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1.
BESTUURDERS 
AAN HET WOORD



“Vers van de pers heb ik in het vorige MIRT namens de Stuurgroep A2 

Maastricht aan minister Schultz van Haegen persoonlijk het Actiepro-

gramma verduurzaming Project A2 Maastricht ‘Mijn Gezonde Groene 

Loper 2030’ mogen aanbieden. Dat heeft verwachtingen gewekt. Met 

gepaste trots presenteer ik hierbij de eerste, zeer veelbelovende  

resultaten. Onze brede aanpak van fysieke en sociale verduurzaming 

blijkt aan te slaan!

Er lag al een private opgave bij Avenue2 voor een duurzame gebieds-

ontwikkeling. Het Actieprogramma verbreedt die horizon. We denken 

niet alleen mee met onze private contractpartner voor slimme energie-

oplossingen. We bieden óók alle ruimte aan andere partijen om in te 

haken op een prikkelend programma. Behalve om duurzaam vastgoed 

gaat het mij evenzeer om maatschappelijke duurzaamheid. Daarmee 

bedoel ik kansen op werk en voorzieningen voor iedereen. Ook gaat 

het om ruimtelijke verbindingen die bewoners prikkelen tot actiever 

en gezonder gedrag. Het is de kunst om met zijn allen los te komen 

van vastgeroeste patronen en procedures. Verduurzamen begint bij de 

voordeur, begint met nadenken over wat je zélf kunt doen, begint met 

kleine stapjes. Maar samen kunnen we een vuist maken en dan volgt 

het resultaat vanzelf.

Ons Actieprogramma haakt in op het door I&M sinds 2014 gemoderni-

seerde milieubeleid. Wetgeving is maar een deel van de oplossing. Het 

nieuwe milieubeleid is sterk gericht op het voorkómen van milieu- en 

gezondheidsproblemen. Dat kan alleen in dialoog met de omgeving en 

‘Het Project A2 
Maastricht: méér dan 
een tunnel!’

dat lukt alleen als de mensen waar het om gaat daar een actieve rol 

in vervullen. Met ons Actieprogramma bepalen we als overheid niet 

de regels tot achter de komma, maar stellen we slechts een vrij in te 

vullen kader. Bijvoorbeeld door verbindingen te maken die leiden tot 

verrassende coalities van partijen die elkaar op het thema verduurza-

ming vinden. Dat hoeft niet altijd groots en meeslepend te gebeuren. Ik 

geloof in de kracht van vaak ogenschijnlijk kleine lokale initiatieven. In 

de uitwerking blijken die vaak grote effecten te hebben, doordat sociaal 

en ruimtelijk beleid elkaar vinden en versterken. Deze rapportage biedt 

daar de eerste voorbeelden van, zoals het combineren van Groene 

Loper en Blauwe Zorg.

Als de tunnel klaar is, is de weg letterlijk vrij voor het inlossen van een 

belofte aan de A2-buurten. Die stonden enkele jaren geleden in de 

beleidsnota’s nog als ‘krachtwijken’ te boek. De crisis heeft hun verwach-

ting van grootschalige investeringen flink verstoord. Maar dat betekent 

niet dat de wijken het voortaan helemaal zelf moeten doen. Het Actiepro-

gramma, met zijn aanpak van co-design, is de uitgestoken hand om de 

belofte van een nieuw toekomstperspectief voor Maastricht-Oost samen 

op te pakken. Samen betekent dat de Groene Loper geen ‘sjieke en 

sjoene’ Parklaan wordt voor de happy few, maar een verbinding van men-

sen met elkaar en met de stad. Als we wijken met hun ideeën, plannen, 

culturen, evenementen en initiatieven verbinden, is voor mij het Project 

A2 Maastricht geslaagd. Het Actie programma laat zien dat het Project A2 

Maastricht méér is dan een tunnel. De slogan, voor wie dat vergeten was, 

waaronder het project tien jaar geleden is gestart.”

Provincie Limburg 
Daan Prevoo 
Gedeputeerde Provincie Limburg / 

Energie, Duurzaamheid en Wonen 

7Voortgangsrapportage 2016



‘Actieprogramma  
zal opnieuw leiden tot 
verrassende resultaten’

“Met het Project A2 Maastricht hebben we met alle betrokken partijen 

al veel en vooral verrassende resultaten geboekt. De al zichtbare bewij-

zen daarvan liggen nu nog vooral op het gebied van infrastructuur. Een 

robuuste oplossing voor de doorstroming op de hoofdinfrastructuur als 

achterlandverbinding van Nederland met Europa. En een even robuuste 

aanvulling op het stedelijke wegennet waarmee we de bereikbaarheid 

van de stad Maastricht waarborgen. En dit alles met een intelligente 

en compacte oplossing van een dubbellaags tunnel. Een tunnel die ook 

nog eens de ruimte vrijmaakt voor een kwalitatief hoogwaardige en 

rustige Parklaan, op de plek waar eerder de stadsautoweg N2 de stad 

doorsneed. Een drievoudig grondgebruik. Dit vervult mij met trots. Trots 

omdat dit het resultaat is van samenwerking, onderling vertrouwen en 

geloof in de innovatieve manier van (samen)werken van publieke en 

private partijen. Immers, toen we in 2006 met elkaar dit project startte 

wisten we nog niet precies op welke manier we onze gezamenlijke 

doelstellingen van bereikbaarheid, leefbaarheid én stadsontwikkeling 

gingen realiseren. Een gedurfde innovatieve manier van werken heeft 

ons hier gebracht.

Het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper borduurt op dit succes 

voort en gaat nog een stap verder. Want sinds 2006 hebben zich tal van 

nieuwe ideeën en kansen voorgedaan op het gebied van verduurzaming 

en gezonde leefomgeving. Kansen die we vanuit maatschappelijke 

verantwoordelijkheid moeten willen grijpen. Dit Actieprogramma vraagt 

hetzelfde vertrouwen en dezelfde brede samenwerking als de afgelopen 

jaren. Ik spreek de hoop uit dat de resultaten en de bewezen succes-

volle manier van samenwerken tot nu toe, een inspiratie en houvast 

vormen voor de komende periode. Een trigger voor andere partijen om 

ook in te stappen in deze succesformule. Deze voortgangsrapportage 

en veelheid aan deelnemende partijen laat al zien dat dit aan het 

gebeuren is! Het is dan de kunst om met elkaar consequent te blijven 

zoeken naar de beste oplossing. Die kunst is niet voorbehouden aan de 

projectorganisatie of aan Avenue2. Daar is iedereen bij nodig die gebaat 

is bij een programma dat verbindt, een programma dat een actieve  

en gezonde leefomgeving beoogt en een programma dat de maat-

schappelijke verbreding opzoekt. We blijven als Rijk en Regio ook na 

ondertunneling met deze drievoudige ambitie van het Actieprogramma 

in de ring.” 

Rijkswaterstaat 
Jannita Robberse
Hoofd Ingenieur-Directeur

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
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“Tien jaar geleden stond ik als verantwoordelijk wethouder aan de start 

van dit mooie project. We moesten als Rijk en Regio nog aan elkaar 

wennen. De laatste tijd vragen mensen me of ik straks, als de tunnel 

open is, opgelucht en blij ben een punt te kunnen zetten achter dit 

project. Ik moet ze teleurstellen. Ik ben blij en opgelucht, maar vooral 

omdat we zoals in 2006 afgesproken, volgens planning gewoon door 

kunnen gaan met dit voor de stad Maastricht zo belangrijke en mooie 

project. Het verlossen van het oostelijk stadsdeel van jaarlijks liefst 

27 miljoen auto’s die straks onder de grond gaan, is zonder meer een 

prestatie van formaat in de samenwerking van Rijk en Regio. Maar de 

tunnel is niet het einddoel van het Project A2 Maastricht, het is en blijft 

een middel om de stad bereikbaar te houden en het verkeer beter te 

laten doorstromen. De tunnel is ook de basis om een Actieprogramma 

uit te voeren voor een veiliger, gezonder en leefbaarder gebied met 

meer economisch perspectief. Aan de Groene Loper is het straks 

immers niet alleen goed wonen, maar ook uitstekend werken. 

’Alle reden om als  
Rijk en Regio op de  
ingeslagen weg door 
te gaan’

Gemeente Maastricht 
John Aarts
Wethouder gemeente Maastricht /  

Economie, Mobiliteit, Financiën,  

Vastgoed en Personeel & Organisatie

Naar de letter van onze samenwerkingsovereenkomst sluiten we met 

de opening van de tunnel de eerste helft van ons project af. Naar de 

geest van de opgebouwde samenwerking van Rijk en Regio heb ik alle 

vertrouwen in de tweede helft. Het Actieprogramma is geen handleiding 

voor het spel van de gebiedsontwikkeling, maar wel een duidelijke visie 

hoe extra kansen met elkaar zijn te benutten. En dat gaat dus verder 

dan de contractuele opgave voor Avenue2 tot het maken van een mooie 

Parklaan en het bouwen van woningen. Het gaat om een toekomst waar 

we de buurten, de bedrijven, de corporaties, de universiteit hard bij 

nodig hebben. Het is een geweldige opsteker dat het ministerie I&M,  

de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de gemeente  

Meerssen voor het Actieprogramma een werkkapitaal van 3 miljoen 

beschikbaar hebben gesteld. De voortgangsrapportage toont aan dat 

we niet hebben stilgezeten en dat er alle reden is om op de ingeslagen 

weg als Rijk en Regio door te gaan.”
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“Tien jaar geleden, bij de start van het Project A2 Maastricht, zag de 

wereld van de gebiedsontwikkeling er heel anders uit dan nu. Het kon 

niet op met beleggen, investeren, grootschalig slopen en zo veel mogelijk 

bouwen. Er was veel geld te verdienen. We waren verlekkerd doordat 

het ene plan nog mooier leek dan het andere. Er viel wat te kiezen! Maar 

sinds de crisis liggen er wezenlijk andere keuzes voor. Maastricht geeft 

al jaren invulling aan een nieuw type gebiedsontwikkeling waarin niet 

het bouwvolume bepalend is, maar de behoefte en de menselijke maat. 

Maastricht stuurt hierbij op kwaliteit en niet op kwantiteit door alleen 

te bouwen op plekken waar dat echt nodig is. Je neemt de belangen 

en ideeën van de omgeving vanaf de planontwikkeling direct mee. En 

je maakt geen doorsnee plan, je komt met een aanbod dat zich onder-

scheidt door een extra kwaliteit. 

Maastricht is niet weggedoken voor nieuwe, en vaak ook pijnlijke, keuzes. 

We hebben geschrapt in onze plannen en zijn teruggegaan van 12.000 

woningen naar zo’n 3000 nu. We hebben ons verlies genomen. Maar ook 

hier gaan de kosten voor de baat. We houden hierbij vast aan gemaakte 

keuzes en er is samen met de Provincie Limburg een sterke visie en 

regie ontwikkeld op een duurzame ontwikkeling van onze stad en de 

regio Zuid-Limburg. Hiermee wordt de lange termijn bewaakt en gaat 

Maastricht voor continuïteit. Daarbinnen blijft het plan de Groene Loper 

met stip genoteerd. Want behalve voor het directe plangebied, is de 

nieuwbouw voor het totale oostelijke stadsdeel van belang. De nieuwe 

inrichting van honderden hectares bovenop de tunnel biedt de huidige en 

nieuwe bewoners een veel kansrijker en vooral gezonder perspectief voor 

de toekomst. 

‘Een plan dat zich  
aantoonbaar  
onderscheidt door  
extra kwaliteit’ 

Dat perspectief vloeit niet automatisch voort uit de nieuwbouw van 

misschien wel duizend woningen en 1800 nieuwe bomen. Dat perspectief 

is vooral verbonden aan het vervlechten van het A2-plangebied met de 

aanliggende wijken. Na een periode van stilstand in dit dossier zitten 

gemeente, corporaties, Avenue2 en de A2 Projectorganisatie gelukkig 

weer aan tafel om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Ook andere 

partijen zijn welkom. De beste keuzes zijn te maken als partijen niet 

krampachtig vasthouden aan de eigen belangen en kavels, maar in  

staat zijn tot een gedeelde en duurzame visie op het gebied. Het Actie-

programma heeft alle kansen voor een duurzame vervlechting van A2 en 

wijken in kaart gebracht. Die kaart gaan we spelen.” 

