,
zodat het gebied als eenheid leesbaar is. Een belangrijke rol daarin speelt het doorlopende
stelsel van fiets en voetpaden. Deze worden verlicht door transparante verlichtingselementen.
In het stedelijk gebied zorgt een geheel van banken, en kenmerkende kiosken ervoor dat het
gebied is toegerust voor veel soorten ontmoetingen en activiteiten in de Maastrichter traditie
van hoge kwaliteit en met een karakter specifiek voor de plek.
Kiosken zijn elementen die herkenbaar door het gebied heen zijn gestrooid, die dienst doen
als generator van kleinschalige gebeurtenissen en activiteiten: de tuinkiosk waardoor er in de
Parkbuurt getuinierd kan worden, de speelkiosk waar buurtkinderen speelobjecten kunnen lenen.
De buurtkas, de krantenkiosk, het theehuisje, het café en de broodjeszaak.
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Door het hele plan heen bevinden zich bloemenvelden en boompartijen die kleur geven aan de
verschillende plekken. Zo kent Geusselt een fris groen met blauw palet wat richting Europaplein
langzaam verandert in een warmer palet met rood en roze. De verschillende plekken krijgen zo
elk hun eigen sfeer, fietsend door de nieuwe groene zone is het als geheel leesbaar
De paden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met plek specifiek materiaal, zoals mergel en
leisteen. Op het Lourdesplein mond dit uit in een intrigerend mozaïek in de abstracte beeltenis
van Maria.

Figuur 4.4

Artist Impression
Openbare ruimte
Lourdesplein
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Figuur 4.5

Doorgaande
groene zone
Legenda met: rode lijn
is langzaam verkeer
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IN BEELD
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5.1

Hoe het plan van BA2M, Stad en Landschap doet herleven
Het plan van BA2M heelt het litteken van de A2 en benut de ruimtelijke mogelijkheden die
ontstaan door de ondertunneling. Het voegt aan Maastricht niet alleen een nieuw woon- en
werkmilieu toe, maar ook voorzieningen en natuurlijke recreatiegebieden, met als resultaat een
aanzienlijke verbetering van het leefklimaat in Maastricht Noord Oost en een duurzame impuls
voor heel Maastricht.
Het plan heeft als basis een doorgaande groenzone van noord naar zuid. Alle functies vinden
daarin een natuurlijke plaats en maken letterlijk de weg vrij voor voetgangers en fietsers.
Dit wordt mede bereikt door een weldoordacht plan Groot Waterrijk voor de ontwikkeling van de
Landgoederenzone. Het plan Groot Waterrijk is gebaseerd op een hernieuwd watersysteem, revitaliseren van de Landgoederenstructuur en nieuwe verbindingen voor natuur en mens. Bij het Geusseltpark
komt de Landgoederenzone samen met het parkachtige stedelijke gebied. Dit effect kan worden
bereikt doordat in het BA2M plan de Stadsboulevard niet aangelegd hoeft te worden omdat ook het
regionaal en een deel van het lokale verkeer in de Ringtunnel onder maaiveld verdwijnt.
De grote winnaars van dit plan zijn de voetgangers en de fietsers. Paden door het groen van
Kruisdonk tot na het Europaplein maken het mogelijk alle facetten van dit gebied te ervaren.

Figuur 5.1

Herleven van het
landschap

Afgeschermd van het verkeer van de beide rijkswegen, kan de wandelaar in Waterrijk, echte
Natuur ervaren. Waterrijk wordt gevoed door de bestaande bronnen die door het water dat door
de diepe tunnel opgestuwd wordt gerevitaliseerd worden. Water en groen begeleiden de
wandelaar en de fietser door het gehele gebied. Door park de Geusselt wordt het stedelijk gebied
bereikt via een fietsbrug over de Terblijterweg. Door Nazareth loopt een groene route rechtstreeks
het stedelijk gebied in. Een stedelijk gebied op menselijke schaal. Sociaal veilig omdat allerlei
voorzieningen die ook na kantoor tijd functioneren zorgen voor levendigheid en bedrijvigheid.
Veilig voor bewoners en gebruikers die het gebied doorkruisen omdat de tunnel in twee lagen de
stadsboulevard overbodig maakt waardoor het BA2M plan vele oost-west verbindingen kent, zowel
voor het langzaam verkeer als voor fietsers. Het wonen in en aan het groen vormt een welkome
aanvulling op het woning aanbod in Maastricht Oost. Het verkeersluwe centrale plein, dat aan de
buitenkanten goed ontsloten is voor gemotoriseerd verkeer, biedt een uitstekend vestigingsklimaat voor winkels en andere publieksfuncties.Het is ook hier dat de bewoners uit de aanliggende
wijken elkaar ontmoeten.
Naast de levendigheid van dit plein is er de rust van het stadspark, de groene kamer van het
gebied. Op de plaats van de gemeente flat staat een mooi appartementen gebouw in het park.
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Dit draagt bij aan de sociale veiligheid.
Er zijn vanuit het belang van leefbaarheid en versterking van identiteit redenen genoeg om het
cultuurhistorisch landschap en de stedelijke samenhang in ere te herstellen. Het project van BA2M
creëert hiervoor grote kansen.

5.2

Lourdesplein
Dit plein vormt het sociaal-culturele hart van Maastricht Oost. De beeldbepalende Lourdeskerk
(1938) en de Theresiaschool (1930), beiden architectuurhistorisch van belang, hadden voor
de aanleg van de A2 ook een duidelijke relatie met de wijk ten westen van de A2. In het BA2M
plan zijn deze historische elementen opnieuw aan een plein gelegen. Een plein waar historie en
moderne architectuur samenkomen en dat de ontmoetingsplaats is voor de bewoners van de
wijken die jarenlang door de A2 gescheiden zijn geweest.
Het plein biedt ruimte voor voetgangers en fietsers. Het BA2M plan heeft door zijn bijzondere
tweelaagstunnel immers geen stadsboulevard nodig! Dit maakt het mogelijk dat het groen en
water van de landgoederenzone doordringen tot in het hart van het plangebied.
Het dienstengebouw van de tunnel begeleidt de route richting Europa plein en vormt een
verrassende overgang naar het Oranjepark.
Richting de Geusselt wordt het plein begrensd door stedelijke appartementen boven functies
die aansluiten bij de ontwikkelingen in de Voltastraat.

Figuur 5.2

Artist Impression
Lourdesplein

5.3

Parkbuurt
Dit vroegere overloopgebied van de Maas heeft in de loop van de vorige eeuw zeer vele wijzigingen ondergaan. De belangrijkste daarvan is de aanleg van de Parkway geweest in de jaren vijftig,
omzoomd door flats die de achterliggende buurten aan het oog onttrokken. Met de toename van
het verkeer is het woon en leefklimaat in de aan de A2 grenzende buurten sterk verslechterd.
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In het plan van BA2M krijgt dit gebied een groen karakter met bebouwing die een mooie afronding
vormt van de wijken die er aan grenzen. Deze woningen zijn zo gesitueerd dat ze zorgen voor de
nodige privacy voor de woningen die door de sloop aan deze zone zijn komen te liggen. Tevens
wordt aan deze wijken een passend woningbestand toegevoegd dat een wooncarrière binnen de
wijk mogelijk maakt.
Eén en ander past goed in het Rijksbeleid ten aanzien van 40 grootstedelijke “prachtwijken”
waartoe Wyckerpoort en Wittenvrouwenveld behoren. Qua architectuur is naar het centrum toe
gekozen voor echte stadswoningen met achtertuin en een duidelijke scheiding van privé en
openbaar. Aan het Lourdesplein zijn het appartementen op functies die eveneens de vorm van
stadswoningen hebben. Meer naar de Geusselt past de bouwvorm zich aan het golvend maaiveld
aan. Ook deze woningen zijn zo gesitueerd dat ze de privacy van de tuinen van de bestaande
woningen respecteren. Geheel in het kader van de gemeentelijke wens naar meer starters
woningen is van de achterkant situatie die door de sloop van de flats ontstaat ter hoogte van de
Professor Kernstraat, gebruikgemaakt om ter afscherming daarvan een zeer ondiep gebouw met
starters appartementen te ontwikkelen die aan de achterkant gesloten zijn en hun uitzicht op de
groenzone hebben.

Figuur 5.3

Artist Impressions
Parkbuurt

5.4

Geusseltplein
De Geusselt dankt zijn naam aan het gelijknamige kasteel. Dit uit de 14e eeuw daterend kasteel
lag ooit aan de rand van een open, moerassig gebied, het Geusselderbroek genaamd. Hoewel later
drooggelegd, bleef dit gebied tot omstreeks 1930 deel uitmaken van de Heugemse Overlaat.
Nu is de Geusselt binnen het plan de belangrijkste schakel tussen de landgoederenzone en het
stedelijk gebied. Hier komen snelweg en ring samen, hier ligt voor de bezoeker uit het Noorden
de entree van Maastricht, hier ontmoet de stad het landschap, en het is ook hier dat de eerste
stappen voor de herbebronning van de landgoederen zone gezet worden.

30

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

De mooie verwevenheid van infrastructuur in stad en landschap van het BA2M plan toont zich hier
duidelijk. De twee tunnelmonden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap. Het talud
dat het verkeerslawaai van de Geusselt afschermt zorgt voor een geheel eigen kantooromgeving,
waarin het parkeren in de vormgeving van het landschap opgenomen is. Het groen en het water
spelen in de openbare ruimte een hoofdrol en dankzij allerlei flankerende functies zal deze
omgeving ook na kantooruren levendig zijn.

Figuur 5.4

Artist Impression
Geusseltplein

Figuur 5.5

Nazareth en Geusselt
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Figuur 5.6

Landgoederenzone

Vanuit het Noorden komt de landgoederen zone de stad binnen en brengt de natuur tot aan
de voordeur. De opvallend afgeronde vorm van de wijk Nazareth die dat mogelijk maakt,
markeert hier de loop van de voormalige Heugemse Overlaat. Het plan van BA2M maakt de
landgoederenzone toegankelijk vanuit het stedelijk gebied. De kwaliteit daarvan is duidelijk en
past goed in de doelstellingen van het Grote Stedenbeleid en het GIOS (Groen in en om de Stad),
een subsidie van het Rijk voor Groen in en om de stad. Met name leefbaarheid van woonbuurten,
gezondheid van de stadsbewoner en speelgelegenheid voor de jeugd staan daarin centraal.
Extra aandacht wordt besteed aan de langzaamverkeerroutes door dit gebied omdat deze niet
alleen voor de bewoners van Nazareth maar ook voor de bewoners van de zuidelijker gelegen
wijken de toegang vormen tot de landgoederenzone.
Ten zuiden van Nazareth loopt de verhoogde viaductweg.
De viaductweg is een royale stadsontsluiting die het bestaande hoogteverschil benut voor een
ongelijkvloerse kruising, waardoor er een directe verbinding ontstaat tussen Nazareth via de
Parkbuurt naar het Lourdesplein, gemarkeerd door de Lourdeskerk, het hart van Maastricht Oost.
Door de compacte turborotonde van het Geusseltplein kan de Viaductweg relatief laag blijven.
De deels nieuwe aanpalende bebouwing integreert een nieuwe profilering richting Wyckerpoort.

5.5

Landgoederenzone
Groot Waterrijk en Basis Scope
BA2M heeft voor de Landgoederenzone een integrale visie opgesteld, het plan Groot Waterrijk.
Dit plan beoogt de natuurkwaliteit van de Landgoederenzone te verbeteren en het gebied aan te
laten sluiten op natuurontwikkelingen in de omgeving zoals het Geuldal en de Grensmaas door
een gerichte aanpak van het watersysteem.
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Voor de m.e.r.-procedure wordt het als een voordeel gezien dat BA2M haar plannen voor het
project onderdeel laat uitmaken van een samenhangende visie op de gewenste natuurontwikkeling
in het perspectief van de regionale context. De verbetering van de Landgoederenzone zou in de
visie van BA2M moeten plaats vinden in een gebied dat fors groter is dan het formele plangebied.
Het flexibele inrichtingsplan binnen de formele plangrens is gemaakt op basis van de visie van het
plan Groot Waterrijk. De elementen van Groot Waterrijk die in de bieding van BA2M zijn begrepen
worden Basisscope genoemd.
De Basisscope kan worden gezien als de eerste fase in de ontwikkeling van Groot Waterrijk.
De onderdelen van de Basisscope zorgen voor een goed functionerend landschap met hoge
natuurwaarden en historische waarden binnen de plangrens. BA2M ziet het als een verrijking
van de gehele Landgoederenzone, als Groot Waterrijk na de gunning samen met de Aanbesteder
en derden wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

Figuur 5.7

ecoduiker
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Figuur 5.8

Grote grazers

Figuur 5.9

Gebied Landschappark
Waterrijk
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De landgoederen zone speelt ook een rol in het (inter)nationale sociaal, economische
en ecologisch netwerk van Zuid Limburg. Het BA2M plan creëert de condities voor nieuwe
sociaal-economische functies voor de landgoederen en een grote mate van recreatief
medegebruik van deze zone.

5.6

Oranjepark
Het Oranjepark krijgt een grotere verblijfswaarde doordat het niet doorsneden wordt door een
drukke doorgaande weg. De Scharnerweg die door het park voert zal minder verkeer voeren.
De herontwikkelde Gemeenteflat wordt meer betrokken bij de openbare ruimte, omdat de
ontsluiting ervan aan de AH-zijde plaats vindt. Hierdoor ontstaan betere sociale betrokkenheid
en veiligheid voor het park. Het is een openbare ruimte waar gespeeld, gebarbecued, gepicknickt,
gesport en gezeten kan worden. Het vormt een directe verlenging van de woonomgeving
respectievelijk achtertuin: de buurttuin, met geurende bloemenvelden, kruidentuin, buurtkas,
sportvelden.

Figuur 5.10

Artist Impression
Oranjepark
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5.7

Europaplein
Europaplein: langverwachte verbinding van de campus met de stad wordt gemaakt.
Het Europaplein wordt organisch vorm gegeven Op het Europaplein worden de bestaande
opritten hergebruikt als groene ruimte. De compacte tunnelmond en de compactere op- en afritten
maken dit mogelijk. Op termijn wordt de doorgaande fietsroute van de universiteit en het AMC
naar het natuurgebied in de Landgoederenzone door het gebied gevoerd. De organisch gevormde
restruimten zijn basis voor herkenbare vormen van de nieuwe gebouwen, die worden ingezet voor
aanvullende functies voor vooral de universiteit. Gedacht wordt o.a. aan een life science campus.
Door de koppeling tussen het station de campus en de stad ontstaat een nieuwe markant punt.
Deze driesprong is een plek waar studenten, reizigers en mensen uit de kantoren elkaar treffen
tijdens de lunch met uitzicht op de valleien in de campus Een statige toren, die tezamen met de
accenten op het Lourdes plein en Geusselt een leesbaar ensemble vormt.

Figuur 5.11

Artist Impression
Europaplein
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6

DE SNELWEG IN
HET ONTWERP
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Het routeontwerp A2 bevat vier ontwerp principes die moeten zorgen voor een eenduidige en
aansprekend wegbeeld van deze A2 als snelweg.
Contrast
Het ontwerp van geluidschermen, verlichting en verzorgingsplaatsen moet het onderscheid tussen
landschap en stad voor de rijdende passant versterken.
Motief
Door het juiste gebruik van textuur, reliëf en kleur kan met verschillende snelheden een terugkerende print worden herkend.
Magneet
Een strakke ordening van het wegmeubilair of zelfs het opruimen van overbodige elementen.
WOW-effect
Belangrijke herkenningspunten als rivieren, steden, knooppunten moeten met kunsten ontwerpingrepen beter zichtbaar worden gemaakt.
Nationaal Landschap
In het routeontwerp A2 zijn een aantal nationale landschappen onderscheiden. In Limburg
zijn dit het Maasdal en het Heuvelland.
Het heuvelland van Zuid-Limburg vormt een uniek landschap in Nederland. Vanaf de A2
presenteert het Heuvelland zich optimaal vlak voor Maastricht. Een prachtig panorama over
het Geuldal met het silhouet van Maastricht op de achtergrond.