Gemeente Maastricht 
Gerdo van Grootheest
Wethouder gemeente Maastricht / 

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen,

Natuur en Milieu

10 Mijn Gezonde Groene Loper 2030



“De gemeente Meerssen is van het begin aan betrokken geweest bij 

het Project A2 Maastricht. Het verbeteren van de verkeerssituatie in 

Maastricht heeft namelijk ook direct en concrete gevolgen van de 

verkeerssituatie in Meerssen. De nieuwe verknoping tussen de A2 en de 

A79 zal de doorstroming in Meerssen verbeteren en de kernen Rothem, 

Meerssen en Bunde verder ontlasten. Meerssen ziet de ondertunneling 

en verkeersstructuur niet als einddoel. We willen een partner zijn en 

blijven in het volledige project. Want ook de verdere uitvoering van het 

Actieprogramma biedt kansen voor Meerssen. Kansen om te verbinden 

en te leren van innovatieve ontwikkelingen. Meerssen ligt in het hart 

van het Buitengoed Geul en Maas en ziet in de Groene loper de uitge-

stoken hand om de recreatieve mogelijkheden van het Buitengoed als 

uitloop voor de stad en de kernen beter te benutten. Met het Route-

netwerk willen de verbindingen tussen Maastricht, Meerssen en  

Valkenburg a/d Geul optimaliseren. In fase 2 van het Routenetwerk 

wordt deze aangesloten op de Groene Loper.”

‘De Groene Loper  
tot in het hart van 
Buitengoed Geul en 
Maas’

Gemeente Meerssen 
Guido Houben
Wethouder gemeente Meerssen / Financiën, Ruimtelijke 

ordening, Gebiedsontwikkeling, Planontwikkeling/ 

centrumplan, Verkeer en vervoer, A2-A79, Volkshuis-

vesting, Grondgebiedszaken, Openbare werken
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RESULTATEN 
IN ÉÉN  
OOGOPSLAG

VERBINDING

– Het vastgelopen overleg met corporaties 
over kansen tot vervlechting van het A2 
plangebied en de wijkontwikkeling is 
weer vlot getrokken. Dit op basis van de 
‘ideale plattegrond’ van oost-west  
verbindingen zoals opgenomen in het 
Actieprogramma. Partijen hebben alle 
kansen en locaties in beeld om tot  
weloverwogen keuzes te komen.

– Er is een ‘coalition of the willing’ uit de 
startblokken om de laatste barrière van 
de stad, het spoor te slechten. Provincie 
Limburg, Gemeente Maastricht, NS en 
ProRail willen gezamenlijk optrekken om 
te komen tot ’Eén plan voor Stad en Spoor’ 
om op deze manier Maastricht Oost vol-
waardig te verbinden met de gehele stad. 
Dat vergt verdiepende studie(s) naar een 
voorkeursscenario.

PROCES

– Sneller dan verwacht is er bestuurlijk  
en maatschappelijk draagvlak voor het  
Actieprogramma. Er is een enthousiasme-
rende houding bij partners die in de  
opstart zijn benaderd om mee te doen. 

– Er is een werkkapitaal van € 3.010.000 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering 
van het Actieprogramma. De Stuurgroep 
A2 Maastricht gaat over de besteding en 
verantwoording. Het MIRT overleg is mede 
van invloed op de besteding van het  
onderzoeksbudget uit dit werkkapitaal. 

– Het Actieprogramma verduurzaming is 
inmiddels doorontwikkeld van een  
pionierende en aftastende fase, naar  
een fase van structuur en focus met een 
overzicht wie publiek/privaat het best  
geëquipeerd is voor welke opgave.

– De co-design sessies A2 verduurzaming 
hebben eens te meer duidelijk gemaakt 
dat duurzame gebiedsontwikkeling alleen 
lukt als alle partijen los durven komen van 
ingebakken routines en rekenmodellen 
en samen optrekken, met open kaart, om 
tot de voor iedereen beste oplossing te 
komen.
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VERBLIJF

– Om beleidsconcepten van positieve  
gezondheid en Gezonde en Slimme  
Stad in het Actieprogramma te kunnen 
integreren, is een coalitie gesloten met 
de Faculty of Health van de Universiteit 
Maastricht (UM). Doel is het stimuleren 
van ontmoeting en verleiden tot beweging.

– Er is gestart met de nulmeting van de A2 
health-studie door de faculteit Gezond-
heidsbevordering (UM), waarbij zowel 
de bebouwde omgeving als het beweeg-
gedrag en de ervaren gezondheid van de 
bewoners centraal staan. Gevolgd door 
een lange termijn monitoring om de  
effecten van de tunnel te kunnen meten 
op gedrag en gezondheid van buurt-
bewoners. 

– Er zijn verkenningen geweest met uiteen-
lopende stakeholders van zorg, sport, 
nutsvoorzieningen en natuur. Daaruit  
kan worden geconcludeerd dat de  
meerwaarde van de Groene Loper  
vooral zit in het willen voortborduren op 
het vast gestelde ontwerp. Een studie  
naar het doortrekken van de Groene Loper 
naar de Health Campus biedt de eerste  
aanknopingspunten. 

VERBREDING

– De inrichting van openbaar gebied is  
sterk van invloed op gedrag en gezond-
heid van mensen. Dat uitgangspunt in 
het Actieprogramma is de start van een 
co-design zoekproces met zorginstellingen 
naar synergie tussen het maatschappelijke 
project Blauwe Zorg en de fysieke Groene 
Loper. Beide projecten concentreren zich 
in hetzelfde gebied van volkswijken waar 
bewoners op achterstand staan in zorg 
en gezondheid.

– De Makelaars van de Tussentijd hebben  
al op kleine schaal op verschillende  
plekken en momenten kleur aangebracht 
en levendigheid geblazen in het A2  
plan gebied. Er zijn kunstwerken geplaatst 
op de tijdelijke geluidswal van containers.  
Er is een Groene Voorloper ingezaaid met 
basisschoolleerlingen. Er is samen met  
de buurt een Beweegtuin aangelegd. 
Dear Hunter heeft 3 maanden onderzoek 
gedaan in het gebied, dat heeft geresul-
teerd in een mooi rapport. En is er  
begonnen met de aanleg van een bikepark.
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– Een gestapelde tunnel om een ruimer en 
flexibeler maaiveld te creëren voor de 
bovengrondse gebiedsontwikkeling.

– Een tunnel (2,3 km) als onderdeel van een 
- uit te breiden - recreatief lint (de Groene 
Loper) vanaf de Universiteit Maastricht 
annex Health Campus tot in het Geusselt-
park en de Landgoederenzone (ca. 5 km).

– Geen door auto’s gedomineerde stads-
boulevard met 20.000 voertuigen per 
etmaal (zoals in het Programma van eisen 
2006 geformuleerd), maar een autoluwe  
en met wisselende/ruime profielen  
uitgevoerde Parklaan (5.000-8.000 auto’s 
per etmaal) waar straks voetgangers en 
fietsers beeldbepalend zullen zijn.

– Een aantoonbare, bovenwettelijke milieu-
kwaliteit (lucht, geluid) als gevolg van 
integrale oplossingen (bv. geen geluid-
werende schermen bij de Nazareth  
galerijflats; verspringende tunnelmonden; 
een autoluwe Parklaan met 1800 bomen).

– Behoud en renovatie van aanvankelijk 
voor sloop opgenomen (rijksmonumen-
tale) Gemeenteflat.

AAN HET EIND 
VAN DE TUNNEL...

– Een compacte oplossing A2/A79 met  
een beperkt ruimtebeslag in relatie tot  
de Landgoederenzone t.o.v. het in het  
referentieontwerp opgenomen klaverblad.

 
– Langzaam verkeersverbinding van  

oostelijk stadsdeel middels fiets/loopbrug 
met Landgoederenzone.

– Een grondbalans die niet primair in dienst 
staat van sectoraal milieubeleid (geluid-
wering), maar van ‘landscaping’: zie de 
landschappelijk unieke inpassing van de 
tunnelmonden bij de stadsentrees en de 
glooiende inpassing van de verknoping 
A2/A79.

– Een integrale wijze van natuurcompensatie 
met een stadsbreed resultaat.

– Een plan dat aanknopingspunten biedt 
voor tal van verbindingen met het  
omliggende gebied.

De verbinding van de infrastructurele opgave van het Project A2 Maastricht 
met kansen voor de omgeving in de afgelopen periode 2006-2016, heeft 
zich aantoonbaar en meetbaar bewezen in fysiek/maatschappelijke 
meerwaarde voor de omgeving. Het is van belang dat de eigen organisa-
tie, maar ook de omgeving en stakeholders zich bewust blijven van de 
inmiddels door de omgeving als vanzelfsprekend ervaren meerwaarde 
als gevolg van een integrale planbenadering en dito aanbesteding: 
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2.
EERSTE RESULTATEN   
ACTIEPROGRAMMA





2.1

VERVLECHTING A2PLANGEBIED  

EN WIJKONTWIKKELING

Eerste resultaten Actieprogramma

– Met de Woonprogrammering Maastricht en de Structuurvisie Wonen 

Zuid Limburg is in december 2015, bij de ingrijpende sanering van 

bouwplannen, de focus aan de oostkant van de stad gelegd op de 

Groene Loper en aan de westkant op Belvédère. 

– Er komt een gemeentelijke subsidieregeling die helpt in het  

sluitend maken van de businesscase van de corporaties voor  

sociale woningen aan de Groene Loper, in ruil voor het verdunnen 

van hun vastgoedlocaties aan de rand van de stad. 

– Er zijn afspraken in de maak over de in de oorspronkelijke buurt- 

en wijkplannen opgenomen ontwikkellocaties, met de insteek dat 

Maasvallei en Servatius een substantieel aantal sociale woningen 

gaan realiseren aan de Groene Loper. 

– Aansluitend bij het Actieprogramma ligt de duurzaamheidsambitie 

voor deze woningen hoog.

– Voor de ontwikkellocaties van de corporaties in de nabijheid van 

de Groene Loper, waaronder Essentterrein, Bauduinstraat en 

Kolonel Millerstraat, zijn de gesprekken met nieuw elan heropend. 

Uitgangspunt is het zoeken naar de beste oplossing voor de stad 

als geheel. Uitruil van posities tussen Avenue2 en de corporaties 

behoort hierbij tot de zoekrichtingen. 

– De gemeente zet tegelijkertijd in op het prioriteren van haar  

bijdragen aan de investeringen in de openbare ruimte.

Oost-west relaties
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Woningstichting Maasvallei
Frans Crijns, Directeur

“Ook als kleinste woningbouwcorporatie in Maastricht kunnen we voorop lopen 

bij nieuwe ontwikkelingen. De Groene Loper zien wij als een kans op meerdere 

fronten. Maasvallei heeft al bij de start van de ondertunneling aangegeven actief 

te zullen participeren in de woningbouw. Daar geven we nu concrete invulling 

aan. We pionieren met een zo duurzaam mogelijk appartementengebouw aan 

de zuidkant van het plangebied. We trekken een pilot met de andere corporaties 

voor verduurzaming van ons bestaand eigendom. En we proberen een bouwplan 

van de stadsrand naar het centrum van de Groene Loper te krijgen. Drie heel 

concrete voorbeelden van duurzame stadsontwikkeling. Als corporatie sturen 

we niet alleen op de boekhouding, maar in de eerste plaats op onze maatschap-

pelijke opgave.” 

‘Als corporatie sturen 
we niet alleen op de 
boekhouding’

Ontbijt na heropening Scharnerweg

19Voortgangsrapportage 2016 / Verbinding



2.2

ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SPOOR

Eerste resultaten Actieprogramma

– Met de ingebruikname van de tunnel komt eindelijk de weg vrij voor 

de reeds in het Ambitiedocument voor de A2-aanbesteding voorziene 

centrumontwikkeling, die de aanliggende wijken weer verbindt. Dit 

nieuwe ‘hart’ van het oostelijk stadsdeel is daarin direct verbonden 

via het station met de binnenstad. Tijdens een breed georganiseerde 

co-design sessie met A2-partijen, stakeholders, corporaties en 

omgeving op 12 maart is het realiseren van deze nog ontbrekende 

schakel benoemd als de beste randvoorwaarde om van de ‘achter-

kant Maastricht-Oost een voorkant te maken’ (citaat verslagboekje).  

– Binnen het Actieprogramma heeft de Stuurgroep A2 Maastricht deze 

opgave tot ‘hefboom’ bestempeld. Dat wil zeggen als prioritaire 

opgave om het totale palet aan kansen optimaal tot zijn recht te 

laten komen. In februari 2016 is het proces gestart om samen met 

Provincie Limburg, NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar en gemeente 

Maastricht de opgave inhoudelijk te verkennen. Divers bilateraal 

overleg van partijen is samengevloeid in het Provinciehuis, waar op 1 

juni 2016 een dagvullende co-design sessie over de ‘missing link’ is 

gehouden. 

– In de sessies hebben de partijen diverse (ruimtelijke) scenario’s 

verkend. Geconcludeerd is dat een win/win-situatie van partijen voor 

de hand ligt, als de focus van de missing link verschuift van een 

enkelvoudige op zich zelf staande fysieke opgave naar een meervou-

dige kans op diverse schaalniveaus en binnen verschillende thema’s 

als gezondheid, mobiliteit, economie en maatschapplijk. In verdere 

studies willen partijen de gezamenlijke opgave, de raakvlakken en 

(on)afhankelijkheden van partijen preciezer in beeld krijgen.

– Verdere studies en overleg zal resulteren in een ambitiedocument 

‘Eén plan Stad en Spoor’. In dat document zullen genoemde partijen 

de eigen en de collectieve opgaven benoemen en zijn elkaars rollen 

en verantwoordelijkheden vastgesteld. 

– De basis voor dit ambitiedocument is het uitgebreide verslag van 

de co-design sessie en een eerste adviesrapport van VenhoevenCS 

Architecture+Urbanism in samenwerking met West8 en Paul de 

Ruiter Architects. De co-design sessie en dit rapport zijn verder  

gebaseerd op deelstudies en adviezen van MuConsult (stake holders-

analyse), Sweco, Goudappel Coffeng, Arcadis, Ecorys en de Faculteit 

Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht. 

Passerelle station Maastricht
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Nederlandse Spoorwegen 
Roger van Boxtel, President-directeur

“Tijdens mijn werkbezoek aan Limburg begin dit jaar, heb ik bij de bestuur-

ders van de Provincie en Maastricht een enorme drive geproefd om nu echt 

door te pakken op een gezamenlijke planontwikkeling van stad en station. 

Laten we eerlijk zijn, we staan daar met z’n allen nog op achterstand met 

vergelijkbare stations in Nederland. De vraag is voor mij dus al lang niet 

meer of, maar hoe we met elkaar tot één gezamenlijk plan kunnen komen. 

De feiten spreken voor zichzelf. Ik noem er drie. Iedereen die Maastricht 

een beetje kent, weet dat het stationsgebied de katalysator is van een 

kansrijke oost-west ontwikkeling. Als de tunnel er komt, kan het monu-

mentale station eindelijk twee voorkanten krijgen. Dat leidt tot maatschap-

pelijke binding. En het levert economische kansen op. Dat is één. Twee: 

door de inzet van gedeputeerde Patrick van der Broeck komt er een goede 

verbinding tussen Aken en Maastricht die wij willen doortrekken naar 

Luik. Zo kan Maastricht weer uitgroeien, zoals vroeger, tot een volwaardig 

knooppunt van openbaar vervoer. En drie: dat het monumentale, maar wat 

lege stationscomplex behalve een mooi verleden óók alle mogelijkheden 

biedt voor een dynamische herontwikkeling en levendige invulling, is voor 

de NS al lang een feit. De gezamenlijke studies en sessies tot nu  

bevestigen alleen maar dat er vele winstpunten voor alle partijen zijn te 

behalen. De NS zal volop meedoen aan het vervolgproces om in 2017  

tot reële scenario’s en keuzes te komen.”

‘Er zijn vele winstpunten te 
behalen voor alle partijen’

Stationshal station Maastricht
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MAASTRICHT EN ELDERS IN NEDERLAND

Passerelle station Maastricht

Goed voorbeeld: Onderdoorgang - Zwolle



Goed voorbeeld: Overgang - Den Bosch

Overgang Duitse Poort
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Scharnerwegtunnel Maastricht

Goed voorbeeld: Fietstunnel - Groningen



ProRail 
Karen te Boome, Afdelingsmanager Milieu en Duurzaamheid

“Het spoor is er voor iedereen. De toekomst van het spoor is geen black 

box waar alleen experts over gaan. Dat vraagt om een breed overleg 

waarin je open kaart speelt en elkaar niet verrast. Als dat overleg ook 

nog eens op een creatieve manier plaatsvindt, niet aan de geijkte 

vergadertafel met standpunten, maar in een proces van co-design 

met scenario’s, schuiven we graag aan. Sinds we zijn ingegaan op 

de uitnodiging van het A2 project om ‘mee te denken’ over de kans-

benutting na ondertunneling, hebben we in Maastricht ontdekt dat de 

oproep daartoe ook bij Provincie, NS en Gemeente Maastricht, niet aan 

dovemansoren was gericht. Integendeel. In korte tijd is voor elke partij 

helder geworden welke belangen er zijn, welke kansen er liggen en 

hoe het vervolgproces er uit kan zien. We werken graag mee aan de 

vervolgopgave om de ambities en belangen van partijen in scenario’s 

onder te brengen. Dat brengt ook helderheid hoe partijen ook zakelijk 

gesproken zich tot elkaar verhouden. Tot nu toe hebben we als ProRail 

met provincie en gemeente al flinke prestaties neergezet. Denk aan het 

nieuwe station Noord, de parkeergarage bij het station en de in aan-

bouw zijnde fietsenkelder.  Alle reden dus om het in gang gezette spoor 

van vernieuwing in Maastricht te blijven volgen.”

‘We hebben al flinke 
prestaties neergezet’
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Aanbevelingen adviesrapport VenhoevenCS

1. “Een barrière van liefst 1,5 kilometer niet te kruisen spoor dwars 

door de stad, met 40.000 inwoners ten oosten en 80.000 inwoners 

ten westen, tref je in zijn effecten nergens anders in Nederland aan. 

De paar bestaande overgangen zijn verre van toereikend, sociaal 

onveilig en sterk verouderd. Voorbeelden te over hoe het anders 

kan en moet, omwille van een maatschappelijke focus op werk-

gelegenheid, gezondheid en leefbaarheid.”

2. “Er is één plan nodig voor stad en spoor met een brede maatschap-

pelijke focus. Dit om richting te geven aan de ambities en belangen 

van de afzonderlijke partijen, en een kansrijke aansluiting te vinden 

op in gang gezette ontwikkelingen door het plan de Groene Loper, 

zoals door NS met haar plan voor het stationscomplex en de Pro-

vincie met haar succesvolle inzet om van Maastricht een internati-

onaal OV-knooppunt te maken. Als partijen los blijven opereren en 

Rijk en Regio verzuimen kansen te pakken, kan dat grote negatieve 

gevolgen hebben voor de regio. Die wordt dan meer op zichzelf 

teruggeworpen. Werkgelegenheid trekt verder weg naar de groene 

periferie van de stad, met negatieve consequenties voor de binnen-

stedelijke gebieden als aantrekkelijke woon-werkgebieden.”

3. “Met één plan voor stad en spoor is er synergie mogelijk tussen 

tal van lopende publieke en private initiatieven, niet alleen in de 

stations omgeving, maar ook in regionaal verband. Te beginnen met 

de ambitie van hoogwaardige regionale verbindingen per openbaar 

vervoer en de omringende langzaam-verkeersnetwerken. Maas-

tricht loopt achter bij vergelijkbare stationsontwikkelingen elders, 

maar kan tot een inhaalslag komen als partijen bereid zijn geza-

menlijk één plan te maken.”

4. “Het wordt tijd om het oostelijk stadsdeel achter het station van-

daan te halen en volwaardig onderdeel te maken van de gehele 

stad Maastricht. Het logische vervolg op de tunnel is het zo snel 

mogelijk verbinden van oost en west. Oost komt daarmee op 

de kaart als een stadsdeel met grote kwaliteiten: verschillende 

woonculturen rond de Groene Loper, het aanbod van onderwijsin-

stellingen, een groot nieuw sportpark en een groene route naar de 

landgoederenzone.”
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VenhoevenCS architecture + urbanism
Ton Venhoeven, vml. Rijksadviseur Infrastructuur

“Er is een unieke, prachtige en landschappelijk mooi ingepaste tunnel 

voor elkaar gebokst. Chapeau! Maar de investering van ruim één miljard 

voor het plan de Groene Loper moet behalve voor mobiliteit nu ook 

ruimtelijk, maatschappelijk en economisch gaan renderen. Dat gaat niet 

vanzelf. Ga nu niet aan de publieke kant achteroverleunen om toe te 

kijken hoe het Avenue2 vergaat met de vastgoedontwikkeling. 

Alleen een krachtig verder samen optrekken van de betrokken partijen, 

biedt de beste waarborg voor het succesvol continueren van de A2- 

successtory. Ik zie weinig vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland waar 

het rijksbeleid in brede zin, met zijn gezonde, slimme, duurzame stad, 

beter tot zijn recht en rijping kan komen dan in Maastricht. Maak van de 

A2-gebiedsontwikkeling een living lab. De formule daarvan zit al voor 

een belangrijk deel in de met elkaar opgedane ervaring rond de integrale 

aanpak. 

‘Rijk en Regio,  
grijp jullie kans in 
Maastricht’

Rijk en Regio: grijp jullie kans met de ingeregelde A2 Projectorganisatie 

om met het Actieprogramma verbindingen te maken. Niet alleen tussen 

de aanliggende wijken. Verbind via het station (nu ook volwaardig en de 

stad Maastricht waardig) ook de liefst 40.000 bewoners in de oostelijke 

wijken met de andere 80.000 inwoners. Dan is de unieke tunnel de 

opstap voor een even unieke gebiedsontwikkeling. Met een prikkelende 

en innovatieve inrichting voor gezond gebruik, met een doortrekking 

ervan naar andere stadsdelen en in met het enthousiasmeren van 

buurten, burgers en bedrijven om in te haken op dat mooie en kansrijke 

Actieprogramma.”

Strategie om de spoorbarrière te slechten
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2.3

CENTRUMONTWIKKELING  

VIKINGSITE

Eerste resultaten Actieprogramma

– In het Actieprogramma is een levendige centrumontwikkeling 

cruciaal voor een gezonde, actieve Groene Loper. Vanuit het Actie-

programma is een kansenkoppeling gemaakt tussen het A2-plan en 

de naastgelegen voormalige KPN-centrumlocatie. Eind 2015 heeft 

Ballast Nedam samen met het Belgische ViRiX het braakliggende 

terrein verworven. De nieuwe locatie heeft, met een knipoog naar 

de Noormannensingel, de werknaam Vikingsite gekregen. Met de 

private partijen is overeengekomen om deze planontwikkeling in 

zijn opzet, uitstraling en fasering naadloos te laten aansluiten op 

het plan de Groene Loper. 

– De Vikingsite ligt in het hart van het plangebied en betekent een 

aanwinst voor de Groene Loper. Het terrein heeft een oppervlakte 

van ca. 15.000 vierkante meter. Doel is om, direct na ingebruik-

name van de tunnel, de A2-wijken die ooit door de snelweg 

gescheiden waren weer tot één gebied te helen waar het prettig 

wonen, werken en vertoeven is. De bouw wordt een mix van 

stadswoningen, woon-werkwoningen en appartementen van 4 tot 

7 bouwlagen. Om evenwicht te houden in de stedelijke programme-

ring worden vanuit de doelstelling van duurzame stedenbouw in het 

Actieprogramma 100 tot 150 woningen uit het A2-plan overgehe-

veld naar deze locatie.

– Binnen de planologische randvoorwaarden zijn ook andere 

centrum functies mogelijk, zoals dienstverlening en onderwijs. In die 

zin was de KPN herontwikkeling ook onderwerp van de co-design 

van 1 juni 2016 over de verbinding van het centrumgebied oost via 

het station met de stad. Eind 2016 wordt in een tweede co-design 

de centrumontwikkeling verder uitgewerkt. Geprobeerd wordt  

om dan een koppeling tot stand te brengen met de plannen voor 

onderwijsconcentratie (basisscholen; VWO) in het centrumgebied.

– Het Actieprogramma voorziet in tijdelijk gebruik en inrichting van 

toekomstige bouwlocaties en nog ingericht openbaar gebied. Ook in 

die transitieopgave is de KPN-locatie nu opgenomen.   