Figuur 6.1

A2 Richting Maastricht

Tussen Maastricht en de Belgische grens wordt de automobilist getrakteerd op vergezichten
op de beboste randen van de plateaus parallel aan de A2. Aan de overzijde van het Maasdal zijn
de eerste heuvels van de Ardennen zichtbaar. De landschappelijke vergezichten vormen een
natuurlijke scheiding tussen de industrielandschappen van Chemelot, Maastricht-Aken-Airport
en de stad Maastricht.
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In het wegbeeld vormen de vele kleine bedrijfslocaties een bedreiging voor de waarneembaarheid
van de landschappelijke karakteristieken.
Vanuit het routeontwerp A2 is de landschappelijke inpassing van het heuvelland sturend
voor het ontwerp.
Het ruimtelijk ontwerp bestaat uit het ervaarbaar maken van het heuvellandschap aan de A2.
Speerpunten zijn hierbij de benodigde geluidswallen, schermen en wanden langs de A2 op te
laten gaan in het landschappelijke beeld, het als een eenheid ontwerpen van de op de route
liggende kunstwerken als dwarsverbindingen, in vorm, kleur en sfeer (contrast), samen met
een geïntegreerd ontwerp voor het wegmeubilair (magneet).
De stedenbouwkundige context van het tunneltracé en het tunneltracé zelf zorgt voor het
verlengde WOW effect, alle onderdelen van het routeontwerp A2.
Geluidsschermen
Geluidsschermen zijn in overeenstemming met de wens van de Aanbesteder zoveel mogelijk
voorkomen. Bij de tunnelmonden van de Transit- en Ringtunnel aan de zijde van Geusselt is dit
opgelost door de tunnelbeëindigingen als geïntegreerde keerwanden in de stedelijke bebouwing
vorm te geven.

Figuur 6.2

Artist Impression
Geusseltplein

De te hoge geluidbelasting op de gevels van de Nazareth flats zal worden opgelost door
gevelmaatregelen of een hoog transparant scherm. E.e.a. in een later stadium te bepalen in
samenspraak met Aanbesteder en de eigenaar van de flats.
Ter plaatse van Amby zal er naast de A2 een geluidsscherm aangebracht worden over een lengte
van 300 m. Dit 2 m hoge scherm bestaat uit een houtconstructie met begroeiing, zodat het scherm
al snel een onderdeel wordt van het lokale landschap.
Bekleding toeritwanden
De wanden van de toeritten naar Transit- en Ringtunnel worden zowel aan de noord- als de
zuidzijde van de tunnel bekleed met schanskorven die begroeid zijn met een vegetatie zoals
deze voorkomt in het Limburgse landschap. De begroeiing op deze korven zorgt voor een verder
doorzetten van het landschap in het stedelijk gebied.
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Dit landschappelijke effect wordt nog verder versterkt doordat binnen het verkeersplein Geusselt
de toeritwanden van de transit tunnel naar buiten uitwijken Binnen deze kom is extra ruimte voor
zaken als begroeiing en water.
Uit akoestische overwegingen zullen de schanskorven tot 50 m in de gesloten tunneldelen worden
doorgezet.

Figuur 6.3

Artist Impression
knooppunt
Geusseltplein

Beplanting schanskorven
Centraal in de behandeling van de schanskorven staat de beplanting. Hierbij dient het
Limburgse landschap als uitgangspunt, met in het bijzonder de kenmerkende hellingbossen
en muurvegetaties.
Voor de beplanting is een concept geformuleerd dat uitgaat van een nat milieu aan de
noordzijde van het traject (Geusselt) en een droog milieu aan de zuidzijde van het traject
(Europaplein). Hierbij zal aan de noordzijde gebruik gemaakt worden van bloeiende planten in
het kleurenspectrum wit en blauw/paars en aan de zuidzijde van planten in het kleurspectrum
geel/rood.
Bij de selectie van geschikte plantensoorten wordt gekeken naar de bestaande muurvegetaties in
het Limburgse Landschap, in het bijzonder die van Maastricht.
Tunnel en tunnelmonden
Er is gekozen voor een landschappelijke strategie, waarbij het landschap ver doorgezet wordt in
het stedelijk gebied, zelfs tot op het tunneltracé. In deze filosofie passen geen uitgesproken,
in het oog springende tunnelmonden.
De tunnelmonden zijn dan ook sober vormgegeven, zonder de aandacht van de weggebruiker
overmatig te willen trekken. Wel zal het de weggebruiker tijdig duidelijk worden gemaakt dat hij
een tunnel nadert.
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Het landschap zet zich als het ware nog even door in de tunnel door het gebruik van
schanskorven in de eerste 50 m.
De tunnels zelf zijn sober en doelmatig uitgevoerd, zonder versieringen aan de wand die de
aandacht van de weggebruikers afleiden.
Pergola
Zoals op eerder getoonde visualisatie is te zien, is de tunnelopening van de Ringtunnel aan de
noordzijde geheel opgenomen in het natuurrijk vormgegeven stedelijke concept. Het verhoogde
parklandschap aan beide zijden van de tunnelingang is verbonden door middel van enkele pergola
constructies die zelf ook weer natuur bevatten en een fiets/voetgangersverbinding vormen.
Meubilair
Uitgangspunten bij de inrichting zijn:
• Meubilair centrumring doorzetten op Geusselt en Europaplein
• Meubilair A2 handhaven
• Verlichting ter plaatse van tunnelbak in schanskorven opnemen
Bij de weginrichting worden de ontwerpgereedschappen “contrast” en “magneet” uit het
routeontwerp ingezet.
Het contrast bestaat uit het inzetten van verschillend meubilair in de Maastrichtse ring en de A2.
Hierdoor wordt het contrast tussen het Maastrichtse karakter en het doorgaande karakter van de
A2 aangegeven.
De magneet bestaat uit het samenbundelen en integreren van meubilair. De verlichting wordt
gecombineerd met schanskorven.
Verlichting
De infrastructurele verlichting concentreert zich op de continuïteit van de bestaande verlichting
van de A2 samen met de continuering van stedelijke Maastrichtse verlichting.
Ter plaatse van de tunnel wordt er bij de start van de tunnelbak ingezet met een lichtlijn
ingepast in de schanskorven. Dit geeft de mogelijkheid in de tunnelbak de plaatsing van de
bestaande A2 masten te stoppen en het verlichtingsniveau over te pakken met de horizontaal
lopende verlichtingslijn. Wanneer de schanskorven na 50 meter. in de tunnelmond stoppen, stopt
ook de lichtlijn op de wand. De tunnelverlichting zelf bevindt zich aan het plafond midden boven
het wegdek. Op deze wijze is het mogelijk een rustig en egaal lichtniveau in de tunnel te creëren,
met een goede oriëntatie op het wegverloop, zeker gelet op het feit dat de tunnel dubbel gebogen
is. De uitlichting van wanden en wegdek worden uitgevoerd met een goede kleurherkenning en
vooral een helder beeld.
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Figuur 6.4

Artist Impression
knooppunt Kruisdonk

Kunstwerken.
De kunstwerken in het A2 tracé worden sober en doelmatig vormgegeven. Inpassing in het
landschap is het uitgangspunt en daar past geen uitgesproken vormgeving bij.
Basis van de afwerking vormt het idee om een dunne rand te creëren die daarmee beantwoordt
aan de snelheid van de A2 en tegelijk door zijn elegante voorkomen ook een esthetische waarde
heeft. Verder zorgt deze randafwerking ook voor eenheid binnen het tracé.
(Vogel)motief
Het vogelmotief dat aanwezig is in het noordelijk deel van de A2 (Diefdijk en Empel) komt niet
terug in de oplossing van BA2M.
De keus voor de vormgeving van de BA2M oplossing sterk is gericht op de integratie met de
natuur. Deze keus heeft tot gevolg dat vlakken van tunnelingangen en mogelijke geluidsschermen
bekleed zijn met schanskorven dan wel begroeid zijn en zich niet lenen voor een print van welke
vorm dan ook.
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3

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

De plannen zijn nu nog papieren plannen. Papier is geduldig. Het is het resultaat dat telt en de
wijze waarop de beloofde kwaliteit geborgd wordt is dus van groot belang.
Enerzijds wil BA2M wijzen op de grote mate van detail waarmee de plannen nu al zijn uitgewerkt.
Voor veel onderdelen van het plan kan de toekomstige situatie al van de tekeningen, maquettes en
visualisaties afgelezen worden.
De coördinerend stedenbouwkundigen van dit plan, Bureau ZUS te Rotterdam, zullen ingezet
worden voor het bewaken van de aangeboden kwaliteit en zullen overeenkomstig de richtlijnen
in het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Maastricht zorg dragen voor een
kwaliteitsniveau dat even hoog is als het ingediende plan aan de Aanbesteder heeft beloofd.
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LANDSCHAPSPARK
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Figuur 1.1

‘Waterrijk’ op het
kadastraal minuutplan
van 1840, onder de A2

In het natste deel van het brongebied van de Maastrichtse Landgoederenzone lag het landgoed /
de kasteelboerderij Waterrijk.
Bij de aanleg, destijds, van de A2 zijn de (vis)vijvers van dit landgoed onder de nieuwe weg
verdwenen. Hier ongeveer moet ooit de bron van de Kanjel hebben gelegen.
Omdat water de leidende rol speelt in de landschapsvisie voor dit gebied wordt het verdwenen
landgoed geëerd door de naam over te dragen op het nieuw te ontwikkelen landschapspark.
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Figuur 1.2

De Landgoederenzone
als Landschapspark
Groot- en Klein
Waterrijk
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LANDSCHAPSPARK WATERRIJK
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“Zoonder drökke weeg en verkiersgeraos vaanoet Lummel nao de Maos, Gaans door ‘t greun
vaanoet us dörrep nae de Amyerhei” Inspraak Jean Muijtens, november 2007
Het doel van deze landschapsvisie is om van de Landgoederenzone ten noordwesten van
Maastricht een samenhangend park gebied te maken waar de bewoners van de stad en de
dorpen eromheen vrije toegang hebben, en de wandeling die hier boven staat vermeld opnieuw
gemaakt kan worden. Waar de natuur in nieuwe rijkdom hersteld wordt, terwijl de ankers in het
verleden behouden blijven. De vernieuwing van de A2 – A79, en de nieuwe oost-west verbinding
door het gebied worden aangegrepen om het gebied tot een nieuwe eenheid te smeden.
De ingrediënten zijn:
• een hernieuwd watersysteem, gebaseerd op stromend water en bronnen.
• het nieuw ontworpen verkeersplein Kruisdonk en toegangsweg naar de Beatrixhaven als
uitnodigende entree naar het gemoderniseerde stadsfront.
• hetzelfde verkeersplein als verbindende schakel tussen de versnipperde deelgebieden van het
landgoederengebied.
• duidelijk herkenbare structuur van een reeks landgoederen, ingebed in een modern natuur
landschap met grote grazers.
• economische dragers voor de landgoederen die recht doen aan hun historische kwaliteiten.
• een hechte ecologische infrastructuur, die aantakt aan de Ecologische Hoofdstructuur en het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
• doordringing van de stad en de nieuwe infrastructuur met natuurlijke elementen die passen bij
zowel de stad als het Limburgse landschap.
• culturele inpassing van het watersysteem in de stadsparken voor directe beleving door de
bewoners eromheen.
• een samenhangende recreatieve infrastructuur door heel het gebied.
• een duidelijke ruimtelijke opbouw in open gebieden, begraasde natuurgebieden, bossen en
stromend water met een nieuwe interne samenhang, logica en afleesbaarheid.

Figuur 2.1

Het natuurpark
Nazareth – Wielerbaan
met de A2.
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PROBLEEMANALYSE EN
INSPIRATIEBRONNEN
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3.1

Kruisende dalen: Geul en Maas
Maastricht ligt in het dal van de Maas, met aan weerszijden de plateaus van het heuvelland:
in het westen de Pietersberg, en in het oosten, over de Maas, de plateaus van het centrale
heuvelland (Figuur 3-1).
Het Maasdal loopt van zuid naar noord naar beneden, en net even ten noorden van Maastricht
komt uit het oosten het Geuldal naar beneden.
Op deze plek doen zich een aantal specifieke omstandigheden voor, die het karakter van de plek
bepalen. Het grote reliëf van de twee dalen is overduidelijk, en omvat hoogteverschillen van meer
dan honderd vijftig meter tussen het dal van de Maas en de hoge plekken van het Limburgse
heuvelland. De wanden van de dalen bestaan uit trapsgewijze terrassen.
Limburg is een land van dalen die een plateau doorsnijden. Figuur 3-1 laat de monding van het
Geuldal in het Maasdal zien. Op de voorgrond Meerssen, daarachter de Landgoederenzone en de
Beatrixhaven. De snelweg links is de A79. Links daarvan de beboste, begraasde heuvels waar het
landschapspark moet gaan aansluiten.

Figuur 3.1

Limburg is een land
van dalen die een
plateau doorsnijden.
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Figuur 3.2

Het Maasdal bij de
uitmonding van het
Geuldal, met de hoogtelijnen van 44 en 46
meter. Het brongebied
van de Kanjel ligt in
een ingesloten laagte,
die van alle zijden
water krijgt.
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3.2

Bronnen en reliëf
Naast het reliëf van de grote dalen is er ook nog een subtieler reliëf in het gebied. Voor de
monding van het Geuldal is in een ver verleden geologische era een waaier aan puin in het
Maasdal uitgestort, dat voor een heel specifiek reliëf in dit deel van de dalen zorgt. Het zijn juist
deze subtiele hoogteverschillen, waar het om verschillen van enkele meters gaat, die de stroming
van de beken en de plaats van de bronnen in de Maastrichtse Landgoederenzone bepaalt.
Aan de zuidelijke voet van de waaier ligt een laagte (Figuur 3-2), waar het water in drie richtingen
heen stroomt:
1. De eerste waterstroom volgt het Maasdal, en stroomt naar het noorden toe. Dat zijn de beken
Fontein en Tapgraaf vanuit het Geusseltpark.
2. Een tweede waterstroom komt uit de hellingen en terrassen van het heuvelland vanuit het
zuidoosten. Dat water liep vanouds uit de 7 bronnen van het landgoed Severen door de vijvers
van het park.
1. Een derde waterstroom komt vanuit het noorden naar het zuiden, en stroomt de puinwaaier
van de geul af. Dat is de oorspronkelijke Kanjel, die nu via het Gelei gevoed wordt met water
uit de Geul.

Figuur 3.3

Het snelstromende
‘Geleidewater’ (het
Gelei) voert al eeuwen
lang water van de
Geul naar de
Landgoederenzone.

In het laagste punt, in een gebied dat op figuur 3-2 duidelijk herkenbaar is door een uitstulping
van de hoogtelijn van 46 m +NAP, komt dat water bij elkaar. Het is een zeer nat gebied, dit is het
oorspronkelijke brongebied van de Kanjel. Vanuit dit brongebied is er maar één uitweg voor al dit
water, namelijk in westelijke richting de Maas.
Van deze bijzondere ligging is zowel de natuur als het historisch landgebruik afhankelijk.
De landgoederen liggen hier omdat ze stromend water nodig hebben, en deze landgoederen zijn
als kralen geregen aan het snoer van de beekjes. In deze landschapsvisie wordt dit reliëf en de
daaraan gekoppelde hydrologie, zowel het grote als het subtielere, als uitgangspunt genomen
voor het fysiek en ecologisch functioneren van het landschapspark.
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Figuur 3.4

Het historisch
gegroeide
watersysteem is nog
net intact.