TIJDELIJKE N2

TUNNELTRACÉ

LOURDESKERK

STATION MAASTRICHT
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ViRiX projectontwikkeling 
Ingrid Haenen, Directie

“Maastricht is voor ons als Belgen niet zo ver weg, maar de landsgrens 

oversteken betekent pionieren met andere manieren van projectont-

wikkeling. Ik was als deelnemer aan de eerste co-design-sessie over 

de kansen van het plan de Groene Loper, aangenaam verrast over de 

aanpak. Het onderwerp werd vanuit zeer verschillende belangen en 

invalshoeken in een goed voorbereid programma belicht. Liefst 40 

vertegenwoordigers van NS, ProRail, provincie, gemeente, universiteit 

en adviesbureaus gingen dit thema met open kaart te lijf. Dat was leer-

zaam. Vooral in relatie tot de keuzes voor onze vastgoedlocatie in het 

hart van de Groene Loper. De invulling daarvan vergt speciale aandacht 

vanuit een bredere samenhang dan alleen de locatie zelf. Wij zijn onder 

de indruk van de aanpak en voortgang van het project. Met Belgische 

ogen bekeken is dit niet altijd evident.”

‘Pionieren met andere  
manieren van project
ontwikkeling’

Manus van Alles Festival
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2.4

ENERGIENETWERK

Eerste resultaten Actieprogramma

– Sweco heeft twee verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de 

haalbaarheid van het eventueel hergebruik van restwarmte van de 

twee dienstengebouwen. Deze liggen bij de tunnelmonden. In beide 

gevallen kan dat met bestaande techniek, waarbij gebruikt wordt 

gemaakt van de uitkoppeling van warmte (van 13°C) uit het gekoeld 

watercircuit van de servers. Deze warmte wordt vervolgens opge-

hoogd naar 60°C met een warmtepomp die op of bij het dienstenge-

bouw geplaatst kan worden. Door de toepassing van deze techniek 

neemt de leveringszekerheid van het koelsysteem bij de dienstenge-

bouwen toe. Ook kan door de toepassing van een warmtepomp bij 

alle temperaturen efficiënte opwekking plaatsvinden. 

– Het aansluiten van de woningen lijkt op basis van deze verkenning 

rendabel, met meerdere opties. De restwarmte van het zuidelijk 

gelegen dienstengebouw kan geleverd worden aan Praxis en  

Maratec (retail) op circa 190m afstand, aan Envida (kantoren) op 

circa 270m afstand, Van der Valk hotel op circa 230m afstand en aan 

Avenue2 voor haar nieuwbouw aan het Europaplein op circa 100m 

afstand. De restwarmte van het noordelijk gelegen diensten gebouw 

kan worden geleverd aan het Leger des Heils op circa 80m afstand, 

Golden Tulip hotel op circa 280m afstand en aan 169 nieuwbouw-

woningen in het A2-plan op circa 100m.

– Ook is gekeken naar kansen voor het gebruik van restwarmte van de 

koeling en vriezers van Albert Heijn winkel, die centraal in het A2-plan-

gebied ligt. Deze restwarmte kan worden gebruikt voor de op 50m 

gelegen door Avenue2 te renoveren Gemeenteflat (rijksmonument). 

Controlekamer dienstengebouw
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Sweco
Vincent Jansen, Manager Duurzame Energie

“Aan de beide uitgangen van de tunnel staan twee dienstengebouwen 

die volgebouwd zijn met apparatuur om het verkeerssysteem veilig te 

regelen. Die apparatuur wekt veel warmte op, die straks met een pijp de 

lucht in gaat. Dat is zonde. Vanuit het Actieprogramma heb ik onderzoek 

gedaan of het mogelijk is om vanuit de dienstengebouwen een lokaal 

warmtenet te ontwikkelen, dat te koppelen is aan bestaand of nieuw 

vastgoed. Eerst is gekeken of het technisch allemaal kan. En vervolgens 

of het financieel haalbaar is op basis van de huidige plannen. Mijn  

onderzoek is positief over beide vragen. Alle reden dus om hier in de 

gebiedsontwikkeling een win/win van te maken, te beginnen aan de 

zuidkant bij de planontwikkeling Europaplein van Avenue2.”

‘De dienstengebouwen  
als warmtenet’

Dienstengebouw bij het Europaplein
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2.5

CENTRUMONTWIKKELING  

MAASTRICHTOOST

Eerste resultaten Actieprogramma

– Onlangs is fysiek gestart met de eerste fase van de centrumont-

wikkeling Oost. Met het Actieprogramma is een geslaagde kansen-

koppeling tot stand gekomen tussen Albert Heijn (AH), Avenue2 en 

Gemeente Maastricht. In vele sessies zijn met de omgeving  

scenario’s uitgewerkt voor een volledige nieuwbouw van AH, een 

nieuwe toekomst voor de verloederde Gemeenteflat en de aanleg 

van een nieuw stadspark aan de Groene Loper. 

– De aanpak volgens het Actieprogramma biedt een aantoonbare 

meerwaarde ten opzichte van de afzonderlijke plannen. AH wijzigde 

zijn aanvankelijke plannen voor het opknappen van de bestaande 

vestiging. Het terrein - straks direct aan de Groene Loper - krijgt 

een nieuwe inrichting met volledige nieuwbouw. Met de architectuur 

wordt ingespeeld op de bestaande (deels monumentale) straatwand 

van de Scharnerweg. 

Nieuwe 
Albert Heijn

Stadspark

Gemeenteflat

Albert Heijn
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Albert Heijn Real Estate & Construction 
Laurens Maaijwee, Projectontwikkelaar

“Ik ben een groot voorstander van een aantal elementen die co-design 

tot een succes maken. Het vroegtijdig betrekken van stakeholders in een 

planproces, samenwerking in gebiedsontwikkeling en een open en eerlijk 

planproces. Wat we hier gedaan hebben is het combineren van een aantal 

deelplannen in een methodisch co-design proces. Met een groot aantal 

belanghebbenden hebben we gewogen, gezamenlijke keuzes gemaakt 

waar we ons op voorhand aan hadden gecommitteerd. Zo is de keuze 

voor een complete nieuwbouw pas gemaakt toen feitelijk bleek dat alleen 

dan een bredere centrumontwikkeling aan de Groene Loper in gang kon 

worden gezet. Dit alles met de investeringsplaatjes open en bloot op tafel.

Dit vraagt openheid, vertrouwen in elkaar en geloof dat dit proces tot een 

goed resultaat zal leiden. In onze ogen is dit uitermate goed geslaagd 

en ligt er nu een op vele punten verrassend plan, dat goed is voor Albert 

Heijn, maar dat zeker ook een impuls geeft aan de Gemeenteflat, het 

nieuwe stadspark en niet te vergeten de hele omgeving. Co-design zo ver 

doorvoeren in een methodisch proces zoals dat hier is gegaan was echter 

ook een novum voor mijzelf, maar heeft zich voor mij definitief bewezen 

als dé manier om complexe stedelijke opgaves aan te pakken!”

‘Codesign,  
dé manier  
voor complexe 
stedelijke  
opgaves’
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2.6

KANSBENUTTING PARKLAAN

Eerste resultaten Actieprogramma

– Het Actieprogramma benut kansen voor het verder verduurzamen 

van het ontwerp de Groene Loper. Een substantieel resultaat is 

geboekt door in de uitvoering te kiezen voor het duurzame  

Gravylin, een zandgrindmengsel dat in plaats van met chemische 

lijm is gemengd met lijnolie (geperst uit lijnzaad). Dat betekent dat 

de Groene Loper over een lengte van 4,3 kilometer en een profiel 

van 6 meter (26.000 m2) wordt uitgevoerd met 100% natuurlijk  

materiaal. De keuze hiervoor is gemaakt na uitgebreid (locatie) 

onderzoek en proefstroken. 

– Er is een groeiende bezorgdheid over de invloed van de gebouwde 

omgeving op de levensstijl van mensen. Met name in de regio 

Zuid-Limburg is sprake van meer dan gemiddeld overgewicht bij 

kinderen en jongeren. Het Actieprogramma draagt bij aan een 

actieve en gezonde levensstijl van bewoners. Met de Faculty of 

Health van de Universiteit Maastricht is o.l.v. prof. dr. Stef Kremers 

meerjarig onderzoek gestart om de effecten van de Groene Loper te 

kunnen monitoren.    

– Dezelfde faculteit heeft het ontwerp van de Groene Loper voor een 

eerste kwaliteitsmeting getoetst op ‘gezondheid’ aan de internatio-

naal gehanteerde Healthy Urban Development Checklist, ontwikkeld 

door NSW Health Department (Australië). Deze methodische aanpak 

toont aan dat het ontwerp van de Parklaan van een zeer hoge 

kwaliteit is.
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GGD Zuid-Limburg 
Sandra Akkermans, Milieugezondheidskundige

“Bovenop de tunnel wordt straks waarschijnlijk de meeste gezondheids-

winst geboekt. Niet alleen omdat hier de luchtkwaliteit fors verbetert, 

maar ook omdat hier straks veel minder verkeerslawaai is én veel meer 

ruimte is voor mensen om te wandelen, fietsen, recreëren etc.

In de keuze hoe verder met de milieukwaliteit in het vervolg van het 

A2-Project, is het verstandig om extra milieu- en dus ook gezondheids-

winst niet zo zeer te zoeken bij een nog betere luchtkwaliteit. Gezondheid 

is immers méér dan luchtkwaliteit! We moeten samen met bewoners en 

belanghebbenden blijven zoeken naar een aangename en slimme inrich-

ting van het openbaar gebied; een inrichting die uitnodigt tot een actieve 

en gezonde levensstijl! Als GGD zijn we daarom direct betrokken bij de 

verdere planontwikkeling.”

‘Bovenop de tunnel wordt 
straks waarschijnlijk de 
meeste gezondheidswinst 
geboekt’
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Iconische verbeelding verduurzaming openbare 
ruimte m.b.v. groene bogen
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Enexis Huis

De Energiespeeltuin
Brengt het begrip energie op speelse wijze onder de aandacht en faciliteert ontmoetingen

Enexis Huis(voorheen) Basisschool st. TheresiaOLV van Lourdeskerk

Een speelplek met human-powered speeltoestellen.
Eerste resultaten Actieprogramma

– UniPartners, het door studenten gerunde academische advies-

bureau verbonden aan de Universiteit Maastricht, voert onderzoek 

uit naar de best practices van ‘Gezonde en Slimme Stad’ elders in 

Nederland. Daarmee kan het Actieprogramma in een breder, verge-

lijkend kader worden geplaatst en leren we van resultaten elders. 

– Het idee om de Parklaan iconisch te verrijken met groene reus-

achtige bogen, om het openbaar gebied een unieke, markante 

uitstraling te geven en bewoners en gebruikers te prikkelen tot 

actief gedrag, wordt verder uitgewerkt. Met de Waterleiding-

maatschappij Limburg (WML) onderzoeken we op welke wijze 

de Groene Loper over de volledige lengte van 4,3 kilometer is te 

verrijken met watertappunten. Met Maastricht Sport onderzoeken 

we hoe de kansen van de Groene Loper onderdeel kunnen zijn van 

het sportbeleid ’Sport en bewegen’. In samenwerking met Avenue2 

en de Gemeente Maastricht wordt onderzocht of het toepassen van 

LED-verlichting op de Groene Loper een optie is. 

– Er is een verkenning opgestart voor de kansbenutting die de Groene 

Loper biedt voor de op een steenworp afstand gelegen UM Health 

Campus. Het ligt voor de hand om in elk geval met partijen te 

proberen de Parklaan aan de zuidkant van het A2 plangebied door 

te trekken naar dit voor de regio zo belangrijke kenniscluster.

– In april 2017 opent Enexis het Enexis Huis: een huis waar duur-

zaamheid tot leven komt en bezoekers zich kunnen laten inspireren 

op het gebied van energiebesparing en –vergroening. Het is de 

bedoeling dat bezoekers letterlijk en figuurlijk in beweging komen 

tot verduurzaming. Vandaar dat het idee is ontstaan om vóór het 

huis, in de groene strook, een Energiespeeltuin te creëren. Deze 

speeltuin brengt het begrip ‘energie’ op speelse wijze onder de 

aandacht en faciliteert ontmoetingen. Er zullen ‘human powered’ 

speeltoestellen (waar kinderen door te bewegen energie opwekken) 

en informatiezuilen worden geplaatst. Een magenta draad leidt 

de weg naar het huis en markeert het begin van een interessante 

ontdekkingstocht naar verduurzaming.

Energiespeeltuin bij het Enexishuis
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‘Trek de parklaan door 
naar de Health Campus’

“Ik kan me niet voorstellen dat de Groene Loper aan de zuidkant van het 

A2-plangebied zomaar ophoudt. Die moeten we natuurlijk in de verdere 

planontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus gaan 

doortrekken. Behalve dat we als project, ziekenhuis en universiteit buren 

van elkaar zijn, en nog veel voor elkaar kunnen gaan betekenen, ligt het 

voor de hand om de mooie Parklaan door te trekken naar onze life  

science campus. Dat vergt natuurlijk verder overleg hoe we dat met 

elkaar willen gaan doen. Maar voor mij is de vraag niet of we het gaan 

doen, maar hoe en wanneer. Het is goed dat met het Actieprogramma 

deze ambitie op de kaart is gezet. Nu door.”

Maastricht UMC+ 
Denis Florack, Director of Facilities

Impressie Brightlands Maastricht Health Campus
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2.7

GEZONDHEID EN BEWEGING

Eerste resultaten Actieprogramma

– De Faculty of Health (UM) heeft de krachten gebundeld met het 

Projectbureau A2 Maastricht met de A2 Health studie. Er wordt 

wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van de herin-

richting van het N2-tracé op het beweeg- en verplaatsingsgedrag van 

bewoners van omliggende wijken in Maastricht. Om in de toekomst 

de effecten van de Groene Loper op mobiliteit, fysieke activiteit en 

gezondheid te kunnen evalueren, is voor de opening van de Groene 

Loper een nulmeting gestart. Deze brengt de huidige situatie in kaart.

– Vanuit de uitdaging van I&M om het beleidsconcept Gezonde en 

Slimme Stad in de A2-gebiedsontwikkeling methodisch toe te pas-

sen, is in samenwerking met de Faculteit Gezondheidsbevordering de 

‘behoefte piramide’ in beeld gekomen. De theorie is gebaseerd op het 

idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als in 

deze elementaire behoeften is voorzien, zal de consument de ruimte  

hebben om de volgende fase te realiseren. Dit principe speelt een 

grote rol bij het verleiden of stimuleren tot een gezondere levensstijl. 

– Vanuit zowel sociaal als gezondheidsoogpunt is het stimuleren van 

en verleiden tot actief transport (lopen en fietsen) tussen de wijken 

aan weerszijden van de Groene Loper van belang. Op dit moment 

wordt niet voldaan aan de toegankelijkheid vanuit Oost naar de 

binnenstad. Daarom is het beantwoorden van dit vraagstuk ook in 

het kader van de gezondheid zeer belangrijk.

Behoeftepiramide v/d Faculty of Health (UM)
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WWW.A2HEALTHSTUDIE.NL

Universiteit Maastricht 
Prof. Dr. Stef Kremers, Faculty of Health

“We realiseren ons steeds meer dat de gebouwde omgeving een sterke 

invloed uitoefent op ons gedrag en onze gezondheid. We zijn als vak-

groep Gezondheidsbevordering uitgedaagd om niet alleen op afstand met 

wetenschappelijk onderzoek, maar ook actief in co-design sessies mee 

vorm te geven aan een Gezonde Groene Loper. Als Universiteit Maastricht 

zitten we in feite bij de A2 om de hoek. Dus wat ligt meer voor de hand 

dan elkaar als onderzoekers en ontwikkelaars op te zoeken? Met het 

Actieprogramma zijn we bezig met een nulmeting hoe de tunnel van 

invloed gaat zijn op het gedrag en de leefstijl van bewoners. Zeker in een 

gebied waar overgewicht een relatief groter dan gemiddeld probleem 

vormt, is het zaak om de ontwikkeling over een langere periode te kunnen 

meten. Het is voor een gezondheidswetenschapper een uitgelezen kans 

om direct en intensief betrokken te zijn bij een unieke en grootschalige 

gebiedsontwikkeling als het A2-project. De factor gezondheid dient, net 

als verkeer, milieu, onderhoud enzovoorts een volwaardig afwegings-

criterium in stadsontwikkeling te worden.”

‘Gezondheid als  
volwaardige invalshoek 
van stadsontwikkeling’
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2.8

KONINGSPLEIN EN ORANJEPLEIN  

STADSPARK

Eerste resultaten Actieprogramma

– Projectbureau A2 Maastricht, Avenue2, Albert Heijn en Gemeente 

Maastricht hebben eind 2014 de gezamenlijke ambitie uitgespro-

ken om de centrumontwikkeling van het oostelijk stadsdeel in één 

samenhangend plan aan te pakken. In 2015 heeft de Gemeente 

Maastricht samen met de klankbordgroep ‘Koning Oranjepark’ door 

middel van de co-design methodiek gewerkt aan het door ontwik-

kelen van het schetsontwerp. 

– Het gezamenlijke ontwerp is in februari 2016 door de klankbord-

groep gepresenteerd aan alle omwonenden. De belangstelling en het 

enthousiasme waren groot. Honderden mensen bezochten de bijeen-

komst, maakten een virtuele wandeling door het park en gaven hun 

mening over de gekozen voorzieningen. 

– Het doel van de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein is om 

beide pleinen tussen de ANWB-flat en de Torenflat te vernieuwen tot 

één groen park met ruimte voor verschillende functies aan weers-

zijden van de Scharnerweg. Het gebied zal veranderen in een groen 

park met ruimte voor wandelen, sporten, spelen en recreëren.

– Het technisch ontwerp en de aanbesteding worden nu voorbereid 

en na positief raadsbesluit in november 2016 gestart. Er wordt 

aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen omtrent de aanleg van de 

Parklaan. Bij de realisatie werken we samen met Avenue2, zodat 

we samen opleveren.

– De klankbordgroep is op 22 augustus geëvolueerd naar een  

Stichting die zich wil inzetten voor extra voorzieningen in het park 

door middel van fondsverwerving.

Impressie van het nieuwe stadspark
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Stichting Stadspark Maastricht Oost 
Daniëlle Reijnders, Voorzitter

“De ondertunneling van de N2 en de aanleg van de Groene Loper biedt, 

nu de grootste barrière die de stadswijken sinds 1959 van elkaar heeft 

gescheiden, de kans om het Koningsplein - Oranjeplein opnieuw in te 

richten. Het door de gemeente te realiseren ‘stadspark’ sluit naadloos 

aan op het plan de Groene Loper. Het huidige door de A2 verkeersmassa 

gedomineerde, passieve ‘kijkgroen’ maakt daarmee plaats voor een 

levendig park dat deels geschikt is voor een actief (stedelijk) gebruik.

Als klankbordgroep van bewoners zijn we de afgelopen twee jaar inten-

sief betrokken bij die toekomst. In het leven geroepen om mee te denken, 

vorm te geven en wensen kenbaar te maken voor het nieuwe stadspark. 

Het beoogde Gemeentelijke budget is voldoende voor ‘grijs en groen’, de 

behoeften van de omwonenden reiken verder. Om deze behoeften moge-

lijk te maken is de stichting opgericht. We gaan ons als bewoners inspan-

nen om extra budget bij elkaar te krijgen voor diverse voorzieningen in 

het park, waaronder een mooie verbeelding van de Mosasaurus die als 

speelobject gaat dienen.”

‘Van ‘kijkgroen’ naar  
levendig stadspark’

Sfeerbeeld van het nieuwe stadspark
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2.9

VERSTERKING  

ONDERWIJSVOORZIENINGEN

Eerste resultaten Actieprogramma

– Ontwikkeling van een ‘kansenkaart’, die we samen met het onder-

wijsveld verder kunnen uitwerken. De Groene Loper verbindt 

namelijk letterlijk alle onderwijstypen van Maastricht. Binnen een 

fiets- en loopafstand van 15 minuten liggen straks basis-, middel-

baar-, hoger- en academisch onderwijs op een steenworp afstand 

van elkaar. 

– Onder de vlag van het Actieprogramma zijn we eind 2015 met de 

direct betrokken onderwijsinstellingen gaan verkennen hoe we tot 

de beoogde centrumontwikkeling kunnen komen en meerwaarde 

kunnen krijgen door een coalitie te vormen van sectoroverstijgende 

partijen. Het vervolgproces richt zich met name op de onder-

wijsconcentratie van basis- en van middelbaar onderwijs aan de 

Groene Loper.

– Er is een plan van aanpak gemaakt voor het ondersteunen van de 

onderwijsinstellingen bij het opstellen van een samenwerkings-

agenda. De basis daarvoor is een inventarisatie van kansen voor 

inhoudelijke samenwerking (en versterking) tussen de verschillende 

onderwijstypen. Hieruit kan een samenwerkingsplan worden 

gedestilleerd, met bijvoorbeeld doorgaande leerlijnen, gezamenlijk 

gebruik van faciliteiten, creëren van stageplaatsen, gastcolleges 

etc.

– Om binnen de dynamische onderwijsomgeving te komen tot een 

samenwerkingsagenda, moet er eerst een onderwijsvisie worden 

ontwikkeld, die per betrokken onderwijsinstelling kan verschillen. 

Dit zal gebeuren aan de hand van de co-design methodiek. Hierbij 

is niet alleen het ontwikkelen van een visie van belang, maar  

ook het in kaart brengen van wat er nodig is om deze visie te 

verwezenlijken.

Tentoonstelling archeologie voor de basisschoolkinderen
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Voortgezet Onderwijs Maastricht 
Jacky Lamoré, Centrale directie

“Na de uitnodiging van de A2-Projectorganisatie om mee te denken over 

kansen voor het onderwijs in Maastricht-Oost, zijn we nieuwsgierig aan-

geschoven. Verduurzaming is immers een educatief thema van belang. 

En de ontwikkeling van de Groene Loper biedt ons kansen om praktische 

elementen hiervan in het onderwijs in te bedden. Er is een open gesprek 

gevoerd met een door A2 lukraak uit het onderwijsveld geplukte verzame-

ling vertegenwoordigers, van universiteit tot basisschool. Er volgde een 

enthousiaste, maar ook breed uitwaaierende discussie over de kansen 

die de Groene Loper de onderwijsinstellingen gaat bieden. Aan de Groene 

Loper wordt immers het VWO-onderwijs geconcentreerd. Ook komen  

er diverse basisscholen onder het ene dak van een nieuw Integraal  

Kindcentrum (IKC). De opgave tot onderlinge samenwerking kwam 

daarom snel bovenaan ieders verlanglijstje. Als we alleen al eens  

beginnen met het uitwisselen van elkaars docenten, kennis en faciliteiten. 

A2 heeft dat startpunt gemaakt, nu verder.”

‘Samenwerking  
onderwijs bovenaan 
ieders verlanglijstje’
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2.10

GROENE LOPER EN BLAUWE ZORG

Eerste resultaten Actieprogramma

– De doelstelling van de onder toeziend oog van minister Schippers 

gestarte landelijke pilot Blauwe Zorg, is om met het concept  

positieve gezondheid een nieuwe kijk op en een slimmere keten-

aanpak in de zorg mogelijk te maken. In Maastricht gaat het om de 

A2-buurten met een zorgachterstand: Wittevrouwenveld, Wycker-

poort, Limmel en Nazareth. Vanuit het Actieprogramma kijken we 

waar Blauwe Zorg en Groene Loper elkaar kunnen versterken. Door 

samenwerking tussen de zorginstellingen, publieke en gemeente-

lijke zorg, universiteit en patiëntenorganisaties, liggen er kansen 

voor een integrale benadering. Het Projectbureau A2 Maastricht is 

hierbij de partij die faciliteert en verbindt. 

– Er heeft een eerste verkennende co-design sessie plaatsgevonden 

met als onderwerp gezondheid, zorg en Mijn Gezonde Groene Loper 

2030. Tijdens deze sessie zijn de raakvlakken vanuit de verschillende 

disciplines verkend. In het najaar 2016 zullen de diverse partijen 

een plan van aanpak voor het vervolgtraject opstellen.

Blauwe Zorg 

Blauwe Zorg is een pilotproject in de proeftuin van 

VWS. Blauwe Zorg is een begrip om duurzaamheid 

en gedragsverandering in de zorg vorm te geven. De 

doelstelling is om betere gezondheid te ervaren en de 

kwaliteit van zorg te verbeteren, tegen lagere kosten. 