3.3

Het bestaande watersysteem
Ondanks alle verstedelijking en aanleg van wegen en spoorlijnen is in principe het watersysteem
nog steeds actief. (Figuur 3-4) Verwaarloosd, deels verdroogd, maar nog altijd stromen de beken.
De IJzeren Molen.
Hier staat het verdeelwerk dat ‘t Gelei en de Kanjel voorziet van water uit de Geul. Zowel de
eerbiedwaardigheid, de natuurwaarde als de staat van onderhoud zijn representatief voor de
toestand van het hele watersysteem in de Landgoederenzone.
Vanuit het Geusseltpark (Figuur 3-4) in het zuiden stromen de Fontein – Tapgraaf naar het
noorden, naar de Kanjel toe. Het zijn niet langer kwelwaterbeekjes, maar moderne rationele
ontwateringsloten.
Vanuit het noorden wordt het Gelei (Figuur 3-5) nog steeds met water uit de Geul gevoed, maar
het brengt vervuild en voedselrijk water het gebied in, wat vervuilde vijvers van de landgoederen
tot gevolg heeft.
De Kanjel is gedeeltelijk verworden tot bermsloot tussen de A79 en de A2 in. De beek is in de
bovenloop sterk verdroogd. Pas voorbij landgoed dr. Poelsoord krijgt de beek weer wat allure.
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Figuur 3.5

De IJzeren Molen.

Het water vanuit de 7 bronnen op landgoed Severen stroomt niet langer. De bossen drogen op,
en in de vijvers rest alleen nog stilstaand water. Het Gelei richting Meerssenhoven is over de hele
lengte tussen Vaeshartelt en Meerssenhoven in een rioolbuis gelegd. Pas op Meerssenhoven
treedt de beek weer aan het daglicht. Het bekensysteem is in verval, maar werkt nog. Voorzichtige
restauratie en ontwikkeling van mogelijkheden zijn nog altijd mogelijk.
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Figuur 3.6

Landschapspark
Waterrijk:
versnippering.

3.4

Versnippering en verdroging
Omstreeks 1850 was de trend gezet voor de versnippering van het gebied. De eerste spoorlijn
van Maastricht naar Aken was toen al aangelegd, en het grondwater in de ondergrond werd
opgepompt voor de eerste industriële doeleinden, zoals papierfabricage.
In en steeds hoger tempo volgden de doorsnijdingen elkaar op: een tweede spoorlijn naar
Roermond, de A2 naar het noorden, later de A79 naar het oosten. (Figuur 3-6).
Ook lokaal gebeurde het een en ander. Vooral de aanleg van het Julianakanaal was van grote
invloed, omdat het Geuldal daardoor werd afgesneden van het Maasdal. Grote oppervlaktes van
de waterrijke puinwaaier werden gebruikt voor de aanleg van de Beatrixhaven.
Door deze doorsnijdingen verdween de samenhang in het gebied. De individuele snippers kregen

57

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

ieder zo hun eigen ontwikkelingsrichting. (Figuur 3-7). Sommigen hielden hun oude agrarisch
gebruik. Andere werden bebost. Er staat een stadion, een stadspark, een gevangenis, en enkele
scholen hebben een plek gevonden. Het water is bijna weg, de rijke bronnen en de bijbehorende
natuur zijn nog net niet helemaal verdwenen.
Nu wordt er gewerkt aan een nieuwe doorsnijding van het gebied, van oost naar west, om het
industrieterrein aan te sluiten op het net van snelwegen.
Ondanks alle doorsnijdingen heeft het watersysteem zijn samenhang nog op het nippertje
behouden. Nog altijd worden de beken gevoed door grondwater of door de grote beek in de buurt,
de Geul. Nog altijd zitten de landgoederen met hun waterhuishouding vast aan dit uit de
middeleeuwen stammende, later steeds aangepaste systeem.
In deze landschapsvisie wordt het landschapspark opnieuw tot een eenheid gesmeed. Snippers
worden met elkaar verbonden, er komt een duidelijke eenheid in beheer en uiterlijk van het gebied,
beken stromen weer de goede kant op, worden gerevitaliseerd, en goede routes maken het gebied
toegankelijk. Het watersysteem wordt gerestaureerd.

Figuur 3.7

Versnippering in de
Landgoederenzone:
wegen en
industriegebied.
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Figuur 3.8

Historische
landgoederen en
hun relatie met het
watersysteem.

3.5

De Landgoederen
De landgoederen in het gebied zijn allemaal op de een of andere manier aan het watersysteem
gebonden. De twee grootste landgoederen, Vaeshartelt en Meerssenhoven, zijn van oudsher
agrarische landgoederen, waar bosbouw, akkerbouw, vee- en visteelt beoefend werden. Beide
landgoederen kregen via Gelei en Kanjel al het water aan of afgevoerd dat ze nodig hadden of
kwijt wilden. Een reeks voorname huizen – de Geusselt, Nazareth, Bethlehem (kasteel Limmel)
– lagen in het lage gebied van de Kanjel. Daar was het mogelijk om eenvoudige rechthoekige
grachten te maken ter verdediging van huis en have.
Aan de weg Limmel-Rothem ligt het 19de eeuwse landgoed Grande Suisse. Het achterste deel
stamt nog uit de achttiende eeuw, met symmetrische vijvers en lanen. Op oude kaarten heet het
‘Aan de Kanjel’.
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Het verdwenen landgoed Waterrijk hoorde bij een hereboerderij in Amby. De gebouwen bestaan
nog, maar de (vis)vijvers in het laaggelegen brongebied van de Kanjel zijn destijds verdwenen
onder de A2. Op de plek van het huidige landgoed Kruisdonk is over een korte afstand een
hoogteverschil van 2 meter in het landschap aanwezig. Daar lag dan ook een van de watermolens
van de Proosdij van Meerssen, de Kruismolen. Later is op die plek het landgoed Kruisdonk
aangelegd, waar het hoogteverschil gebruikt werd voor watervallen.
Figuur 3.9

Meerssenhoven,
omringd door akkers
en boomgaarden.

In de 19de eeuw kende de Landgoederenzone een periode van spectaculaire bloei, toen
twee bestaande landgoederen – Vaeshartelt en Grande Suisse – tot pronkjuwelen van
landschapsparken werden omgetoverd, en er een aantal nieuwe landgoederen werden
aangelegd: Kruisdonk en Petit Suisse / dr. Poelsoord. Tenslotte nog het landgoed Severen,
dat in de negentiende eeuw zijn door zeven bronnen gevoede rechte (vis)vijvers verving door
een reeks in landschapsstijl aangelegde siervijvers.
De landgoederen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Ieder voor zich, maar ook als ensemble.
Uit alle periodes zijn in de Landgoederenzone huizen en parken aanwezig. Bijzonder is, dat de
binding aan één watersysteem nog aanwezig is, en dat dit watersysteem zijn band met het
grondwater en met de beken in de omgeving nog niet verloren heeft.
Na een periode van verwaarlozing beginnen de gebouwen en parken weer een nieuw elan in
onze samenleving te krijgen. Er verschijnen nieuwe economische dragers, die de ambiance van
de voorname huizen en parken nodig hebben, willen dragen en onderhouden.
In deze landschapsvisie worden de landgoederen inclusief hun relatie met het historisch
watersysteem, als een van de pijlers van het plan Waterrijk beschouwd. Ze bepalen in hoge
mate het karakter en de sfeer van het gebied.
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3.6

Grondgebruik
Het grondgebruik in het gebied was ook gebonden aan de waterhuishouding.
Het laaggelegen brongebied van de Kanjel was zo nat, dat het vooral gebruikt werd als hooiland,
en er lagen verschillende visvijvers, zoals op Waterrijk, Severen en Mariënwaard.
Dit gebied lag zo laag, dat het bij hoog water op de Maas overstroomde, als een soort natte
enclave aan de voet van de heuvels. Dat betekende, dat er rivierklei werd afgezet. Vandaar dat
zich aan de weg Limmel – Rothem een oven voor de fabricage van dakpannen bevond. Het café
‘t Pannesjop is daar nog altijd een verwijzing naar. Wellicht zijn de kuilen en hopen in het
achterterrein van dit café, waar de kamsalamanders voorkomen, nog een rest van het bestaan
van deze fabriek.

Figuur 3.10

Hoogstamboomgaarden omstreeks 1935.

61

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

Op de hoge delen van de waaier van het Geuldal tussen Vaeshartelt , Meerssenhoven en Weert
was de situatie heel anders. Daar is sprake geweest van sterk wisselend grondgebruik.
In principe is de grond zeer geschikt voor akkerbouw, (Figuur 3-9), maar in de periode van
de hoogstamboomgaarden stond heel het gebied vol boomgaarden (Figuur 3-10). Na deze
periode zijn deze boomgaarden verdwenen, en is akkerbouw weer teruggekeerd.
In deze landschapsvisie worden de verschillen in grondgebruik tussen het lage en het hoge deel
van de Landgoederenzone onderkend. In het lage deel ligt het accent op handhaving van het
watersysteem met de landgoederen in de context van verdere ontwikkeling van natte natuur. In
het hoge deel speelt water ook een belangrijke rol, maar is ook plaats voor akkerbouw of voor
stadsboerderijen met veeteelt, fruitteelt of wijnbouw.

3.7

De regionale context

Figuur 3.11

Het Grensmaasplan
en het Geuldalplan
in relatie tot de
Landgoederenzone.

De Landgoederenzone ligt natuurlijk niet geïsoleerd. Het gebied neemt een belangrijke positie
in de regionale context in. Het sluit aan bij zowel het Geuldalproject als het Grensmaasproject.
Daardoor vormt het een belangrijke schakel in de internationale ecologische verbindingen. Het
gebied vormt een schakel tussen de verbinding Eifel/Ardennen via het Geuldal naar de Kempen
in Vlaams Limburg, en naar het dal van de Grensmaas, de plassen bij Roermond en de Zandmaas
naar het noorden. Juist de verbinding tussen het Geuldal en het Maasdal door de bebouwde
kommen bij Meerssen, Bunde en Weert is erg moeilijk, en het plan Waterrijk kan hier een grote
verbindende rol spelen.
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3.7.1

Het Grensmaasplan

Figuur 3.12 De Itterense Weerd na uitvoering van het Grensmaasplan.
In 2008 is een begin gemaakt met de uitvoering van het Grensmaasplan (Figuur 3-11 & 3-12).
De Maas wordt over een lengte van bijna 50 kilometer weer teruggebracht in een bijna natuurlijke
staat, waar rivierdynamiek en begrazing een sleutelrol in de landschapsvorming spelen.
De Itterense Weerd hoort bij de eerste projecten die over enkele jaren gereed zullen zijn.

3.7.2

Het Geuldalplan

Figuur 3.13

Galloways in de Geul
bij InGenDael.

63

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

Sinds 1996 is het plan om het Beneden Geuldal natuurlijker te maken, in uitvoering.
Beekdynamiek en natuurlijke begrazing zijn daarbij sleutelprocessen (Figuur 3-11 & 3-13).
Er zijn grote oppervlaktes in begrazingsbeheer genomen, en de Geul krijgt op een aantal plekken
de kans om natuurlijk gedrag te vertonen, de beek zoekt meanderend zijn eigen weg. In het
plangebied Waterrijk onder andere bij Ingenope. De begrazing met galloways van het park
Nazareth en de voormalige wielerbaan, ter weerszijde van de A2, maakt deel uit van dit
Geuldalplan.
Een van de moeilijkste verbindingen tussen het Geuldal en het Maasdal ligt bij het passeren van
de A2, de A79 en de spoorlijnen tussen Meerssen, Bunde en bij Weert.
Juist hier kan het landschapspark Waterrijk een belangrijke rol spelen bij het realiseren van
verbindingen en het aan elkaar koppelen van de verschillende gebieden. In de gemeente
Meerssen zijn de afgelopen jaren al enkele geïsoleerde terreinen met elkaar verbonden.

Figuur 3.14

Provinciaal
Ontwikkelingsplan
Groen
en Ecologische
Hoofdstructuur bij
Maastricht en
Meerssen.
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3.7.3

Ecologische Hoofdstructuur en Provinciaal Ontwikkelingsplan Groen
De nationale en provinciale doelstellingen voor het gebied zijn vastgelegd in de Ecologische Hoofdstructuur EHS en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. De doelstellingen van beide plannen
worden hier niet herhaald, maar vormen het duidelijke beleidskader voor de uitwerking van het
landschapspark Waterrijk (Figuur 3-14).

3.7.4

GIOS
Maastricht ontvangt in het kader van het Grote Steden beleid, rijksgelden voor investeringen in
stedelijke vernieuwing en voor het Groen in en Om de Stad (GIOS) een subsidie van het Ministerie
van LNV. Voor de periode 2005-2010 is het budget weliswaar niet verhoogd, maar de doelstelling
wel verbreed. Naast compensatie van natuurwaarden en de verbinding van de ecologische
zones, wordt met name de leefbaarheid van woonbuurten, gezondheid van de stadsbewoner en
speelgelegenheid voor de jeugd centraal gesteld. In samenhang met de herinrichting van de A2
ziet het gemeentebestuur hier historische kansen om de versnippering van het gebied aan te
akken. (collegenota Maastricht SEB, 21-03-07).
In het ontwerp-atelier A2 is de brochure “Verbreding Groenopgave A2” tot stand gekomen, als
inspirerende denkrichting voor de planvorming rond de A2.

3.7.5

Stad en natuur

Figuur 3.15

De wijk Nazareth naast
de A2, en grenzend aan
de Landgoederenzone.

In het rapport ‘’Maastricht noordoost cultuurhistorische verkenning, Limmel, Nazareth,
Wijckerpoort en Wittevrouwenveld’’ wordt een analyse gemaakt van de betekenis van de
woonwijken aan deze kant van Maastricht. Vooral de gebogen vorm van de wijk Nazareth,
herinnering aan de oude overlaat van de Maas, is belangrijk voor de overgang van stad naar
de Landgoederenzone.
De adviezen uit dit rapport worden opgevolgd. De bereikbaarheid van de Landgoederenzone,
zowel op als buiten de paden, vanuit de woonwijken staat voorop. Het landschapspark Waterrijk
is om van genoten te worden.
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3.7.6

Archeologie
In het rapport “Wetenschappelijk kader voor het archeologisch onderzoek in het A2-project,
gemeente Maastricht en Meerssen” wordt een verwachtingenkaart voor de archeologische
vondsten getoond. In figuur 3-16 is het ontwerp voor het verkeersplein Kruisdonk op deze kaart
geprojecteerd. Het blijkt dat het voorgestelde tracé een gebied met hoge verwachtingswaarde
doorsnijdt.

Figuur 3.16

Archeologische
verwachtingenkaart,
met daarop het nieuwe
verkeersplein Kruisdonk geprojecteerd.
Donkerrood: landgoederen. Rose: hoge
verwachtingswaarde.

Bij het Inventariserend Veldonderzoek dat in juni en juli 2008 is uitgevoerd in het noordelijk deel
van het projectgebied, ter hoogte van het nieuwe verkeersplein Kruisdonk en de weg naar de
Beatrixhaven, zijn belangrijke vondsten gedaan. Een erf uit de (vroege) ijzertijd, twee Romeinse
zijwegen van de Via Belgica, Romeinse graven met bijgiften, een Romeins villaterrein, paalsporen
uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, en merovingisch materiaal maken duidelijk dat deze zones
veel rijker zijn dan oorspronkelijk gedacht werd.
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3.7.7

Projectnota Landgoederenzone Maastricht/Meerssen

Figuur 3.17

Projectgrens
Projectnota
Landgoederenzone
Maastricht /
Meerssen.