Blauwe Zorg is vijf jaar geleden gestart met een aantal 

projecten, zoals stadspoli (anderhalvelijnszorg),  

farmacie (voorschrijven medicatie), ketenzorg en 

Blauwe Zorg in de wijk.

Positieve gezondheid 

Positieve gezondheid is een term die de kracht van 

mensen benadrukt en minder de focus legt op het 

afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een  

alternatief voor de huidige definitie van gezondheid 

van de WHO. Gezondheid in termen van veerkracht,  

functioneren en participatie in plaats van alleen in 

somatische of psychische zin. Gezondheid als het 

vermogen om zich aan te passen aan de situatie in 

het licht van de sociale en fysieke uitdagingen van  

het leven. 
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Gemeente Maastricht 
Roel Kramer, Directeur Sociaal

“De vernieuwende projecten Blauwe Zorg en Groene Loper spelen zich af 

in dezelfde buurten. Ze laten zich allebei inspireren door het experimentele 

rijksbeleid van positieve gezondheid. Het succes van Blauwe Zorg en 

van het Actieprogramma is sterk afhankelijk van de samenwerking en de 

energie met omgeving en stakeholders in het oostelijk stadsdeel. Laten 

we dus met elkaar in 2017 verder uitzoeken waar de duurzame gebieds-

ontwikkeling van het A2-Project en onze nieuwe zorgaanpak elkaar  

kunnen versterken. We zijn sinds de co-design sessie met vele zorg-

partijen uit Maastricht energiek uit de startblokken gegaan!”

‘Waar kunnen het  
A2Project en onze  
nieuwe zorgaanpak  
elkaar versterken?’

Bezoek minister Schippers aan Maastricht
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2.11

DEAR HUNTER

Eerste resultaten Actieprogramma

– Dear Hunter is een alternatief onderzoeksbureau op het gebied van 

stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening, gevestigd in Luik/

Maastricht. Vanuit het Actieprogramma zijn de onderzoekers Remy 

Kroese en Marlies Vermeulen gevraagd om op basis van een verblijf 

van drie maanden in het gebied en vanuit street-wise verkregen 

informatie te inventariseren hoe mensen zelf hun buurten ervaren 

en wat zij van belang vinden voor de toekomst. 

– Het opgeleverde rapport Dear Maastricht biedt verrassende inzich-

ten en zienswijzen voor het maatschappelijk en ruimtelijk verbinden 

van de Groene Loper met het oostelijk stadsdeel als geheel. De 

onderzoeksvraag was: hoe kan de Groene Loper de omliggende wijken 

weer met elkaar verbinden, als het verkeer straks ondergronds 

door de A2-tunnel rijdt? Deze vraag kan worden beantwoord door 

te ontdekken hoe de huidige openbare ruimte functioneert en hoe 

de bewoners de omliggende wijken op dit moment ervaren.

– Dear Hunter concludeert dat er geen drie wijken, maar wel twintig 

verschillende ‘eilandjes’ zijn met allemaal eigen waarden en  

identiteiten. Door deze waardevolle elementen te herkennen en te 

begrijpen, kunnen deze worden versterkt door deze door te trekken 

naar de Groene Loper. Het gaat hierbij dus om het versterken van 

hetgeen dat er al is door middel van oost-west verbindingen. 

– Op 31 maart hebben Marlies Vermeulen en Remy Kroese van  

Dear Hunter hun bevindingen aan het grote publiek gepresenteerd. 

Tijdens deze avond in het A2-infocentrum was voldoende ruimte 

voor interactie en na afloop lag er voor de geïnteresseerden een 

exemplaar van het rapport klaar. 

Dear Hunter tijdens hun verblijf in het gebied

48 Mijn Gezonde Groene Loper 2030



Dear Hunter 
Remy Kroese, Architect/onderzoeker

“De smalle projectgrens moet zo snel mogelijk worden opgerekt. Dat 

zorgt voor uiteenlopende verbindingen en ontmoetingsplekken. Met de 

verschillende sferen en kwaliteiten van de wijken rondom de A2 wordt de 

A2-wijk wellicht de meest diverse wijk van Maastricht. Deze kans kan de 

Groene Loper niet laten liggen. Maak hier gebruik van en voorkom een 

monotone nieuwbouw die als een eiland werkt. Door het oprekken van 

de projectgrens ligt het nieuwe kindcentrum bijvoorbeeld niet in één van 

de oorspronkelijke wijken maar in het hart van de Groene Loper. Maak op 

verschillende plekken oost-west verbindingen die de diversiteit ademen 

en dus in het zuiden anders zullen zijn dan in het noorden. De kwaliteit 

van de Heerderweg onderkennen en doortrekken, maar ook het volkse 

Burgemeesterplein de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen 

en profileren. Dit zijn voorbeelden van de vele cadeautjes die eigenlijk  

al aanwezig zijn en die door de Groene Loper de kans krijgen zich te 

ontplooien. En hier profiteert de Groene Loper zelf als eerste van.”  

‘De cadeautjes  
van de Groene Loper  
uitpakken’

Vertaling van de onderzoeksresultaten naar een kaart

Heerderweg Koningsplein/Oranjeplein Frankenstraat Basisschool 
St. Theresia

Burgemeester van 
Oppenstraat

Old Hickoryplein/ 
Burgemeestersplein
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2.12

MIJN GROENE LOPER IN  

DE ‘TUSSENTIJD’

Eerste resultaten Actieprogramma

– De Makelaars van de Tussentijd organiseerden in samenwerking 

met CNME Maastricht (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) de 

tijdelijke invulling van de Groene Voorloper. Zomer 2016 is er over 

een lengte van 700 meter aan fleurige bloemenstroken te zien, 

op de plek waar vanaf 2017 de bomenrijen van de Groene Loper 

komen te staan. De leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool 

De Lètterdoes en de Nutsschool kregen voor het inzaaien een door 

CNME speciaal ontwikkeld lespakket. Daarna hebben ze de handen 

uit de mouwen gestoken en samen met buurtbewoners in vier 

dagen tijd de dubbele strook ingezaaid. 

– Sinds mei is een kunstwerk van de Maastrichtse beeldend  

kunstenaar Jef Bogman te zien op de tijdelijke geluidswal van  

containers langs de N2 door Maastricht. Verspreid over zes  

containers tonen transparante plastic figuren wat men hier na 

ingebruikname van de A2-tunnel kan doen: wandelen, fietsen, 

zitten, spelen. 

– In juni 2016 is de beweegtuin feestelijk geopend. Het idee kwam 

van Fysiotherapie Oostermaas uit de Frankenstraat. Onder hun 

cliënten zijn veel oudere mensen die slechter ter been raken en 

daardoor moeilijker veilig over straat kunnen. De fysiotherapeuten 

misten in de openbare ruimte een plek waar zij met hun cliënten 

konden oefenen met de obstakels die ze zoal tegenkomen op 

straat. Buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen  

droegen hun steentje bij om met bloemen en planten, verf van 

de lokale verfhandel en restmaterialen van de A2-bouwplaats de 

beweegtuin aan te leggen.

De groene voorloper
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Makelaars van de Tussentijd
Pieter Akkermans, Transitiemanager Project A2 Maastricht 

“We zijn nog niet op een spectaculaire wijze bezig in het gebied van de 

toekomstige Groene Loper. Dat kan ook niet, zo lang als dat feitelijk nog 

één groot omheind bouwterrein is. Op kleine schaal is al op verschillende 

plekken en momenten ingespeeld op initiatieven die kleur en levendig-

heid geven aan wat nu nog Europa’s grootste zandbak is. We gaan door 

met het tijdelijk benutten van plekken om buurtbewoners actief te betrek-

ken in de toekomst van hun gebied. Het Actieprogramma kan ons de wind 

in de rug geven bij een aanpak op grotere schaal. De investeringen in een 

netwerk gaan zich dan ongetwijfeld terugverdienen.”

‘Kleur en levendigheid  
in Europa’s grootste  
zandbak’

De beweegtuin
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De feestelijke opening van 
de beweegtuin
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Eerste resultaten Actieprogramma

– Projectteam Green 043 Bike Park heeft in samenwerking met de 

Makelaars van de Tussentijd een plan uitgewerkt voor de exploitatie 

van een bikepark op het terrein tegenover het Sint Maartenscollege, 

een omheind gebied met een loods. Het terrein kan ingericht wor-

den met o.a. een pumptrack (compacte crossbaan). Op dit moment 

is een dergelijke geasfalteerde pumptrack niet te vinden binnen 

een straal van 200km. De loods kan dienen als opslag en werkruimte 

voor fietsen. De nadruk ligt op breedtesport, maar met een knipoog 

naar de pro’s voor talentvorming en als trainingsfaciliteit. Dat is 

belangrijk voor de sportieve inwoners van onze regio.

– Het ontbreken van een ontmoetingsplek in de A2-buurten (Dear 

Hunter) en de wens om het A2-infocentrum naar het plangebied 

te verplaatsen, heeft geleidt tot het concept van het ontmoetings-

centrum Mijn Groene Loper. Na een locatieonderzoek is gekozen 

voor het voormalig gymnastieklokaal van de jongensschool aan 

de Burgemeester van Oppenstraat. in het najaar van 2016 wordt 

uitsluitsel verwacht over de schetsontwerpen en financieringsvoor-

stellen. De locatie ligt midden in het plangebied en heeft een mooie 

voorruimte die plek kan bieden aan een terras. Door de prefab- 

betonnen elementen opnieuw van (dubbel)glas te worden voorzien, 

kan het gebouw weer open en transparant worden, waardoor een 

bijzondere interactie van en naar de Groene Loper ontstaat. 

Sfeerimpressie van een bikepark

– De keuze voor nieuwbouw biedt ruimtelijk wezenlijk andere  

scenario’s voor renovatie van de Gemeenteflat. Het streven is om 

eind 2017 te starten met de restauratie van dit Rijksmonument. Aan 

de Groene Loper komt een nieuwe ‘voordeur’. De aanvankelijk met 

sloop bedreigde eerste flat van Maastricht van stadsarchitect Frans 

Dingemans, krijgt door het Actieprogramma weer zijn iconische 

betekenis en uitstraling terug.  

54 Mijn Gezonde Groene Loper 2030



LAUDY Bouw & Ontwikkeling
Jack Corten, Algemeen directeur

“Ons bouwbedrijf heeft een reputatie hoog te houden in het realiseren 

van duurzaam vastgoed. Ik kan daar vele voorbeelden van geven. Duur-

zaamheid is voor ons geen standaard afvinklijstje. Duurzame bouw is het 

telkens opnieuw per plan, per locatie en per opdrachtgever op zoek gaan 

naar maatwerk. Niemand heeft daarbij de wijsheid in pacht. Het beste 

resultaat is naar mijn overtuiging alleen te bereiken door met alle betrok-

ken partijen te zoeken naar slimme oplossingen. Dat vergt ook het durven 

loslaten van traditionele patronen en rekensommen. Anders bouwen vergt 

ook anders durven kijken en handelen. Ik ken het A2 Project vanaf het 

allereerste begin. Het Actieprogramma zie ik als een uitgelezen kans om 

met alle betrokken partijen tot een voor Maastricht uniek concept van 

duurzaam bouwen te komen en zo invulling te geven aan Mijn Gezonde 

Groene Loper”.

‘Durf traditionele  
patronen en rekensommen  
los te laten’

Impressie Gemeenteflat Maastricht
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PROCES ACTIEPROGRAMMA VERDUURZAMING 2014-2016

MIJN GEZONDE GROENE LOPER 2030

ORIËNTATIEFASE VERBREDINGSFASE VERDIEPINGSFASE

2015

DUURZAME MATERIALEN 
EN ECO-VERLICHTING

FUTURE PROOF
LOKALE WATERINFILTRATIE +
HEAT ISLAND POCKETS

ROBUUSTE VERBINDING
LANGZAAM VERKEER

GROENE ICONEN
GROENE POORTEN +
MOSASAURUS SPEELOBJECT

OPENBARE RUIMTE AANTREKKELIJKE 
WANDEL- EN FIETSROUTE

SHARED SPACE 
AANTREKKELIJK EN VEILIG

STIMULEREN BUITEN ZIJN
VOOR ALLE LEEFTIJDEN

FIETSSNELWEG
NAAR CHEMELOT CAMPUS

GROENE RUGGENGRAAT
LANGZAAM VERKEER 

40 KM REGIME
EXPERIMENT

E-BIKE
OPLAADPUNTEN

SHARED MOBILITY
SMART PARKING 

40

40

MOBILITEIT

VERBINDING 
MET STATION EN CENTRUM

LANDGOEDERENZONE

MONITOREN OBESITAS
EFFECT VAN DE GEZONDE STAD

BATEN HEALTHY CITY
PILOT INBAAR MAKEN 
GEZONDHEIDSWINST

HEALTH CAMPUS

HEALTHY CITY
GEZONDE EN INCLUSIEVE STAD
MET CIRCULAIRE ECONOMIE

LOKAAL EN BIOLOGISCH
VOEDSELPRODUCTIE EN VERKOOP

WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK

HET NIEUWE WERKEN
FLEXIBELE WERKOMGEVINGEN

DUURZAAM RENOVEREN
MONUMENTAAL VASTGOED

VERDUURZAMEN
WONINGEN
BESTAAND EN NIEUW 

WOON-WERK 
WONINGEN

VASTGOED

MENGEN
KOOP - HUUR
NIEUW - BESTAAND

WARMTE KOUDE 
COLLECTIEF
GEBRUIKEN RESTWARMTE
UIT SERVICEGEBOUWEN

GELIJKSPANNING
PILOT 

EXPERIMENT
TUNNELWARMTE

SMART GRID
PILOT COLLECTIEVE 
ELECTRICITEITSVOORZIENING

ENERGIE EN AFVALKENNIS EN ECONOMIE

FABLABS EN CIRCULAIRE ECONOMIE
STIMULEREN LOKALE ECONOMIE EN KENNISONTWIKKELING

IDEAAL VESTINGINGSKLIMAAT
KENNISWERKERS CHEMELOT EN RWTH

A2 ONDERWIJSBOULEVARD
SPIL IN KENNISAS A2

Maastricht

Noord

Randwijck

Chemelot

      
      

  campus
RWTH Aken

      
      

  campus

Eindhoven

Hasselt

Atriu
m MC

Hogeschool Zuid

Luik

STRATEGIEKAART 
CONCEPT

NIEUW MAASTRICHT2030

ACTIEPROGRAMMA  
VERDUURZAMING
BELEIDSNOTA  
PROJECT A2 MAASTRICHT

MIJN 
GEZONDE  
GROENE 
LOPER 
2030

2 dec 2014 
Nul-meeting  

duurzaamheid

12 mrt 2015 
Verbindende 

Co-design
Apple Park

27 jun 2014 
Brainstorm  
l’Empereur

21 okt 2015 
A2 Werkgroep

26/27 feb 2015 
6 werksessies  
Van der Valk

- Nieuw vastgoed

- Bestaand vastgoed

- Energie

- Mobiliteit

- Maatschappelijk

- Openbaar gebied

30 mei 2015 
Advies kansen-
kaart voormalig 

Rijksadviseur 
infrastructuur 

Ton Venhoeven

7 okt 2015 
Vaststellen 

Actieprogramma
A2 Stuurgroep
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UITWERKINGSFASE

2016 2017

20 jan 2016  
3 hefbomen

A2 Stuurgroep

20 mei 2016 
A2 Werkgroep 

6 jul 2016 
Werkkapitaal

A2 Stuurgroep

22 jan 2016  
A2 Werkgroep

10 nov 2015 
Afstemming 

I&M en 
A2 Stuurgroep

12 okt 2016 
1e voortgangs-

rapportage
actieprogramma 

BO MIRT
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3.
VERVOLGPROCES





“De ondertunneling van Maastricht heeft mij ‘gepakt’. Dat komt niet 

alleen doordat het een mooi project is. Het is de open samenwerking 

met de opdrachtgever én de onderlinge samenwerking die mij enorm 

motiveert. Het gebeurt nog vaak dat projecten stroef lopen, omdat er 

niet of nauwelijks wordt gepraat, omdat partijen langs elkaar heen  

praten of niet op tijd met elkaar in gesprek gaan. Ik werk het liefst in 

een omgeving waarin ik eerlijk en open kan zijn en waarin de andere 

partijen dat ook zijn. Een omgeving waarin ik mijn mening niet onder 

stoelen op banken hoef te steken. In Maastricht heb ik gemerkt dat het 

loont om open kaart te spelen. En dat bestuurders niet meteen met een 

contract zwaaien. Men is steevast op zoek naar de voor iedereen beste 

oplossing. Als de tunnel klaar is, zal ik mijn aandacht voor het A2-project 

niet verliezen. Ik zal het ook tijdens de realisatie van de Parklaan 

bovenop de tunnel blijven volgen. In het Actieprogramma kunnen we 

met elkaar nog verdere kansen gaan benutten.”

‘Het loont om open  
kaart te spelen’

Strukton 
Gerard Sanderink 
Directievoorzitter

Vervolgproces 2017

– In 2017 wordt een Expertteam samen-

gesteld die de A2 verduurzaming met raad 

en daad gaat bijstaan en (landelijk)  

spiegelt aan best practises.
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‘Het station Maastricht, 
van barrière tot  
levendige verbinding’

“Het mag geen toeval zijn dat de publicatie van de cultuurhistorische 

waardestelling van het station Maastricht 1 nagenoeg samenviel met 

een co-design sessie over de toekomst ervan. De monumentaliteit van 

het uitgebreide complex, ooit gemaakt als belangrijk internationale 

grensstation met groot emplacement en diverse bijgebouwen, is een 

uitgelezen kans voor een toekomst waarin het station weer een ver-

bindende en levendige functie gaat vervullen. In de cultuurhistorische 

waardestelling zijn aanbevelingen opgenomen om met oog op de 

monumentaal waarde van het stationsgebouw de gebrekkige verbin-

ding over het spoor aan te pakken.

De co-design sessie met provincie, NS, ProRail en Gemeente Maastricht, 

en met vele stedenbouwkundige en verkeerskundige experts, was voor 

mij behalve een professionele uitwisseling ook een enthousiasmerende 

ervaring. Het loont om dit soort processen niet op een standaard manier 

op te pakken. Je komt dan sneller vanuit de inhoud tot de juiste  

vraagstelling wat je met elkaar wilt bereiken. Fijn dat we als Bureau 

Spoorbouwmeester vanaf de startstreep betrokken zijn bij de ambitie 

van partijen om tot één integraal plan voor stad en spoor te komen.”

1  Gedoeld wordt op de recente publicatie Station Maastricht. Cultuurhistorische waardestelling” van 
 bureau SteenhuisMeurs in opdracht van NS stations, ProRail en Bureau Spoorbouwmeester (april 2016))  

Bureau Spoorbouwmeester
Miguel Loos 
Adviseur NS en ProRail

Vervolgproces 2017 / Verbinding

– Opstellen van een “Ambitiedocument 

Eén plan voor Stad en Spoor”. Een 

verdiepende studie waarin ambities 

en doelstellingen van partijen middels 

kansenkoppeling landen in gezamenlijk 

opgestelde  scenario’s om keuzes en 

besluiten mogelijk te maken voor een 

(gefaseerde) aanpak en uitvoering.

– Lopende onderhandeling over de  

vervlechting van A2 plan en wijk-

ontwikkeling / sociale woningbouw 

leiden in 2017 tot concrete afspraken / 

bouwinitiatieven.

– In aansluiting op de 1e fase centrum-

ontwikkeling met integrale/planover-

stijgende aanpak (AH, Gemeenteflat/

stadspark) doorontwikkelde visie op  

2e fase centrumontwikkeling oost i.r.t. 

kans benutting Één plan voor Stad en 

Spoor.
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Paul de Ruiter Architects
Paul de Ruiter
Expert duurzaamheid 

“Sinds ik bij het A2 Project mag aanschuiven vanuit mijn expertise in 

duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling, heb ik veel geleerd. Ver-

schillende keren mocht ik deelnemen aan de co-design sessies van het 

A2 project over een duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling. Al snel 

raakte ik onder de indruk van de open manier waarop zeer verschillende 

partijen met soms conflicterende belangen in de co-design sessies toch 

snel tot een gemeenschappelijke oplossing kwamen. Dat ligt niet alleen 

aan de formule, maar ook aan het enthousiasme dat het plan de ‘Groene 

Loper’ al snel bij deelnemers oproept. Ik maakte in februari 2015 voor de  

eerste keer kennis met het plan. Dat was toen nog een prille verkenning 

van de omgang met het algemene begrip ‘verduurzaming’. Er zijn sinds-

dien flinke stappen gezet naar een breed ingevuld Actieprogramma. De 

samenhang en de spirit die er uitvoortkomt, is uniek in zijn soort. Het is 

nu zaak om, net zo voortvarend als de aanleg van de unieke, dubbel-

laagse tunnel, de verbinding te leggen met de rest van de stad. Maar ik 

heb er het volste vertrouwen in dat er net zo´n intelligent, duurzaam plan 

gemaakt wordt als voor de Groene Loper.”

´Duurzame oplossingen  
door integraal te  
ontwerpen´

Vervolgproces 2017 / Verblijf

– Haalbaarheidsstudie om de Groene Loper 

door te trekken naar de UM Health Campus. 

– Eerste resultaten meerjarig UM onderzoek 

naar effecten van de tunnel op gezond 

gedrag van bewoners/bezoekers.

– Ontwerp Groene Loper en nieuw stadspark 

op elkaar afgestemd /uitvoeringsgereed.
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‘We moeten verder 
durven denken dan de 
traditionele gymzaal 
met ringen en bokken’

“De Groene Loper is straks in feite een oprijlaan voor het sportpark 

Geusselt, met zijn nieuwe sportvelden, zwembad en straks de nieuwe 

sporthal. Ik denk dat veel inwoners van Maastricht, als de parklaan er 

eenmaal ligt, dit deel van Maastricht opnieuw gaan ontdekken. We lig-

gen nu aan de rand van de stad, maar we zijn straks onderdeel van een 

kilometerslange verbinding. Wandelaars, fietsers en natuurlijk sporters 

kunnen uit alle windrichtingen ons straks veel sneller en groener berei-

ken dan nu. 

Maastricht Sport participeert met het nieuwe beleid graag in het 

lopende proces om te kijken hoe de Groene Loper nog verder is uit te 

rollen en welke kansen er zijn om buurtbewoners te stimuleren zich 

actiever en gezonder door het gebied te bewegen. Daarbij hoef je niet 

meteen te denken aan de bekende beweegtoestellen. Ik wil graag met 

de vele scholen die straks allemaal op de eerste rij zitten bij de Groene 

Loper, verder onderzoeken welke gecombineerde kansen er liggen 

voor onderwijs en sport. We moeten verder durven denken dan de 

traditionele gymzaal met ringen en bokken. Je kunt kinderen veel meer 

bieden.”

Gemeente Maastricht 
Hein Poell
Maastricht Sport

Vervolgproces 2017 / Verbreding

– Co-design / ontwerpproces onderwijs-

instellingen, sportbedrijf, zorgpartijen, 

centrumpartijen, omgeving met  

kansenkoppeling Gezonde Groene Loper.

– Visie en uitwerking kansenkoppeling  

sociaal beleid (Blauwe Zorg) en fysieke  

realisering parklaan.

– Kansenkoppeling onderwijsconcentratie 

(VWO en basisonderwijs) met centrum-

ontwikkeling oost / realisering Groene Loper.
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“Maastricht Bereikbaar en A2 Maastricht zijn vanaf de start nauw met 

elkaar verbonden. Gedurende de bouw van de tunnel zet Maastricht 

Bereikbaar zich samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties in om de verkeershinder tijdens de bouw te beperken, de 

reiziger te faciliteren met actuele reisinformatie en onze aangesloten 

partners slimme mobiliteitsoplossingen te bieden. Deze aanpak werkt 

met succes en sluit naadloos aan bij de missie van het landelijke 

programma Beter Benutten waar Maastricht Bereikbaar onderdeel van 

uitmaakt. De opgedane kennis en ervaring wil Maastricht Bereikbaar 

dan ook vanzelfsprekend inzetten bij de ontwikkeling van het boven-

grondse gebied na de oplevering van de tunnel. De uitdaging is een 

oost-westverbinding te creëren die aantrekkelijk is voor verschillende 

modaliteiten, met name fietsers en voetgangers. Daarom is het goed 

dat er een analyse is gemaakt hoe de betrokken partijen deze uitdaging 

willen vormgeven en welke scenario’s daarbij vragen om uitwerking. 

Graag wil ik de opgebouwde samenwerking in onze regio ook gaan 

inzetten voor het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper.”