Figuur 3.18

Streefbeeldkaart van
de gebiedscommissie
Maastricht /
Mergelland voor de
Landgoederenzone.
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In de Integrale projectnota Landgoederenzone Maastricht geeft de Gebiedscommissie
Maastricht-Mergelland zijn integrale visie op de Landgoederenzone.
De gebiedscommissie positioneert de Landgoederenzone in het nationale en internationale
sociaal-economisch-ecologisch netwerk van Zuid Limburg,
Het gebied van de Projectnota Landgoederenzone Maastricht – Meerssen is ruimer dan de
begrenzing van het landschapspark Waterrijk (Figuur 3-17).
De gebiedscommissie vat het streefbeeld van de commissie samen in een kaart (Figuur 3-18).

3.7.8

Cradle to cradle
In de Integrale projectnota wordt het principe van het hergebruik van materialen expliciet
benoemd met de term “cradle to cradle”. Het is een van de basisprincipes van het plan Waterrijk.
Het water dat opgestuwd wordt door de tunnel in het stadstracé wordt opgepompt en opnieuw als
bron gebruikt in het park. De opgegraven mergel wordt voor de ontwikkeling van kalkvegetaties
gebruikt. Oude rioolbuizen worden vleermuis overwintering plekken.
Oude landgoederen worden nieuwe kantoren, en de eerbiedwaardige, maar aftandse
waterhuishouding wordt niet afgedankt, maar hersteld en nieuw leven ingeblazen.
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Figuur 3.19

Landschapspark
Waterrijk: percelen
in eigendom van de
overheid.
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3.7.9

Plichten, kansen en verdeling van verantwoordelijkheden
In de landschapsvisie Waterrijk worden de sociaal-culturele, ecologische, recreatieve en
economische uitgangspunten van de hierboven genoemde beleidskaders onderschreven en als
uitgangspunten genomen.
Daarbij worden verschillende niveaus gehanteerd. Op de eerste plaats is er de verplichting om
met de nieuwe infrastructurele werken geen schade aan te brengen, schade te vermijden of te
verminderen, en om onontkoombare schade te compenseren. Aan deze verplichtingen wordt
geheel voldaan, zoals beschreven in het Specialistisch Rapport Natuur.
Op de tweede plaats worden de infrastructurele werken voor het knooppunt Kruisdonk en de o
ntsluitingsweg naar de Beatrixhaven nadrukkelijk in het perspectief gezet van het streefbeeld
van de gebiedscommissie Maastricht – Mergelland (Figuur 3-18). Deze infrastructurele werken
worden daarmee beschouwd als een uitgelezen kans om een aantal problemen van versnippering
en verdroging tegen te gaan, en een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van het gebied te
geven. Er wordt concrete invulling gegeven aan de wezenlijke planonderdelen van het streefbeeld
waar aan de voorgenomen ingrepen aan de wegen kunnen bijdragen. Er wordt dus veel meer
gedaan dan strikt noodzakelijk is. De ingreep aan de A2 is een grote kans, geen bedreiging.
Op de derde plaats wordt er een afbakening tussen de mogelijkheden van de sectorale
planvorming voor de wegen, en die van integrale planvorming van de gebiedscommissie
voorgesteld. De noodzaak hiervoor moge duidelijk worden aan de hand van het volgende
voorbeeld. Het water dat opgepompt wordt om opstuwing van grondwater voor de tunnelbuizen
te voorkomen, is erg schoon en kan gebruikt worden om een rol te spelen in de natuurbeleving
aan de stadsrand, en daarna om een heel gebied van de Landgoederenzone van nieuw stromend
bronwater te voorzien.
Om dat te kunnen doen is toestemming van en samenwerking met een aantal particuliere partijen
en overheden nodig. Dit is een ingewikkeld publiek- en privaatrechtelijk proces, en juist voor dat
proces is de gebiedscommissie competent. Het valt buiten de mogelijkheden en de bevoegdheden
van de opstellers en uitvoerders van het plan voor de A2.
In zulke gevallen zullen er 2 alternatieven beschreven worden. In het eerste alternatief wordt
beschreven wat de mogelijkheden en de kansen zijn om de brede doelstellingen van het
landschapsplan Waterrijk te realiseren.
In een tweede alternatief wordt beschreven welke delen daarvan gegarandeerd gerealiseerd
kunnen worden binnen de uitvoeringsmogelijkheden van de basisscope. Van groot belang is
daarbij de beschikbaarheid van de terreinen (Figuur 3-19).
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4

ZIEN EN
BELEVEN
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Mensen nemen een landschap op de eerste plaats als een geheel waar. Daarbij ‘kijken’ ze of alle
elementen die bij een bepaald landschap horen ook inderdaad aanwezig zijn: een heidelandschap
is completer met een schaapskudde dan zonder. Ze kijken ook of er storende elementen zijn:
een kruidenierswinkel hoort niet op de hei. Een landschap moet een eenduidig, duidelijk en
samenhangend systeem vormen.
Het tweede punt dat bij de waarneming van een landschap nadrukkelijk naar voren komt, is de
aard van het gebruik. Mensen stellen zich de vraag: wat gebeurt er in het landschap, wordt er
landbouw bedreven, staan er fabrieken, of is het een natuurlandschap? Daaraan gekoppeld
vragen mensen zich af wat ze zelf in een landschap kunnen doen. Een landschap wordt meer
gewaardeerd naarmate de aard van het gebruik duidelijker is, en er ook duidelijkheid bestaat
over de eigen rol daarin.
Ondergeschikt aan deze hoofdsysteemkenmerken kan een groot aantal andere
systeemkenmerken genoemd worden, zoals bodem, waterhuishouding en reliëf, flora en fauna,
de ruimtelijke ordening, het beheer en het tijdsbeeld.
Landschappen kunnen heel complex zijn. Een eenduidig, logisch landschap zal meestal uit een
aantal lagen bestaan, zoals een natuurlijke laag, en een stedelijke laag er bovenop.
Het landschap van de Landgoederenzone van Maastricht kent een groot aantal lagen,
en het is zaak om deze goed te herkennen, te benoemen en met elkaar in verband te brengen.
Versnippering is er niet alleen op het gebied van verbroken ecologische, hydrologische of
recreatieve relaties. Versnippering in de Landgoederenzone bestaat ook in de vorm van
verwarrende informatie over de aard en inhoud, en de gelaagdheid van het landschap. Rare
overhoeken, grote verschillen in landgebruik, contrasten tussen infrastructuur, natuur en industrie
of het gebied op een aantal punten chaotisch. De ontoegankelijkheid van een aantal deelgebieden
veroorzaakt onduidelijkheid over de eigen rol van de bezoeker in het gebied: zelfs de bewoners
kunnen niet meer op een vertrouwde wijze van Limmel naar de Ambyer Heide komen, zie het
citaat aan het begin van hoofdstuk 2.
In deze analyse wordt aangesloten bij de studie over de stadsgebieden “Maastricht Noordoost,
cultuurhistorische verkenning”.

4.1

Kwaliteit in lagen
Wie vanuit het noorden de A2 volgt maakt even voorbij het vliegveld Maastricht – Aachen op
indrukwekkende wijze kennis met het Limburgse landschap (Figuur 1-1).
De weg begint plotseling naar beneden te hellen. Links en rechts staan huizen in traditioneel
Limburgse stijl, en flankeren hellingbossen de snelweg.
Dan opent zich het wijdste panorama van Nederland: het uitzicht over het Maasdal. Op dit punt
liggen alle betekenislagen van het landschap volmaakt op elkaar.
Het traditionele Limburgse Landschap met de hellingbossen en de oude huizen vormen de basis
waaruit gekeken wordt. Het Limburgse reliëf is overduidelijk: een groots uitzicht over het Maasdal met sterk reliëf en de wanden van het Maasdal op de achtergrond. Ook de historische laag is
duidelijk: het geboomte van de parken van de Landgoederenzone is massief aanwezig. De weg
geeft de functionele verkeerslaag aan. Dat Maastricht een welvarende stad is, komt tot uiting in de
kantoor- en industriegebouwen in de dalvlakte. Een overdaad aan groen in het stadsgewoel maakt
duidelijk dat ook de natuur een rol speelt in het stedelijke Maasdal van Maastricht. Het gebied
is aantrekkelijk, en nodigt uit om erheen te gaan, en er deel te nemen aan het maatschappelijk
leven.
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De kracht van dit uitzicht op het Maasdal ligt in de duidelijkheid van de verschillende
betekenislagen, en het uitnodigende beeld van stad en landschap in de verte.
Na afdaling van deze helling komt er een zone, waar de geluidsschermen van de A2 iedere relatie
met de Geul en de dorpen Meerssen en Bunde hebben verbroken. Op dit traject is er vrijwel alleen
nog maar het snelwegenlandschap te ervaren.
Als de A2 weer omhoog gaat om over de spoorlijn en de weg van Limmel naar Rothem te gaan,
volgt er opnieuw een hoogtepunt in de landschapsbeleving: het uitzicht vanuit de hoogte op de
beboste flank van het Geuldal links en het landgoed Kruisdonk rechts. Parkachtige weilanden,
vijvers, oude bomen en een statig huis met modern gebruik: Maastricht kondigt zich met natuur
en cultuurgeschiedenis duidelijk aan.
Vervolgens daalt de weg naar het maaiveld, en tegelijkertijd daalt de bezoeker af van weidse
uitzichten en historisch besef naar het hier en nu. De stadsranden van Maastricht noordoost
doemen op. Dicht tegen de bebouwing aan liggen de begraasde natuurterreinen van het CNME
en het Limburgs Landschap. Het is duidelijk dat deze natuur hier tot aan de voordeur van de
bewoners loopt, en vrijelijk toegankelijk is (Figuur 4-1).

Figuur 4.1

In enkele jaren tijd
zal dit landschap
uitgroeien tot een
landschap als op
figuur 8-2.

De open, ovale ruimte waar de A2/A79 op maaiveldhoogte doorheen lopen vormen de ideale
setting voor de benadering van het stadsfront. Aan de achterzijde de bossen van de landgoederen
Severen en Poelsoord/Mariënwaard, dan de open ruimte met natuur en het voetbalstadion, en dan
de stadsrand die opnieuw vormgegeven zal worden.
De lagen in het landschap zijn hier heel verschillend. Zo vlak voor de stad is de laag natuur
en reliëf nog heel sterk aanwezig. De landgoederen, de hellingen, de bossen en de begraasde
eilanden vormen een geheel. De nabijheid van de stad openbaart zich in de sterk aanwezige
infrastructuur van de stad: de A2/A79 en de fly-over.
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Ver van een stad zouden deze elementen elkaar misschien storen, maar hier vlak bij de stad roept
het eerder verbazing en bewondering op dat natuur en historie nog zo overtuigend aanwezig zijn in
de overgangszone van stad en buitengebied.

4.2

Versnippering en vervaging
Toch zijn de eerder opgenoemde kwaliteiten van de landschapsbeleving voor een groot deel nog
slechts schijn. Op tal van punten is de basis onder deze beleving in de loop der tijd geërodeerd.
Het watersysteem is sterk versnipperd, verdroogd, en op een aantal plaatsen ook vervuild.
Bronnen drogen op, en oude relaties tussen beken, natuurgebieden en landgoederen zijn
verstoord geraakt. Paden lopen dood, en hele stukken van het landschap, zoals de resten van
het oude achttiende -eeuwse landgoed Mariënwaard zijn compleet onbereikbaar geworden.
Tussen de zich splitsende infrastructuur van spoor en snelwegen zijn tal van overhoeken ontstaan,
die als restgebieden in gebruik zijn: nog een restant akkerland hier, een slecht groeiend
populierenbos daar, plukjes weiland ertussen.
De beken het Gelei en de Kanjel hebben op sommige stukken hun oude aantrekkelijkheid behouden, maar op andere stukken zijn ze gedegradeerd tot bermsloten van snelweg of spoor.
De barrièrevorming door de snelwegen en spoorlijnen heeft ecologische verbindingen verbroken.
De nog altijd aanwezige zeer rijke natuur is gefragmenteerd geraakt.

4.3

Drie karakters, eigen identiteiten
Het landschapspark Waterrijk bestaat uit driedeelgebieden die naar hun aard en opbouw
verschillende karakters hebben. Ieder van deze deelgebieden zal een eigen basisvorm krijgen,
een eigen sfeer en identiteit. Op figuur 8-1, de begrazingskaart, zijn deze deelgebieden
aangegeven.

4.3.1

Aan de Kanjel
Het lage natte brongebied van de Kanjel met Severen, Mariënwaard, Poelsoord, Bethlehem en
Nazareth (Figuur 3-8) heeft een besloten karakter. Overal stromen beekjes of liggen vijvers.
Het is zeer sterk versnipperd door infrastructuur, en grote delen zijn voor de wandelaars niet
toegankelijk. De aard van het grondgebruik is al evenzeer versnipperd.
Dit gebied krijgt als basis het karakter van het natte, begraasde natuurlandschap. Zoveel mogelijk
van de snippers grond krijgen het begrazingsbeheer dat nu al op het natuurpark Nazareth en op
de Wielerbaan is te zien. Door tunnels worden de gebieden met elkaar verbonden. Door ecoducten
wordt het hele gebied aangesloten op de grote regionale en internationale ecologische
hoofdstructuur. Water is de tweede drager van het gebied. De beekjes worden in hun natuurlijke
en cultuurhistorische kwaliteiten hersteld. Verdroogde gebieden worden weer voorzien van water
gemaakt, en er wordt voor gezorgd dat bronnen en brongebieden weer gaan stromen.
Het hele begraasde gebied wordt vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
De landgoederen liggen, ieder met een eigen karakter, als cultuurhistorische eilanden in deze
omgeving.
Het natuur-cultuur landschap dat hier zal ontstaan is als een wandeling in de tijd: oude kastelen
en landhuizen reiken met hun historische wortels tot in de middeleeuwen. Er zijn parken uit de
zeventiende en de achttiende eeuw. In een volgend park komt de wandelaar terecht in de
verbeelding van natuuridealen uit de 19de eeuw, en alles eromheen is een begraasd
natuurlandschap.
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Het gebied heeft duidelijke grenzen. Het is op de stad gericht, want aan de zuidkant is de grens
de bebouwing van Nazareth, het nieuwe noordelijke stadsfront van Maastricht, en de gebouwen
van het Geusseltpark.
Aan de oostkant is de steile helling van het Maasdal, met Amby bovenop de begrenzing.
Aan de noordkant worden de nieuwe, deels beboste kalkhellingen van het nieuwe verkeersplein
de grens, en in het westen is de grens het industrieterrein Beatrixhaven.

4.3.2

Meerssenhoven – Vaeshartelt
Het noordelijk deel van het landschapspark heeft een heel ander karakter. Het ademt nog steeds
de sfeer van de grote agrarische landgoederen Vaeshartelt en Meerssenhoven (en Haertelstein).
Het is een open en wijds gebied, met eenduidig agrarisch gebruik. Er is veel minder water: het
Gelei voert water aan, maar ligt grotendeels onzichtbaar in de grond. Het is de bedoeling dat dit
gebied dit open karakter blijft houden. Er blijft ook ruimte voor landbouw, die zich op eigen kracht
kan ontwikkelen richting stadsboerderijen met verkoop aan huis, naar fruitbedrijven of zelfs
wijngaarden.