‘Slimmer op weg,  
ook van oost naar west’

Maastricht bereikbaar
Katya Ivanova
Programmamanager
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Door Pastoor Matti Jeukens, is op 
24 mei 2016 in een volle Lourdeskerk, 
stilgestaan bij de nauwe band die in de 
afgelopen vijf jaar is gegroeid tussen 
buurtbewoners en tunnelbouwers. Hier 
steekt hij kaarsjes aan in houders die 
gegoten zijn uit de laatste betonstort, 
als dank voor een bouwperiode zonder 
grote ongevallen en om opnieuw ‘van 
boven’ speciale aandacht te krijgen. 
Dit keer voor een voorspoedige boven-
grondse ontwikkeling die buurten en 
bewoners weer verbindt.



Goed beschouwd ligt, na het gereedkomen van het nieuwe verkeers-

systeem, de bestuurlijk-maatschappelijke kernopgave van het A2-project 

nog voor ons: het realiseren van een nieuw, activerend toekomstperspec-

tief voor een grotendeels op achterstand staand oostelijk stadsdeel van 

Maastricht. Deze opgave overstijgt een basale vastgoedontwikkeling.

In het Ambitiedocument is het toekomstperspectief van het oostelijk 

stadsdeel opgenomen als een drieledige opgave: 

– de centrumontwikkeling als een nieuw hart (linker tekening);

– twee beeldbepalende stadsentrees bij de tunnelmonden (rechter 

tekening) en 

– een verbinding van het oostelijk stadsdeel met het station en de 

stad (rechter tekening).

Daarbij is het Project A2 Maastricht opgevat als een ‘integrale opgave 

voor Één plan voor Stad en Snelweg’. 

Ambitie A2 verduurzaming

Het door de Stuurgroep A2 Maastricht in oktober 2015 vastgestelde 

Actieprogramma verduurzaming is geen handig inhaken op nieuwe 

trends van duurzaamheid. Al sinds de start in 2006 staat het Project 

A2 Maastricht bij het MIRT te boek als een project met een vernieuwende 

integrale aanpak op het terrein van verkeer en leefbaarheid. De  

continuering van het Project A2 Maastricht ligt formeel besloten in de 

Samenwerkingsovereenkomst 20061, waarin Rijk en Regio vijf project-

doelen hebben vastgelegd ‘om te komen tot een duurzame en integrale 

oplossing voor gebiedsontwikkeling t/m in beginsel 2026’. 

De gebiedsontwikkeling vindt gefaseerd plaats volgens het in juni 2009 

door Rijk en Regio vastgestelde plan de Groene Loper:

– infrastructuur (2009 - 2016)

– openbaar gebied met o.a. de parklaan (2017 - 2018) 

– gebiedsontwikkeling (2017 - 2026)

BIJLAGE
CONTEXT A2 VERDUURZAMING 
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INTEGRAAL GEBIEDSONTWERP

KANSEN VOOR
OMGEVING

VASTGOED-
ONTWIKKELING

INFRASTRUCTUUR

- verknoping A2/A79
- verbinding Beatrixhaven
- verbetering Viaductweg
- A2-tunnel
- stadsboulevard op maaiveld

- opheffen barrière
- stedelijke vernieuwing
- milieukwaliteit
- versterking netwerken
- landscaping

- 1100 woningen (nieuwbouw + 
 sloop/herbouw)
- 30.000 m2 commerciële ruimte
- additionele vastgoedmogelijk-
 heden

De ambitie van het A2-project gaat verder dan het oplossen van  

problemen op het gebied van verkeer en milieu. Vanuit een visie over 

het toekomstig functioneren van het oostelijk stadsdeel is er bij het 

integraal gebiedsontwerp ook aandacht voor de infrastructuur,  

vastgoedontwikkeling en het benutten van kansen voor de omgeving. 

 

Hoewel de scope van het Project A2 Maastricht hetzelfde is gebleven, 

is de context in de loop der tijd wezenlijk veranderd. Dat uit zich onder 

meer in onderling samenhangende trends van een nieuwe markt en 

marktvisie, een nieuwe stijl gebiedsontwikkeling, een nieuwe realiteit in 

de wijkontwikkeling en de modernisering van milieubeleid.

Het Actieprogramma verduurzaming is de invulling van de in het 

Ambitiedocument2 geformuleerde doelen van duurzame en gezonde 

leefomgeving en het bieden van een maatschappelijk en economisch 

perspectief voor Maastricht-Oost. Het gaat met name om de extra kansen 

die het slechten van de A2-barrière biedt voor een verbindende stedelijke 

vernieuwing. Op dit moment bevindt het project zich op een belangrijk 

omslagpunt in de realisering van de projectdoelen van verkeer naar leef-

baarheid. Het Actieprogramma markeert dit omslagpunt. De tunnel ontlast 

de volkswijken langs het A2-tracé vanaf eind 2016 jaarlijks van maar 

liefst 28 miljoen voertuigen. De betere doorstroming en bereikbaarheid, 

maken het maaiveld vanaf 2017 letterlijk vrij voor een duurzame gebieds-

ontwikkeling met het plan Mijn Gezonde Groene Loper 2030.

Op dit omslagpunt sluit het Actieprogramma naadloos aan op de reeds 

benutte kansen die de tunnelbouw heeft geboden3. Onder andere met 

een aantoonbare, bovenwettelijke basiskwaliteit milieu (lucht/geluid) als 

resultaat4. Tegen deze achtergrond is het Actieprogramma verduurza-

ming een doorgetrokken lijn vanuit de duurzame traditie van het Project 

A2 Maastricht. Nieuw is wel dat het A2-project zich wil manifesteren als 

een landelijk icoonproject van de Gezonde en Slimme Stad5.  

 

1 Samenwerkingsovereenkomst 2006 Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen
2 Basisdocument voor de aanbesteding Project A2 Maastricht 2006-2009
3 Duurzaam A2 Maastricht, Fase 1: Hoe duurzaam is het A2 project Maastricht en waar liggen kansen? (2014)
4  In het rapport ad 4 wordt o.a. gewezen op uiteenlopende de integrale oplossingen, zoals verspringende tunnelmonden, het verleggen van 

infrastructuur i.p.v. geluidschermen langs galerijflats wijk Nazareth; een autoluwe parklaan met 1800 bomen; voorbeelden van een innovatieve 
aanbesteding op basis van een functioneel programma van eisen

5  Vanuit I&M Rijksbeleid van Gezonde en Slimme Stad, gebiedsontwikkeling 3.0, vernieuwing MIRT en de modernisering van het milieubeleid,  
als ook andere beleidsdocumenten, is het Actieprogramma onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep A2 Maastricht tot stand gekomen  
in nauwe afstemming van Rijk en Regio sinds de start (juni 2014) van het gezamenlijke zoekproces hoe na ondertunneling tot optimale  
kansbenutting is te komen van een duurzame/gezonde gebiedsontwikkeling
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MIRT positionering

In het BO MIRT 2015 heeft gedeputeerde Daan Prevoo van de Provincie 

Limburg namens de Stuurgroep A2 Maastricht het ’Actieprogramma 

verduurzaming: Mijn Gezonde Groene Loper 2030’ aangeboden aan 

Minister Schultz. 

De met het Actieprogramma opgeroepen verwachting om de verdere 

verduurzaming een concrete invulling te geven, is de aanleiding voor  

deze eerste MIRT voortgangsrapportage. De belangrijkste doelstelling  

van deze rapportage is het verder uitbouwen van het inmiddels breed 

gecreëerde bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak. Daarnaast gaat 

het om instemming en/of participatie van Rijk en Regio in de keuzes van 

acties, de reeds bereikte (voorlopige) resultaten en het beoogde  

vervolgproces.

Aanpak publiek/privaat

In het MIRT overleg van 2015 is gevraagd naar een concretisering van 

het programma ’Mijn Gezonde Groene Loper 2030’. Deze handschoen 

heeft de Stuurgroep A2 Maastricht in overleg met het ministerie I&M en 

Rijkswaterstaat (november 2015) opgepakt en geformaliseerd (mei/juni 

2016) met de onderstaande keuzes en kaders als resultaat. 

Samenwerking 
2017 is bestempeld tot een ‘overgangsjaar’, waarin Rijk en Regio vanuit 

de kanteling van infrastructuur naar gebiedsontwikkeling ieders rollen 

en verantwoordelijkheden gaan herdefiniëren. 

Onderscheid scope en Actieprogramma 
De Stuurgroep wil geen misverstand in het formele onderscheid tussen 

de privaat te realiseren projectscope (vastgesteld 2009) en het daarop 

voortbordurende Actieprogramma verduurzaming. Het Actieprogramma 

is geen achtervang voor de in het plan de Groene Loper voorziene 

vastgoedopgave. Die opgave is nauwkeurig bepaald en blijft voor eigen 

rekening en risico van Avenue2 6.  

Onderscheid publieke en private acties
Er is in het Actieprogramma een helder onderscheid aangebracht in de 

rol en verantwoordelijkheid van de A2-projectorganisatie en Avenue2. 

De private opgave concentreert zich primair op vastgoed gebonden 

energiebesparing. De publieke verantwoordelijkheid ligt primair in het 

scheppen van de juiste randvoorwaarden en een rol van aanjagen, 

stimuleren en verleiden om het Actieprogramma te laten functioneren.

 

Werkkapitaal
Het Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen 

hebben in juni 2016 een werkkapitaal van afgerond 3 miljoen euro ter 

beschikking gesteld. De Stuurgroep A2 Maastricht gebruikt dit kapitaal 

voor initiatieven en producties die passen binnen het Actieprogramma. 

Voortgangsrapportage
De voortgang en verantwoording van het Actieprogramma gebeurt in 

relatie tot het MIRT met een jaarlijkse voortgangsrapportage. Daarmee 

geeft de Stuurgroep A2 Maastricht gevolg aan de uitdaging van het 

ministerie om het A2-project na ondertunneling door te ontwikkelen als 

een iconische ‘best practice’ van duurzame gebiedsontwikkeling. 

6 In het managen van de juiste verwachtingswaarde rond het Actieprogramma is, gelet op de algemene marktontwikkeling en de 
positie van Strukton en Ballast Nedam in het bijzonder, door de A2 Stuurgroep dit onderscheid naar Avenue2 nadrukkelijk kenbaar 
gemaakt. Dat neemt niet weg dat het Actieprogramma in nauwe afstemming met Avenue2 is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. 
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Focus A2 Stuurgroep

Het Actieprogramma is opgesteld vanuit een brede integrale opvatting 

van duurzame (gebieds)ontwikkeling. De ruimtelijk-economische,  

sociaal-maatschappelijke en milieutechnische acties zijn veelomvattend 

en kennen verschillende tijdslijnen. De uitwerking op onderdelen in  

de procesaanpak en realisering is heel divers en vereist telkens  

wisselende coalities van partijen.

Om zowel aan publieke als aan private zijde na ondertunneling binnen 

de gebiedsontwikkeling optimaal extra kansen te kunnen benutten, 

heeft de Stuurgroep A2 Maastricht in februari 2016 drie acties benoemd 

voor het Actieprogramma. Kort samengevat gaat het hier om de 3 V’s 

van verbinding, verblijf en verbreding.

Oost-west verbindingen
Doel is om niet alleen de oostelijke buurten tot elkaar te brengen, maar 

ook een volwaardig verbinding te realiseren van het oostelijk stadsdeel 

met de stad als geheel. Het eerste kan door een vervlechting van het 

A2-plangebied met de wijkontwikkeling, het tweede door een koppeling 

van het plangebied met het station en daarmee de binnenstad. 

Gezonde en actieve verblijfsruimte
De omwisseling na ondertunneling van auto’s voor bomen biedt volop 

kansen voor een gezonde en actieve leefomgeving. We kunnen deze 

kans verder benutten en uitbouwen, door te kijken welke mogelijkheden 

er zijn voor gezondheid, sport en onderwijs.

Maatschappelijke verbreding
Het A2-project moet ook in maatschappelijke zin verbreding zoeken. 

Daarvoor moeten we aansluiting zoeken bij bestaande en vaak ook 

tijdelijke ideeën en initiatieven. Een eerste proeve van fysieke en  

maatschappelijke verbreding zoeken we nu op in een mogelijke  

synergie van Blauwe Zorg en Groene Loper.

AVENUE2PROJECTBUREAU A2
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plangebied / wijken

Dienstgebouw Noord
Behoud onderwijs

voorzieningen
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