4.3.3

Het dal van de Geul
Het derde deelgebied is het dal van de Geul. In het Geuldal project zijn al grote delen van het
Geuldal in Valkenburg en Meerssen omgevormd tot een begraasd natuurlandschap. Langs de Geul
wordt dat karakter van een vrij meanderende rivier voortgezet. Bij Ingenope is de Geul al sterk aan
het bewegen, en het waterschap heeft de beek die bij de papierfabriek van Weert dwars door de
fabriek liep, naar buiten gehaald en een nieuwe natuurlijke bedding gegeven.
Dat beleid wordt voortgezet, zodat ook de inwoners van Bunde en Ingenope de natuur tot aan hun
voordeur krijgen.
Bij Meerssenhoven komt, gekoppeld aan de nieuwe brug over het Julianakanaal, een ecoduct over
het kanaal. Om dit goed te laten functioneren is het westelijk deel van het gebied ingericht als
forse begrazingseenheid. Hier ligt de verbinding met het Maasdal.

4.4

Nieuwe ruimtelijke samenhang in lagen
Naast de eigen karakters van de drie deelgebieden krijgt het hele gebied ook een duidelijke
gelaagdheid, waarbij iedere laag een logische functionele samenhang bezit.
De basis wordt gevormd door het reliëf en het water.
De manier waarop de natuur reageert, vormt de volgende laag, direct gevolgd door de
cultuurhistorische laag: de manier waarop de mens dit systeem in de loop der tijden gebruik heeft.
Dan volgende moderne lagen: de infrastructurele laag in de vorm van het nieuwe verkeersplein
Kruisdonk en de weg naar de Beatrixhaven, en de stedelijke laag met het nieuwe gebruik van het
landschapspark en de relatie met het stadsfront van Maastricht.
Omdat deze lagen perfect op elkaar passen, en ieder voor zich een goede samenhang,
verbondenheid en logica hebben, zal er een nieuwe ruimtelijke kwaliteit tot stand komen.
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Figuur 4.2
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5

HET VERKEERSPLEIN KRUISDONK EN DE
WEG NAAR DE
BEATRIXHAVEN
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Het verkeersplein Kruisdonk krijgt een nieuwe tak in de richting van de Beatrixhaven, en wordt
geherstructureerd. Daarmee wordt er een verkeersverbinding gemaakt die dwars staat op de
traditionele noord-zuid gerichte verkeersassen in dit gebied. Omdat de barrières die de versnippering veroorzaken vooral in noord-zuid richting lopen (Figuur 4-2), wordt de nieuwe oost-west
verkeersverbinding aangegrepen om niet alleen de ontsluiting voor auto’s te verbeteren, maar
meteen ook de ecologische dwarsverbindingen (Figuur 4-2).
In het nieuwe verkeersplein blijft het huidige tracé van zowel de A2 als de A79 gehandhaafd.
Er wordt een dwarsweg met 2 rotondes met op- en afritten overheen gelegd, op een hoogte van
ongeveer 10 meter boven het maaiveld, op gelijke hoogte dus met de huidige fly-over.
Het tracé van de dwarsverbinding ligt net ten noorden van de 46 meter hoogtelijn die het natte
brongebied van de Kanjel begrensd. Daarmee vermijdt de nieuwe ontsluitingsweg het gevoelige
natte gebied.

5.1

Limburgse materialen, Limburgse hellingen
Bij de bouw van de tunnel komen materialen zoals klei, zand, grind en mergel vrij, die bij de
bouw van de dwarsverbinding Kruisdonk hergebruikt zullen worden. De beschikbaarheid van
mergel uit het project zelf is bijzonder, en geeft de mogelijkheid om de hellingen van de
ntsluitingsweg uit te voeren als kalkhellingen, waarop zich kalkrijke hellingbossen en
kalkgraslanden kunnen gaan ontwikkelen. Deze zullen naadloos aansluiten bij hetzelfde type
hellingen op de randen van het Geul- en het Maasdal in de directe omgeving.
De zuidhellingen van het Geuldal bestaan op deze plek voor een groot deel uit steile, beboste
hellingen, en dit thema wordt als het ware voortgezet in de hellingen van de wegtaluds.
Limburgse hellingen hebben voor een groot deel een hellingshoek van rond de 30 graden.
Van nature zijn ze aan de bovenkant wat steiler, en aan de onderkant wat flauwer, zodat deze
een hol aanzien geven.
Soms komen steile stukken voor, zelfs loodrechte komen voor.
Het materiaal uit de tunnel zal gebruikt worden om de taluds van de wegen dit veel bredere
en karakteristieke profiel te geven. De oppervlakte zal, in een zo dik mogelijke laag, met puur
mergel zonder afdeklaag worden afgewerkt. Op de steile stukken mogen ook enkele grote
brokken zichtbaar blijven. De hellingen krijgen dus een flauwere hellingshoek, en komen hol te
liggen. Maar om toch duidelijk als weglichamen herkenbaar te blijven, worden ze wel strak en
zonder onregelmatigheden, en met duidelijke hoeken afgewerkt.
Er wordt niets geplant of gezaaid. De beschikbare zaadbronnen in de omgeving en het toeval
zullen bepalen welke planten zich kunnen vestigen, en de omstandigheden als bezonning,
vochtigheid, wind en bodem zullen vervolgens bepalen welke vegetatie zich verder gaat
ontwikkelen. In de omstandigheden in het Geuldal zal dit al snel leiden tot een forse
bosontwikkeling op de hellingen. Spontaan natuurlijk hellingbos op kalkrijke bodem, dat perfect
aansluit op de bossen op de flanken van het Geuldal. De ervaring in het Geuldalproject, enkele
honderden meters oostelijk van het verkeersplein, heeft geleerd, dat deze bosvorming bijzonder
snel optreedt, en vanaf het allereerste begin gepaard moet gaan met natuurlijke begrazing.
(hoofdstuk 8) Gebeurt dat niet, dan groeit het bos zo massaal op, dat de grazers er achteraf
nauwelijks meer een mozaïekstructuur in kunnen vreten.
Het eindbeeld zou een mozaïek van kort gegraasde stukken grasland moeten zijn, afgewisseld
door struwelen en stukken natuurlijk bos.
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Aan de noordkant is er ruimte genoeg om de hellingen breed aan te leggen. Aan de zuidkant
daarentegen ligt er langs de geplande ontsluitingsweg naar de Beatrixhaven een oud vochtig bos
met hoge natuurwaarde, het is de bedoeling om daar zover mogelijk vandaan te blijven. Op die
plek zal de helling zo steil mogelijk gemaakt worden, zo steil als maar mogelijk is gezien de
stabiliteit van de constructie. Vanuit de omgeving krijgen de hellingen van de dwarsweg dus
een sterk lokaal karakter wat vorm en begroeiing betreft.

5.2

Inpassing van de weg
Toch is het geenszins de bedoeling om de bestaande en de nieuwe wegen weg te moffelen achter
de coulissen van een namaak- limburgs landschap. De wegen, rotondes, op en afritten hebben een
duidelijke eigen interne logica, die in de landschapslaag van de infrastructuur eerlijk zichtbaar is.
De taluds van de ontsluitingsweg en de hoogliggende rotondes zullen aan weerszijde van de weg
3 meter boven het niveau van het wegdek worden doorgetrokken, even vlak lopen, en weer met
een helling naar beneden gaan. Daardoor rijden de auto’s op de weg tussen 2 aarden wallen door.
Deze ophogingen werken als geluidsscherm, en maken het verkeer beperkt zichtbaar van buiten.
Door de afwerking met het karakteristieke regionale materiaal mergel, de kenmerkende Limburgse
hellingshoek, en de strakke vormen van de wegen komen de verschillende betekenislagen van het
landschap goed op elkaar te liggen.

5.3

Op- en afritten
De terreinen binnen de lussen van de op- en afritten zullen voor een groot deel opgevuld worden
met materiaal uit de tunnel, maar en holle ligging behouden. Het schone deel van het regenwater
op de wegen kan hierheen geleid worden. Gedeeltelijk om weg te zakken in de bodem, gedeeltelijk
ook om poelen met een lemen bodem te vullen, waarin amfibieën zich thuis voelen. In het middelste deel van de lussen kan spontane bosvorming zonder begrazing plaatsvinden. De randen zullen
in een verschralend maaibeheer genomen worden, en een droog kalkgrasland vegetatie zal zich
gaan ontwikkelen.

5.4

Duisternis
De verbindingsweg loopt dwars door de Landgoederenzone heen. Het is de bedoeling dat dit g
ebied intensief gebruikt wordt door de bewoners eromheen. Niet alleen overdag, ook ‘s avonds
en ‘s nachts. In het gebied wonen allerlei dieren die ook last kunnen hebben van teveel licht in
de natuurgebieden. De verlichting van de wegen wordt zo gemaakt, dat het licht niet buiten het
gebied terecht komt waar het niet nodig is. Geen uitstraling naar de taluds dus, en lampen die uit
de verte worden zijn zoveel mogelijk wel als lichtbron, maar niet als lamp te herkennen.
Langs de buitenkant van de op en afritten komen aarden wallen, die het licht van de koplampen
binnen het gebied van de weg zullen houden.

5.5

Natuur op de wegtaluds
De mergel die vrijkomt bij de aanleg van de tunnel, wordt gebruikt om langs de nieuwe weg naar
de Beatrixhaven en in en om het nieuwe verkeersknooppunt een typisch Zuid-Limburgs milieu te
creëren, namelijk kalkhellingen. Op kalkhellingen hebben zich de kalkgraslanden met orchideeën
ontwikkeld waarvoor Zuid-Limburg zo beroemd is.
‘Echte’ kalkgraslanden, zoals ze bijvoorbeeld in het Gerendal en op de Sint-Pietersberg te
bewonderen zijn, hebben al een eeuwenlange ontwikkeling achter de rug; ze ontstaan dus niet
zomaar. Wat wel snel kan ontstaan, zijn bloemen- en soortenrijke pioniersbegroeiingen op kalk.
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Al na enkele jaren kunnen die er zeer aantrekkelijk uitzien. De mergel wordt gestort en ligt dus los.
Dit betekent dat de mergel zijn natuurlijke hellingsgraad gaat aannemen van 20-30°. Omdat de
mergel los ligt, kan niet direct een vegetatie met rotsplanten verwacht worden, maar eerder een
soort kalkruigte. In het Specialistisch Rapport Natuur wordt hierop verder op ingegaan.
Na een periode kan het geheel graziger worden, maar er kan ook struweel of bos gevormd
worden. Voor de hand liggende soorten zijn berken en wilgen, vooral ruwe berk en boswilg,
maar ook rozen, rosrank en meidoorns zullen niet ontbreken.

Figuur 5.1

Zich ontwikkelend
kalkgrasland.

5.6

Verkeerslussen
De lussen van de op- en afritten worden gedeeltelijk opgevuld, en afgewerkt met mergel. Op het
diepste punt wordt een laagte van een bodem van leem voorzien, zodat amfibieën zich kunnen
vestigen. Het middenstuk mag zich vrij naar natuurlijk bos ontwikkelen. De randen worden als
schraal kalkgrasland gemaaid. Een stenen rand voorkomt dat de amfibieën de rijbaan opgaan.
Buizen verbinden deze leefomgeving voor amfibieën met de moerassen in de omgeving.

5.7

Vleermuizen
Alle holle ruimtes in de constructies van de kunstwerken worden voorzien van invliegopeningen
voor vleermuizen, uiteraard op plaatsen waar geen hinder voor het verkeer ontstaat.
(Riool)buizen die bij de werkzaamheden vrij komen worden hergebruikt in de taluds en in de
aarden geluidswal langs de A2, op een manier dat deze kunnen dienen als winterverblijf voor
vleermuizen.

5.8

Ecologische en recreatieve verbindingsroutes
Deze onderwerpen worden in latere hoofdstukken behandeld.
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Figuur 6.1
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6.1

Oppervlakte en nauwe doorgangen
juist in het gebied tussen Meerssen en Maastricht ligt in ecologisch opzicht de moeilijkste plek om
het Geuldal met het Maasdal te verbinden, of, in internationale termen, om de moeilijkste schakel
tussen Eiffel/Ardennen en de Belgische Kempen doorlaatbaar te maken voor planten en dieren.
Voor een goede verbinding zijn natuurlijk op de eerste plaats fysieke verbindingen nodig: routes
die de dieren kunnen lopen of waden. Het landschapspark Waterrijk kan op essentiële punten
bijdragen aan zulke verbindingen. Op figuur 6-1 zijn verschillende routes aangegeven vanuit het
Geuldal naar het Maasdal. Twee vanuit de dalvlakte bij Meerssen, en één over de zuidelijke helling
van het Geuldal, de Dellen, en van daaruit over de noordelijke flank van het verkeersplein
Kruisdonk naar de terreinen in landschapspark Waterrijk. Via terreinen langs de spoorweg zou
hier nog een verbinding mogelijk zijn naar het punt waar al deze routes samenkomen: de nauwe
doorgang langs de enkele jaren geleden gerenatureerde Geul bij de papierfabriek van Weert.
Daar stroomt de Geul onder de A2 en de spoorweg door, en daar ligt de best beschikbare
verbinding: door de Geul en over de oevers.
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Via de enge doorgang in Weert loopt de verbinding dan verder langs de Geul naar het westen,
door het noordelijk deel van het landschapspark waterrijk. Voor een onderdoorgang onder het
Julianakanaal door, waar de Gebiedscommissie Maastricht/Mergelland op wijst, is eerder al een
keer een onderzoek gedaan. De uitkomst was, dat pas bij Stein, kilometers naar het noorden, het
kanaal zo hoog ligt dat er een onderdoorgang mogelijk zou zijn. Hier bij Meerssenhoven zou een
onderdoorgang zeer diep in het grondwater moeten worden ingegraven, en terecht komen diep
onder de verlaagde uiterwaarden van de Grensmaas. Hier is een ecoduct over het kanaal,
gekoppeld aan de te vernieuwen brug over het kanaal, de ideale oplossing.
Al met al blijven het op een aantal plekken nauwe verbindingen. Vandaar dat nog een ander aspect
van groot belang is. Als aan weerszijde van een nauwe passage ruimte aanwezig is voor de dieren,
ruimte genoeg voor een kudde om er een langere periode te verblijven, dan krijgt de doorgang van
zelf meer zin. In een corridor kun je doortrekken, maar niet verblijven. Pas als de corridor ruime
gebieden verbindt, wordt deze optimaal gebruikt.
Juist op dit punt is het landschapspark Waterrijk van grote betekenis. Het biedt grote ruimtes waar
de kuddes kunnen verblijven zodat de nauwe verbindingen zin krijgen.
De ecoducten parallel aan de nieuwe weg naar de Beatrixhaven zou niet zinvol zijn als daardoor
alleen maar de kleine terreinen binnen de projectgrens verbonden zouden worden. De eigenlijke
betekenis is, dat er een fors terrein wordt toegevoegd aan de kruip-door sluip-door route voor de
natuur door dit verstedelijkte gebied. In het noordelijk deel van Groot Waterrijk valt het plan samen
met het Geuldalplan. Ook daar is een flinke oppervlakte na de nauwe passage bij de Weerter
papierfabriek van groot belang.

6.2

Variant Groot Waterrijk
De nieuwe oost-west verbinding voor auto’s kan ook dienst doen als ecologische verbindingszone.
Aan de oostkant wordt verbinding gemaakt met de begraasde terreinen van het Geuldal en de
Ambyerheide door een tunnel onder de A79 door. De route voor de grote grazers loopt over de
verbrede, noordelijke taluds van het verkeersplein Kruisdonk en de weg naar de Beatrixhaven.
Twee ecoducten voeren de grazers over de A2 en de weg Limmel-Rothem heen (Figuur 6-, zwart).
Omdat de dieren vrij over de brede taluds mogen lopen, kunnen ze de terreinen aan de noordkant
van de verbindingsweg bereiken. Om ook aan de zuidzijde te kunnen gaan grazen, worden de
viaducten over de weg Limmel-Rothem en over de spoorlijnen iets breder gemaakt dan voor de
infrastructuur nodig is, zodat er een doorgang voor dieren, water en wandelaars beschikbaar zijn.
Via het te ontwikkelen rietmoeras is zelfs met 2 tunnels een verbinding mogelijk met de nauwe
doorgang langs de Geul bij de papierfabriek van Weert.
De geluidswal die langs de A2 in zuidelijke richting wordt aangelegd, zal dienen als trekroute
voor de dieren. Aan de oostkant van de A79 / A2 wordt via de terrassen van het Maasdal en het
landgoed Severen een verbinding gemaakt met de begraasde terreinen van de wielerbaan. Daardoor zullen de runderen die nu op het begraasde terrein bij Nazareth en op de wielerbaan lopen,
aangetakt worden aan de grote plannen voor Geul- en Maasdal, en in de toekomst zowel naar
Valkenburg als naar Roermond kunnen kuieren.
Aan de noordwestkant zal door de gebiedscommissie langs de Geul een verbinding gemaakt
worden naar het Maasdal. De oppervlakte natuurcompensatie die voor de aanleg van de wegen
nodig is, kan zo ingezet worden dat er een bijdrage aan deze verbinding wordt geleverd.
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6.3

Basisscope
Om Groot Waterrijk te realiseren en te verbinden met de grote natuurgebieden in de regio
zijn maatregelen nodig die op het werkterrein van de gebiedscommissie liggen. Er moeten
maatregelen genomen worden om de aan te leggen tunnels en ecoducten aan te sluiten aan
de terreinen in de omgeving buiten het projectgebied, met name richting Ambyerheide / de Dellen
en richting de Geulpassage bij Weert. Dat gaat de context van het plan voor het knooppunt
Kruisdonk en de verbindingsweg naar de Beatrixhaven te boven.
BA2M heeft voor de Landgoederenzone een integrale visie opgesteld, het plan Groot Waterrijk.
Dit plan beoogt de natuurkwaliteit van de Landgoederenzone te verbeteren en het gebied aan te
laten sluiten op natuurontwikkelingen in de omgeving zoals het Geuldal en de Grensmaas door
een gerichte aanpak van het watersysteem.
Voor de m.e.r.-procedure wordt het als een voordeel gezien dat BA2M haar plannen voor
het project onderdeel laat uitmaken van een samenhangende visie op de gewenste
natuurontwikkeling in het perspectief van de regionale context. De verbetering van de
Landgoederenzone zou in de visie van BA2M moeten plaats vinden in een gebied dat fors
groter is dan het formele plangebied.
Het flexibele inrichtingsplan binnen de formele plangrens is gemaakt op basis van de visie van
het plan Groot Waterrijk. De elementen van Groot Waterrijk die in de bieding van BA2M zijn
begrepen worden Basisscope genoemd. Het ontwikkelen van het gebied op basis van herstel van
het watersysteem en begrazing zijn dus ook hierbij uitgangspunt. De koppeling aan de regionale
en internationale context vormt onderdeel van Groot Waterrijk.
De Basisscope kan worden gezien als de eerste fase in de ontwikkeling van Groot Waterrijk.
De onderdelen van de Basisscope zorgen voor een goed functionerend landschap met hoge
natuurwaarden en historische waarden binnen de plangrens. BA2M ziet het als een verrijking
van de gehele Landgoederenzone, als Groot Waterrijk na de gunning samen met de Aanbesteder
en derden wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

6.4

Verbondenheid en het gelaagde landschap
In het concept van het landschap dat in logische eenheden in lagen opgebouwd is, speelt de mate
van verbondenheid van de gebiedsdelen een grote rol. Het geeft een basiseenheid aan het gebied,
dat herkenbaar is in de onderdelen die ervaren worden alsof zij bij elkaar horen.
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Figuur 7.1
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Het bekensysteem wordt, op de historische basis, hersteld en vernieuwd. Uitgangspunt is dat
schone watersoorten zolang mogelijk gescheiden gehouden worden van minder schone wateren.
Uiteindelijk komen alle beken, behalve het Gelei, in de Kanjel bij dr. Poelsoord bij elkaar.
Het Gelei stroomt naar Meerssenhoven.
Essentieel is dat de oude, historische gegroeide samenhang als een stromend watersysteem
het hele gebied bijeen bindt (Figuur 7-1). Er worden twee nieuwe, schone waterstromen aan
het systeem toegevoegd, die de verdroging van het gebied effectief teniet doen.
Het grondwater dat voor de tunnel wordt weggepompt, krijgt zal door een nieuwe bron op het
landgoed Severen de verdroging daar tegengaan, en de waterhuishouding en de daaraan
gekoppelde ecologische functie herstellen.
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7.1

Bronnen Severen
De vijvers van het landgoed Severen behoren tot de laagste delen van de ingesloten laagte tussen
dr. Poelsoord en Severen. De kwel in de omgeving was altijd sterk, en voedde de vijvers. De naam
“de zeven bronnen”van het gebouwencomplex aan de overkant van de weg bij Severen herinnert
nog aan deze toestand. De bronnen zijn evenwel ‘onthoofd’, oftewel gedraineerd en opgedroogd.
Hierdoor is de waterstand in het oude broekbos sterk gedaald, en wordt het water in de vijvers
nauwelijks meer doorgespoeld. Het water, dat aan de noordzijde van de tunnel wordt opgepompt
om opstuwing van grondwater tegen te gaan, zal in een kunstmatige bron op Severen tevoorschijn
komen, en vandaaruit de hydrologie van het landgoed met nieuw bronwater herstellen. Via de
vijvers zal het water, onder de A79-A2 door, de kanjel bereiken bij dr. Poelsoord.

7.2

‘t Sievert
Vanuit de laatste restanten van de vijvers van het oude Waterrijk, onder Amby, stroomt nog altijd
water naar de onderste vijver van Severen. Deze waterstroom zal worden geoptimaliseerd bij de
aanleg van de nieuwe baan van de A79 op die plek. In de vijvers van Severen komt dus op 2
plaatsen schoon water aan: vanuit de Fontein en van Sievert.

7.3

Rietmoerassen
Om ook aan de westkant van de A2 het water oude kwaliteiten te hergeven, wordt het water dat
vanuit de Geul bij de IJzeren Molen wordt ingelaten gezuiverd in rietmoerassen. Daarvoor is 7
hectare beschikbaar op de verschillende punten en snippers tussen de spoorwegen en wegen.
Daarvan is 4 hectare netto nodig, zodat er 3 hectare overblijft. Deze zijn nodig om waardevolle
stukken elzenbroekbos in het gebied te sparen. De rietmoerassen worden ecologisch ingericht.

7.4

‘t Gelei
Vanuit de rietmoerassen stroomt gezuiverd water in de historische loop van Gelei. Dit schone
water voedt de vijvers van Kruisdonk, Vaeshartelt en Meerssenhoven. De beekloop is in de
negentiende eeuw tussen Vaeshartelt en Meerssenhoven in een buis gelegd. De beek zal aan
het daglicht gebracht worden, en als een monument van historische waterbouwkunde zichtbaar
worden gemaakt.

7.5

De Nieuwe Kanjel
De Nieuwe Kanjel ontspringt uit de vijvers van Kruisdonk. De nieuwe Kanjel tak loopt eerst
parallel aan de spoorbanen, onder de nieuwe weg naar de Beatrixhaven door. Op het terrein
tussen de weg marienwaard en de spoorlijn wordt het gebied als doorstroommoeras ontwikkeld.
Het water wordt uiteindelijk weer verzameld op een punt langs de weg Marienwaard. Daar gaat
de beek deze weg onderdoor, en loopt via de verdoogde vijver ‘achter het Pannesjop” en de vijvers
van het oude landgoed Marienwaard naar de Kanjel bij Poelsoord. naar de Kanjel bij dr. Poelsoord.
In doorstroommoerassen wordt het water eenvoudig weg een gebied ingelaten, zonder een
bedding te maken. Het kiest zelf zijn weg, zodat op basis van aanwezig reliëf vanzelf droge en
natte plekken, en een nieuwe bedding ontstaat. Ecologisch gezien wordt het gerekend tot
natuurlijke beken.
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7.6

Basis scope herstel waterhuishouding
De basis scope voor het herstel van de waterhuishouding voorziet in de aanleg van een nieuwe
bron op Severen, het herstel van het Sievert, en de aanleg van de Nieuwe Kanjel vanaf Kruisdonk
tot aan dr Poelsoord.

Figuur 7.2

Doorstroommoeras:
gereastuareerd beeksysteem in New Forest,
Engeland

7.7

Waterberging Kanjel gebied
De duiker waarmee de Kanjel onder het Julianakanaal wordt doorgevoerd, heeft een te geringe
capaciteit om het water af te voeren. Dat betekent dat er waterberging gevonden moet worden.
Zoals de hoogtelijn van 46 meter (Figuur 2-3 en 7-1) laat zien, was dit deel van het Kanjelgebied
zó laag, dat het vroeger regelmatig onder water stond. De berging kan dan ook gevonden worden
door het laagste deel van het gebied, de benedenste vijvers van Severen en het gebied bij
Mariënwaard en dr Poelsoord, op een gecontroleerde manier onder water te laten lopen.
Dat sluit het beste aan bij de historische context en aard van het gebied.

7.8

Water en het gelaagde landschap
De samenhang in de ruimte tussen reliëf, grondwater en beken, en in de tijd tussen onderdelen
van een watersysteem dat teruggaat tot de 12de eeuw is van groot belang als de basis ordening
van het landschap. Als de bronnen weer stromen, als de watervallen weer hoorbaar zijn is het
fundament van het landschap weer op orde.
Door de bronnen in het Geusseltpark of aan de rand van de woonwijk aan mens en dier aan te
bieden, wordt een moderne toevoeging aan het rijke verleden gepleegd.
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Figuur 8.1

Natuurlijke begrazing
als basis voor het
Landschapspark
Waterrijk.

Al sinds een aantal jaren is natuurlijke begrazing met Galloway runderen in het gebied
aanwezig: op de wielerbaan en in het natuurpark Nazareth. Het is de bedoeling het deelgebied
aan de Kanjel zo compleet mogelijk een begrazingsbeheer te geven. Het aantrekkelijke mozaïeklandschap dat dit beheer tot resultaat heeft, geeft een grote gebruiks- en belevingswaarde voor
mensen in de omgeving. Daarbij is het een rijke toevoeging aan natuur.
De begraasde terreinen langs de Geul in het noordelijk deel van het park spelen eenzelfde rol
voor Bunde en Ingenope.
De bewoners hebben in het vrij toegankelijke natuurpark Nazareth geleerd hoe om te gaan met
deze grazers. De ecologische resultaten zijn overtuigend, inclusief een flinke oppervlakte gesloten
natuurlijk bos en een deel waar en mozaïek van bomen en graslanden in wording is.

90

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

8.1

Principes van natuurlijke begrazing
Natuurlijke begrazing is een vorm van begrazing waarbij runderen en paarden in kuddeverband
als in het wild levende dieren het jaar rond, zonder stal of bijvoederen, in het gebied verblijven.
Om ook ‘winters te kunnen overleven, lopen er maar heel weinig dieren in het gebied. Dat levert
‘s zomers een overdaad aan bloeiende kruiden op. Ook kunnen er struiken en bomen blijven staan.
In de winter zorgt dit voor voldoende overlevingskansen voor de aanwezige dieren. Uiteindelijk
levert het een mooi, rijk geschakeerd parklandschap op met een mozaïek aan open ruimtes,
kleine bosjes en struwelen.
In het geval van het landschapspark waterrijk wordt dit mozaïek ook nog eens rijker geschakeerd
door de herstelde beken en doorstroommoerassen. Ecologisch gezien levert het een maximale
differentiatie en rijkdom aan planten en dieren op.

8.2

Parklandschap
Het landschap dat door begrazing ontstaat levert een voor mensen bijzonder toegankelijk en
aantrekkelijk parklandschap op. Samen met het watersysteem vormt dit begraasde parklandschap
de basis voor het ecologisch functioneren van het gebied.

Figuur 8.2

Begraasd
parklandschap na 15
jaar ontwikkeling,
Koningssteen, Thorn.
In enkele jaren tijd
ontwikkeld het landschap op afbeelding
4-1 zich spontaan tot
zo’n toegankelijk
parklandschap.
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8.3

Begrazing en het lagenlandschap
Zoals in het hoofdstuk Zien en Beleven is verteld, krijgt het landschapspark Waterrijk 3
eelgebieden met verschillende karakters: het droge, ruime en open gebied tussen Vaeshartelt
en Meerssenhoven, het begraasde dal van de Geul, en het natte, besloten gebied rond het
brongebied van de Kanjel.
Dat laatste gebied is het sterkst doorsneden door wegen en spoorwegen. Er bestaan allerlei
overhoeken, die niets meer met elkaar te maken lijken te hebben, en een heel ander gebruik
hebben: stukjes weiland, bouwland, bos, moerasjes. In principe wordt dit hele gebied in gebruik
genomen als begraasd, vrij toegankelijk natuurgebied. Alleen de landgoederen vormen culturele
eilanden in het nieuwe natuurlandschap. Daarmee bindt de begrazing dit hele gebied, met alle
snippers die erbij horen, tot een geheel aan elkaar. Doordat de natuurlijke begrazing alle delen,
alle snippers eenzelfde uitstraling en atmosfeer geeft, zal het door mensen ervaren worden als
een functionele, logische eenheid.
De sfeer van versnippering en verbrokkeling wordt minder, de eigenheid en de herkenbaarheid
grote. Het begraasde parklandschap vormt de visuele basis voor het hele gebied.
Het wordt geen eenheidsworst, want de vele verschillen in hoogte, vocht en water en
voorgeschiedenis zullen ervoor zorgen dat binnen de algemene sfeer van begraasd
parklandschap ieder hoekje toch zijn eigen identiteit zal kunnen krijgen.
Naast een hoge natuur- en belevingswaarde heeft het begraasde landschap ook de ontmoeting
met de grote grazers in natuurlijk familieverband in petto.

8.4
8.4.1

Verbindingen
Aansluiting aan de Dellen / Ambyer heide
Om als een eenheid te kunnen functioneren zijn er een aantal voorzieningen voor de grote grazers
onder de wegen en spoorlijnen in het gebied nodig. Eén grote onderdoorgang onder de A79 door
brengt de kuddes van het nu al begraasde gebied van het Meerssenerbroek, de Dellen en de
Ambyer Heide naar het gebied aan de noordkant van de nieuwe verbindingsweg bij Rothem.
Daar vervalt de huidige afrit van de A79, en dat geeft ruimte voor een doorgang voor grazers.
De verbrede hellingen aan de noordkant van het nieuwe verkeersplein Kruisdonk en de weg naar
de Beatrixhaven worden in hun geheel begraasd. Twee ecoducten voeren de dieren over de A2 en
de weg Limmel-Rothem.

8.4.2

Aansluiting aan het Geuldal bij Weert
Via de grote weide van het landgoed Kruisdonk en tunnels onder de spoorwegen door kunnen er
2 verbindingen gelegd worden naar de begraasde terreinen in het Geuldal.
De viaducten waarmee de Geul zelf onder de wegen en spoorlijnen doorloopt zijn hoog en breed
genoeg als doorgangen voor de grazers. Deze waden met gemak en genoegen door de ondiepe
beekbedding.
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8.4.3

Interne verbindingen
Binnen de begraasde gebieden zijn er ook verbindingen voorzien. De viaducten in de verhoogde
verbindingsweg naar de Beatrixhaven worden iets breder gemaakt, zodat er naast de weg ruimte
is voor een doorgang voor wandelaars, de beek, en voor de grazers. Bij de spoorlijn wordt een
doorgang gecombineerd met een doorgang voor ondergrondse leidingen. Het bestaande viaduct
waar de Kanjel onder de spoorbaan doorloopt, wordt gebruikt voor de verbindingen naar het lagere
deel van het dal van de Kanjel bij de landgoederen Bethlehem, Nazareth en de gevangenis.

8.5

Basisvariant
Ook met betrekking tot de begrazing geldt, dat grondruil, aanleg van voorzieningen de
medewerking van vele particuliere en openbare partijen vergt, en daarmee een bestuurlijke
opgave voor de gebiedscommissie is.
Er is een basisvariant opgesteld die, gekoppeld aan de weg en op verworven gebieden, direct
uitgevoerd kan worden. Het gebied wordt daarbij niet aan de grote regionale begrazingseenheden
vast gekoppeld.
Binnen het gebied Klein Waterrijk / Aan de Kanjel worden de bestaande begrazingsgebieden
vergroot en aan elkaar gekoppeld. De kalkhellingen van de nieuwe wegen worden mee begraasd.
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Figuur 8.3
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Het begraasde gebied is in principe overal vrij voor mensen toegankelijk. In de praktijk is er
een aantal factoren die ervoor zorgen dat mensen toch niet overal heen gaan. Zo zijn er fysieke
barrières en onmogelijkheden: beken, dichte bosjes, moerassige gedeeltes. Dat zorgt er op zich
al voor dat bepaalde plekken meer, minder of nooit bezocht worden.
Een park in een druk stedelijk gebied, zoals Waterrijk, heeft aan die vrije openstelling niet genoeg.
Er moet ook een basis aan paden aangelegd worden, waarbij mensen ook met kinderwagens,
skates en fietsen van de ene kant naar de andere kant kunnen komen.
De paden in het gebied zijn dubbel uitgevoerd: een voor wandelaars, en een voor fietsers / skaters,
met een strook gras of bos in het midden. Er zijn 4 oversteken over de snelweg. De eerste ligt
helemaal tegen het verkeersplein de Geusselt aan, en verzorgt de wandelaars tussen Nazareth en
het Geusselt stadion.
De tweede wordt gevormd door de huidige onderdoorgang tussen Nazareth richting Amby, die
gesloten wordt voor auto’s, en wandelaars en fietsers van de ene naar de andere kant zal brengen.
De derde verbinding wordt gevormd door een nieuwe tunnel onder het dorp Amby. Tenslotte loopt
er nog een wandelroute over de noordelijke taluds van het verkeersplein Kruisdonk.
De routes sluiten aan op bestaande routes in en buiten het park. De routes passen bovendien in
een regionaal netwerk van routes tussen de natuurgebieden in Geul- en Maasdal, en in het
heuvelland.
De wens uit de inspraak, om door het open veld van Limmel naar de Ambyerhei te gaan,
is daardoor zo goed mogelijk verwezenlijkt.

9.1

Paden en het lagenlandschap
De loop van paden bepaalt in sterke mate de manier waarop het landschap beleefd wordt.
In het plan Waterrijk wordt de basis van het padenplan gevormd door de bestaande infrastructuur.
In het noordelijk, agrarisch deelgebied zijn dat de wegen die karakteristiek zijn voor de historisch
gegroeide verkavelingspatronen. Grote percelen, rationeel van opzet, duidelijke routes voeren de
mensen door dit open gebied.
In het besloten Klein Waterrijk langs de Kanjel ontbreekt een dergelijke ontsluiting veelal. Daarom
wordt in dit gebied aan weerszijde van de A2 een nieuwe route aangelegd, waardoor mensen in
de aangrenzende dorpen en steden als het ware de natuurlijke laag van het landschap ingelokt
worden. Midden tussen de infrastructuur lopen hier routes langs moerasjes en beken, langs een
wei om te picknicken, en met toegangen tot de oude bossen van landgoederen.
9.2 Basisvariant
De basisvariant voor de paden wordt gevormd door het fietspad Rothem-Amby, en de
wandelpaden door het middengebied van Klein waterrijk, in zwart aangegeven op de kaart met de
paden. De tunnel onder de A2-A79 is alleen maar zinvol, als door de gebiedscommissie ook
de aansluitende paden worden gerealiseerd.
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Figuur 10.1

Landschapspark
Waterrijk

Landgoederen in
het Landschapspark
Waterrijk.

projectgrens
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Versnippering
Verbi ndi ngs routes
ecoducten A2
Historie en cultuur
landgoederen
lightrail station
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Beeknatuur Geuldal
Riviernatuur Maasdal
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begraasd Gr.Waterrijk
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tunnels Gr. Waterrijk
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1. Berm A2 oost, 1 ha verniet.
2. Rothem: vernietigd 2,4 ha
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vervallen afrit 0,4 ha
3. midden: vernietigd 1,5 ha
bouwfase 4,5 ha
lus s en 0,9 ha
hellingen 2,1 ha
4. Kruisdonk: vernietigd 1,3 ha
bouwfase 3,7 ha
hellingen 2,4 ha
5. Beatrixhaven:laan gehandhaafd
6 . g e l u i d s w a l 2 , 6 h a v e r n i e t i g d /h e r s t .
7. rietmoeras /broekbos 9,9 ha

Fi ets - en wandelpaden
nwe paden basisscope
nwe paden Waterrijk
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voetgangerstunnel
Knooppunt Kruisdonk
Mitigatie
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De Landgoederenzone kent een lange geschiedenis, en de meest in het oog springende getuigen
daarvan zijn de landgoederen. Sommigen van deze landgoederen stammen uit de middeleeuwen,
en zijn langzaam naar modernere vormen geëvolueerd. Andere reflecteren het grootgrondbezit
van de achttiende eeuw, of de rijkdom van de eerste industriëlen uit de negentiende eeuw. Op die
manier hebben de oude landgoederen ieder een eigen karakter en eigen sfeer. In de twintigste
eeuw hebben veel van de landgoederen hun grandeur verloren. De verdroging en versnippering
hebben daar nog aan bijgedragen. Op dit moment is er een kentering zichtbaar doordat oude
huizen en parken een nieuw gebruik krijgen. Het ontstaan van zulke nieuwe economische functies
is de basis voor het voortbestaan van de landgoederen. Tezelfdertijd is het daarbij van het grootste
belang dat het nieuwe gebruik niet de historische inhoud en betekenis verloochend en teniet doet.
Zowel voor de gebouwen als voor de parken geldt, dat nieuw gebruik dringend gewenst is, maar
binnen het kader en de context van het landgoed.
In het concept van het Landschapspark Waterrijk spelen de landgoederen een belangrijke rol.
Ze liggen als parels van ouderdom, herinnering en schoonheid in de context van het grotere park.
Ze onderscheiden zich van elkaar, en liggen geregen aan het vernieuwde watersysteem.
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Figuur 10.2

Klein Vaeshartelt –
negentiende
-eeuwse grandeur.

De meeste landgoederen zijn particulier bezit, en voor het realiseren van een samenhangend
plan voor de waterhuishouding, dat ook de landgoederen raakt, zal er dus samenwerking gezocht
moeten worden. Voor de namen van de landgoederen, zie figuur 3-8.

10.1

De omgrachte huizen
De eenvoudigste vorm van ‘parkaanleg’ is het omgrachte huis. De Geusselt is daar een goed
voorbeeld van, maar als onderdeel van een grotere parkaanleg komt het ook voor bij Severen,
Bethlehem/Limmel, Vaeshartelt en Meerssenhoven.

10.2

Herenboerderij
Op het kadastrale minuutplan (Figuur 1-1) staat in het brongebied van de Kanjel het landgoed
Waterrijk weergegeven. De herenboerderij staat er nog, de vijvers zijn, op een randje na,
verdwenen.

10.3

Agrarische landgoederen
Drie landgoederen kunnen gerekend worden tot de grote bezittingen, waar landbouw, bosbouw
en visteelt werden bedreven, en waar in de loop der tijd een parkaanleg in is gegroeid.
De basisverkaveling van de drie grote ‘estates’ Vaeshartelt, Meerssenhoven, Haertelstein bestaat
uit grote goed bewerkbare percelen, sterk afwijkend van bijvoorbeeld de verkaveling rond een
dorp als Itteren, waar grote aantallen zeer kleine perceeltjes wijzen op particulier bezit door vele
eigenaren. Haertelstein heeft nog steeds het karakter van zo’n agrarisch landgoed. Er is nooit een
park aangelegd. In de achttiende eeuw zijn bij Vaeshartelt en Meerssenhoven overeenkomstig de
mode van die tijd lanenstelsels, sterrenbossen en een ‘patte d’oie’ (ganzenvoetbosje) aangelegd.
Meerssenhoven is sindsdien niet meer veranderd, en geldt als een mooi voorbeeld van een
agrarisch landgoed met een park in formele stijl als kern.
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In Vaeshartelt is deze oude opbouw ook nog goed te herkennen, maar dit landgoed is in de 19de
eeuw op exuberante wijze omgevormd in een landschapspark met vele ‘follies’, stofferingen in de
vorm van kluizenaarshutten ed. De beroemde fonteinen vormden daarvan het hoogtepunt. Heel
deze stoffering is door de erfgenamen van Regout verwijderd. Omdat bij Vaeshartelt het nieuwe
park vooral uit stoffering bestond, kwam naar het verwijderen daarvan voor een groot deel het
18de eeuwse park weer tevoorschijn.
Severen (Figuur 1-1) heeft met de grote percelen ook kenmerken van dit grootgrondbezit. Door
de ligging in zeer natte brongebied speelt water daarbij een grote rol. De centrale as van de 18de
eeuwse aanleg ligt verhoogd in het moerasbos. Het water van de 7 bronnen van de Oorsprong
werd opgevangen in de gracht rond het huis, en vandaar doorgevoerd naar de vijvers en uiteindelijk naar de Kanjel. Dat gebeurde in eerste instantie in langgerekte, rechthoekige vijvers, die in
gebruik geweest zijn als visvijvers. Later zijn deze vijvers omgevormd tot vijvers in landschapsstijl.

10.4

Formele parken
Meerssenhoven, Vaeshartelt en Severen hebben in meerdere of mindere mate hun formele acht
tiende -eeuwse karakter met rechte lanen behouden.
Aan de weg Limmel-Rothem lag nog een landgoed in formele stijl: het landgoed Aan de Kanjel,
later Grande Suisse, weer later klooster Mariënwaard geheten. Nu staat er op het voorste deel
van het terrein een school. Het achterste deel evenwel, op het kadastrale minuutplan (Figuur 10-3)
“Aan de Kanjel” geheten, is nog steeds in takt.
Dit deel van het landgoed ‘‘Aan de Kanjel” is in het bezit van de gemeente Maastricht, en kan
aan het landschapspark worden toegevoegd. Het kan op een sobere manier hersteld worden, en,
aansluitend aan het begraasde deel, met paden ontsloten worden.

10.5

Romantische parken
In de tijd van Petrus Regout zijn er een aantal parken in landschapsstijl aangelegd. De plaats
van de Meerssense watermolen Kruismolen werd gebruikt om er het landgoed Kruisdonk aan te
leggen, waarbij het hoogteverschil van de molen gebruikt werd om er een waterval van te maken.
Verder werd naast het landgoed met de namen Aan de Kanjel. Grande Suisse/binnenwaard het
park Petite Suisse/ Kanjel/ dr. Poelsoord aangelegd, met voor die tijd heel moderne betonnen
ornamenten in het park. Als kleinere parken kunnen nog de aanleg bij het huis Nazareth, bij
Bethlehem, Klein Vaeshartelt en Sonnevang genoemd worden.

Figuur 10.3

Achterste deel van
het landgoed ‘Aan de
Kanjel’ – Mariënwaard
– La Grande Suisse,
1841.
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Op de kaart van 1841 (Figuur 10-3) is precies de plek afgebeeld waar de verschillende
waterstromen uit het gebied van oudsher bij elkaar kwamen, en in het plan waterrijk ook weer
bij elkaar zullen komen.
Rechts liggen de vijvers van Waterrijk. Er ontspringt een beekje uit, de Kanjel, dat onderlangs het
parkje van Mariënwaard loopt, en kronkelend naar links verder loopt, over de plek waar nu
dr. Poelsoord ligt. Van beneden komt een lange, rechte, dubbele waterloop aan. Dat is het water
van het toenmalige park Severen. Dit is dus ook uitgerekend het punt waar de A2 destijds over de
waterlopen heen is gelegd.

10.6

Cultuurhistorische laag
De landgoederen in dit gebied vertonen verschijningsvormen uit verschillende tijden, en
vertellen daarmee de ontwikkelingsgeschiedenis van een half millennium aan grondgebruik en
sociale structuur. De landgoederen vormen een eminent belangrijke laag in het landschap.
De hele ontwikkelingsgeschiedenis van landgoederen komt hier voor, van grote agrarische
landgoederen tot precieuze 19de eeuwse parkjes.
In de negentiende eeuw kenden de landgoederen een hoogtepunt, toen de industrieel Regout
vanuit Vaeshartelt een hele reeks landgoederen liet herinrichten of nieuw liet maken. De smaak
die de mecenas daarbij aan de dag legde was eerder Belgisch dan Nederlands georiënteerd.
Er werden Brusselse landschapsarchitecten voor te hulp geroepen.
Zeer bijzonder is het gegeven dat nog altijd de waterhuishouding waar al deze verschillende
parken (op Klein Vaeshartelt en Sonnevang na) aan gekoppeld zijn, in takt is.
Omdat deze waterhuishouding diep in het verleden zowel als in de wortels van het landschap,
is verankerd, maakt dit de betekenis zeer bijzonder.

10.7

Nieuwe landgoederen
In het concept van een samenhangend, begraasd landschapspark Waterrijk waar de
landgoederen als eilanden van vroeger aan het watersysteem gekoppeld liggen, passen geen
nieuwe landgoederen. Het zou de versnippering alleen maar vergroten, en de laatste kans om
een eenheid van het gebied te maken verminderen.
Maar daar zijn drie uitzonderingen op. Uitzonderingen die door hun duidelijkheid en
vanzelfsprekendheid het gebied juist verrijken.
Langs de spoorlijn bij de Beatrixhaven wordt een nieuw station gebouwd. Bij een station zijn
kantoorgebouwen welkom vanwege de goede bereikbaarheid. Voorgesteld wordt om 2 nieuwe
kantoorblokken bij dit station te bouwen. Omdat dit dan bij uitstek het ontmoetingspunt tussen
stad en natuur wordt, kunnen die gebouwen met hun voeten in het doorstroommoeras gebouwd
worden. Met een scherp contrast, gebouw tegen natuur, met de snuiten van de grazers tegen de
ramen van de postkamer.

101

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

De weg Limmel – Meerssen behoudt zijn traditionele karakter. De landgoederen worden
opgeknapt, de waterhuishouding hersteld. Er ligt op dit moment een groepje gebouwen, een
cafeetje, een woonhuis en een monumentale boerderij, die gezamenlijk de kern van een nieuw
landgoed kunnen vormen. Uit de naam “‘t Pannesjop” blijkt, dat hier vroeger een dakpannenfabriekje heeft gestaan. De gebouwen zouden de traditionele vorm en uitstraling moeten behouden,
maar een nieuwe functie moeten krijgen, met een nieuwe parkaanleg eromheen.
Het derde nieuwe landgoed dat wordt voorgesteld is de IJzeren Molen. Voor het functioneren van
het gebied is dit een uiterst belangrijk punt: hier komt het water van ‘t Gelei vandaan.
Maar hier verandert de omgeving ook het meest door de aanleg van de rietmoerassen ter
weerszijden van de A2. Hier kunnen de gebouwen van de molen een nieuwe functie krijgen,
samen met een nieuw ontworpen landgoedpark waarin de rietmoerassen een rol spelen. Vijvers,
eilanden met gespaard bos erop, aan de rand begraasde rietvelden, en begraasd land zijn de
ingrediënten voor dit nieuwe park.
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Figuur 11.1

Vernietigde natuur.

11.1

Vernietigde natuur
Door de aanleg van de A2, het nieuwe verkeersplein Kruisdonk en de weg naar de Beatrixhaven
wordt terrein vernietigd evenals. Voor de ophoging van de terreinen rond het verkeersplein met
kalkmateriaal uit het tunneltracé, maar tegelijkertijd als kalkrijk natuurgebied weer opgeleverd.
Voor de aanleg van de rietmoerassen verdwijnen naast akkerland ook stukken productiebos.
Hoe met mitigatie en compensatie wordt omgegaan staat beschreven in het Specialistisch Rapport
Natuur.

11.2

Herstelde natuur
De ambitie van de landschapsvisie, het Specialistisch Rapport Water en het Specialistisch
Rapport Natuur gaat veel verder dan de strikt noodzakelijke mitigatie en compensatie voor
vernietigde natuur. Het gaat om het weer tot een eenheid samengebonden, goed functioneren
van het hele gebied. Hieronder worden de belangrijkste elementen van herstel op het gebied
van natuur weergegeven.
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Figuur 11.2

Brongebied met
bronbeek en het
karakteristieke
goudveil. Bunderbos.

11.2.1

Stromend water
Stromend water uit bronnen en brongebieden is de kenmerkende manier waarop water in het
gebied aanwezig is. Het is een heel bijzonder milieu, met speciale planten en dieren. Het zal op
zo uitgebreid mogelijke schaal hersteld worden.
Het water heeft verschillende kwaliteiten, die zo lang mogelijk gescheiden gehouden zullen
worden.
Het water dat weggepompt moet worden voor de tunnelbuizen van de A2, zal gebruikt worden om
opnieuw bronwater in het gebied te brengen. Dat levert een forse impuls op in de categorie van
het schoonste water dat in het gebied aanwezig is: bronwater dat lang in de bodem aanwezig is
geweest (Figuur 11-2). Dit water kan gebruikt worden om in het Geusseltpark en park Severen de
drooggevallen brongebieden weer te laten lopen.
In het laaggelegen terrein rond de bronnen van de Kanjel komt ook water uit de bodem omhoog.
Door via het Gelei en de Kanjel water te sturen naar deze natte omgeving, wordt het grondwater
gestimuleerd om overvloediger aan de oppervlakte te komen.
Het Gelei krijgt zijn water uit de Geul, en dat water wordt gezuiverd in rietmoerassen. Het zal
gebruikt worden in de vijvers van Vaeshartelt, Meerssenhoven en Kruisdonk. Op het terrein langs
de spoorweg zal het nieuwe doorstroommoerassen vormen, en in het gebied Mariënwaard / Aan
de Kanjel zal het gebruikt worden om vaak droogstaande vijvers te voeden met water, zodat de
waterstanden in omliggend gebied omhoog zullen gaan. Tenslotte is er nog een waterstroom uit
het sportveldengebied van de Geusselt, dat door het park Nazareth heen naar de Kanjel stroomt.
Al deze waterstromen hebben verschillende chemische kwaliteiten en vaak ook verschillende
temperaturen. Die waterkwaliteiten leveren verschillende ecologische kwaliteiten op. Omdat ze
op een aantal plekken in een mozaïek naast elkaar voorkomen, vergroot dat de differentiatie van
het natuurlijk milieu.

105

Specialistisch rapport Stad en Landschap, BA2M, Versie C, voorlopige bieding

doc. nr. DR3-VG-3000000-LA-R-0001-006
1 oktober 2008

Figuur 11.3

Hersteld doorstroom
moeras van de
Strabeek.

11.2.2

Natuur van begraasde terreinen
Door natuurlijke begrazing ontstaat een ecologisch rijk mozaïek van open en gesloten
plekken. Doordat de planten in de zomer kunnen uitgroeien en bloeien, ontstaan er ruigte en
dekking die dieren overwinterings mogelijkheden biedt. Dit veroorzaakt een levensexplosie aan
soorten en aan aantallen dieren door natuurlijke begrazing. De voedselpiramide wordt hersteld,
en de natuur reageert daar meteen op. Het begraasde landschap wordt op grote schaal ingericht.
Het dient, met het water, als basis voor het hele gebied. Het wordt aangesloten op andere grote
begraasde gebieden die in de omgeving in de maak zijn: het Geuldal en de Grensmaas.

Figuur 11.4

Begraasd landschap
Natuurpark Nazareth.
Op de achtergrond
de laan Rode Beuken
van het 19de -eeuwse
landgoed dr. Poelsoord.
Daarvoor jong natuurlijk gesloten bos, en
op de voorgrond ruige
vegetatie met
geïsoleerde jonge
bomen en struiken.
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Figuur 11.5

Vingerhelmbloem,
een stinzenplant,
karakteristiek voor
landgoederen, op het
landgoed de geusselt.

11.2.3

Natuur van de landgoederen- stinzenplanten
Op landgoederen werden van oudsher planten uit andere windstreken en werelddelen aangeplant.
Een deel daarvan kon in het specifieke parkmilieu verwilderen, en zich daar als wilde plant gaan
gedragen. Welke planten dat zijn, hangt af van de omstandigheden ter plaatse.
De kenmerkende stinzenplanten zullen gestimuleerd worden.

11.2.4

Nieuwe kalkhellingen
Met het mergel dat uit het tunneltracé komt, worden de aangegeven terreinen opgehoogd, en van
een ‘natuurlijk’ reliëf voorzien. Onder invloed van begrazing gaat zich op die kalkhellingen een
kruidenrijke, typisch Limburgse kalkvegetatie ontwikkelen.

Figuur 11.6

Soortenrijk
kalkgrasland.
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11.2.5

Vleermuisvoorzieningen
In de viaducten, taluds en geluidswallen zullen voorzieningen getroffen worden voor
dag-/ nacht- en winterverblijven van vleermuizen.

Figuur 11.7

Natuurbeleving bij
dr. Poelsoord aan de
oevers van de Kanjel.
Mensen hebben de
natuur en de cultuurgeschiedenis tot aan
hun voordeur.

11.3

Natuurbeleving
Het landschapspark Waterrijk grenst aan dorpen, woonwijken en een stadsfront. Dat betekent
dat hier natuur van topkwaliteit tot recht aan de voordeur van de mensen komt. Kuddes, die
zullen kunnen trekken van Vaals tot Itteren, en van Borgharen tot Roermond, behoren in het park
Nazareth nu al tot het dagelijks gezelschap van de buurtbewoners. De bosvorming daar is al in
volle gang, en bij het consequent doorvoeren daarvan langs de Geul en in het gebied Klein
waterrijk wordt het een belangrijke basis voor de nieuwe identiteit van het gebied.
De begraasde terreinen zijn volledig vrij toegankelijk voor mensen. Dat wil niet zeggen dat die ook
overal zullen komen. De ervaring leert dat nattigheid en ruigtes de mensen effectief weghouden
van allerlei plekken. Maar evenzogoed is het het gevoel van vrijheid dat bijdraagt aan de positieve
beleving van het gebied.
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Planten en dieren maken geen onderscheid tussen stad en platteland. Ze kijken eenvoudig of
er levenskansen voor hen liggen. De stad is eenvoudigweg een ander milieu, met meer stenen
en meer holtes en andere temperaturen. Er leven dan ook andere dieren, en er groeien andere
planten. Tegelijkertijd is de stad een sterk cultureel bepaalde omgeving. Architectuur en
stedelijke ruimtes zijn mens bepaald en mens gemaakt. De natuur die daar bij past is niet op
de eerste plaats gebaseerd op ter plaatse thuishorende hydrologische of dynamische processen,
maar op datgene wat er gemaakt wordt om de stedelijke ruimte aangenaam te maken.
In dat spanningsveld van een kunstmatige omgeving waar quasi-natuurlijke processen
gemanipuleerd worden, en de planten en dieren daar zelf onbekommerd op reageren, wordt
een zo rijk mogelijke stedelijke natuur ontworpen, die aansluit bij de thema’s in de omgeving.

12.1

Klimaatsverandering
Hoe groot de nadelen van de klimaatsverandering ook zijn, er zitten ook aangename kanten
aan. Eén ervan is voor Nederland, België, Noord Frankrijk, Engeland en Duitsland dat het klimaat
aangenamer zal worden. Warmer, en met meer neerslag.
Dat betekent dat zuidelijke soorten naar het noorden zullen willen migreren. Naast auto’s, treinen
en schepen zijn van oudsher rivieren daarvoor aangewezen routes. De Maas is een belangrijke
route voor zuidelijke soorten op hun tocht naar het noorden. De bronnen van de Maas liggen vlakbij de bronnen van de Saône. De Europese waterscheiding tussen de Middellandse Zee en
de Noordzee ligt vlakbij elkaar.

Figuur 12.1

Grote Wilde Thijm, een
oprukkende zuidelijke
soort, uitstekend
bruikbaar op de
kunstmatige
kalkhellingen op
de Maasboulevard.

Dit maakt Maastricht tot een poort waar zuidelijke soorten binnen kunnen komen.
Dat thema zal gesymboliseerd worden in de vormgeving van de nieuwe Maasboulevard. Aan
de zuidkant, bij het Europaplein wordt het warme zuiden weergegeven. Het is droog, en hoewel
dezelfde basismaterialen gebruikt worden zijn de kleuren meer geel en oker. Naar het noorden
gaande, wordt geleidelijk aan in de beplanting de sfeer noordelijker en groener. En er komt meer
water in het zicht. Kalkstenen die op het Europaplein nog droog en geel zijn, raken hier groen en
bemost.
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12.2

De nieuwe wijnstad
In de omgeving van Maastricht kwam vroeger wijnbouw voor. Sinds de koude periode van de
achttiende eeuw en het verbod van Napoleon is wijnbouw in onbruik geraakt, maar net in
Maastricht startte de opleving van deze teelt nu het klimaat weer warmer wordt. In het Jekerdal
werden de eerste nieuwe wijngaarden aangelegd, en er bestaan ook plannen om in de
Landgoederenzone weer met wijnbouw te beginnen.
Terwijl dus rond de stad de nieuwe wijngaarden worden opgezet, wordt het thema wijnlianen op
een gecontroleerde wijze toegepast als stadsnatuur.

Figuur 12.2

Odessa

12.3

Gebruik van mergel
Maastricht is de stad van de mergel. Bij de bouw van de tunnel komt ook mergel vrij, en die
mergel zal opnieuw gebruikt worden bij de inrichting van landschapspark waterrijk. Bij de
ophoging van terreinen bij het verkeersplein Kruisdonk is dat al aan de orde komen.
In de stedelijke ruimte zal het gebruik van mergel worden voortgezet. Reliëf wordt gevormd
uit los gestort mergel. Paden en keermuren worden gemaakt van mergel in schanskorven.
Op enkele plekken kan gezaagd mergel als bouwmateriaal worden toegepast.
De toepassing zal zo gebeuren, dat er holtes en richels zijn voor planten en dieren om zicht te
vestigen. In principe wordt de karakteristieke begroeiing van Maastrichtse mergelmuren hier als
thema voor de inrichting van het gebied gebruikt.
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12.4

Water in de stad
Het regenwater in de stad wordt, zoals dat hoort, geïnfiltreerd in de bodem. Maar voor het zover
is wordt het zichtbaar en beleefbaar gemaakt in de stad. Water dat op hoge gebouwen valt kan
gebufferd worden, en dan vertraagd weer losgelaten worden om tijdelijke watervallen en
stroomversnellinkjes te voeden. Laaggelegen plekken in grasvelden zullen bij veel regen onder
een dun laagje water komen te staan, en daarmee bron van kindervreugde worden. In de
plaveisels en grasvelden van het gebied kunnen op gecontroleerde manier laagtes gemaakt
worden waar bij regenval tijdelijke rivieren stromen. Nu is dat natuurlijk ook zo, iedere straatgoot
is in feite een tijdelijk beekje, maar in de vormgeving kan veel gedaan worden om dat water beter
tot uitdrukking te brengen.
Een deel van het water kan gebruikt worden om vijvers aan te leggen, deze zullen aangelegd
worden met de technieken van zwemvijvers. Natuurlijke processen en een goed evenwicht
tussen water en moerasbeplanting zorgen ervoor dat in zulke vijvers helder water te vinden is,
en in principe gezwommen kan worden.
Het regenwater wordt ook gebruikt om de mergel in dit stadslandschap nat te maken. Simpelweg
door het bovenin een stapel schanskorven met mergel te infiltreren, wordt daar een vochtig milieu
ontwikkeld, en kan er inhoud gegeven worden in de hierboven al genoemde geleidelijke overgang
van droog en geel naar natter en groener.
Uiteindelijk verdwijnt het water zijwaarts naar de ondergrond. Aan de oostkant voegt het zich bij
het water dat weer opgepompt gaat worden om de bron van de Nieuwe Fontein te vormen. Aan de
westkant voegt het zich bij het grondwater dat verder richting Maas stroomt.

12.5

Begroeiing
De overgang van geel en droog bij het Europaplein en groen en weelderig bij het Geusseltplein
zal ook zichtbaar zijn in de begroeiing. Daarbij wordt de basis gevormd door de planten die van
nature thuishoren in het milieu dat hier voor hen wordt klaargemaakt: mergelplanten,
muurplanten. Maar in de stedelijke context kunnen ook planten uit het siersortiment gebruikt
worden om de karakteristieken te benadrukken.
De grasvelden zullen niet uit strak groene gazons bestaan, maar uit kruidenrijke mengsels planten
die thuishoren in Maastricht. Plekken die als gazons moeten dienst doen, waar mensen kunnen
zitten en spelen, moeten natuurlijk vaak gemaaid worden. Hier kunnen mooie planten die tegen
gazon maaien kunnen en normaliter tot de gazon onkruiden gerekend worden, hun gang gaan,
zoals madeliefjes en ereprijs. Op andere plekken, waar de functie als begaanbaar gazon niet zo
nodig is, kan met een veel minder frequent maaibeheer worden volstaan. Dat betekent dat er in
de grasvelden ruimte komt om in het voorjaar de typisch Limburgse variant van stinzenplanten
zich te laten ontwikkelen. Ook de mooie Limburgse kalkflora kan er een plek krijgen.
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Figuur 12.3

In het stedelijk gedeelte
zullen ook voor Limburg
kenmerkende soorten
worden gebruikt.
Longekruid : wild in
Zuid Limburg, maar
ook een tuinplant.
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12.6

Holen in de gebouwen
Maastricht is ook de stad van de uitgestrekte gangenstelsels en grotten. In de gebouwde
omgeving doen zich tal van mogelijkheden voor om holle ruimtes toegankelijk en bruikbaar te
maken voor dieren. In het gebouwde deel van het plan zal steeds het aspect van holbewonende
dieren worden bekeken. op die manier wordt er voor sommige groepen dieren, zoals sommige
vleermuizen, een eenheid stad – landschapspark gemaakt.
Dit thema wordt ook uitgebreid toegepast bij de nieuwe viaducten en geluidswallen in het
landschapspark Waterrijk.

12.7

Overgang naar de Landgoederenzone
De overgang naar de Landgoederenzone is visueel erg belangrijk. In de geleidelijke overgang
van zuid naar noord en droog naar vochtiger en groener sluit het stedelijk gebied bij het
Geusseltplein al aan bij de tinten en de begroeiing in het landgoederengebied. Visueel is het
de centrale laan van het park Waterrijk dat diep tot in de stad doordringt.
Vanuit de stad opent zich hoog boven de tunnelingangen van het Geusseltplein een breed en
wijds perspectief naar het park waterrijk.
Voetgangers en fietsers zullen de uitnodiging om vanuit het groene stedelijk gebied naar de
Landgoederenzone te gaan via bruggetjes en onderdoorgangen kunnen opvolgen.
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