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Bij het analyseren van de stad en het zoeken naar 
locaties bleek dat in het noordelijk Maasgebied een 
hoge concentratie van potentiële locaties aanwezig 
is. Niet in de laatste plaats vanwege de ambitie die 
tot voor kort met de Belvedère is ingezet. 
Uit persoonlijke observatie en locatieonderzoek van 
de Maasoevers blijkt dat de ‘levendigheid’ ten 
noorden van de Wilhelminabrug afneemt. Dit zowel 
op de oostelijke als de westelijke Maasoever. De 
koppeling met de stad is moeizaam in deze gebieden. 
 
Deze twee aspecten zijn voor ons de drijvende 
kracht geweest om voor deze gebieden een visie te 
ontwikkelen. 
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clustering van potentiële locaties 



begaanbaarheid  
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België 

De levendigheid van de Maasoevers concentreert zich 
vooral aan de Kesselskade en het park voor café Zuid 
op Céramique. De levendigheid op deze plekken zijn 
goede voorbeelden van hoe er gebruik gemaakt kan 
worden van de Maasoevers. Kenmerkend hierbij is de 
situatie dat het combinaties zijn van verblijfsplekken 
en routes. Er gebeurt van alles en er is van alles te 
zien. Tevens valt op dat er een verschil is in gebruik. 
De ene plek (Céramique) wat informeler en de 
Kesselskade,  met de terrassen en de rondvaartboten 
wat formeler. 
 
Hieruit kan afgeleid worden dat de combinatie tussen 
verblijven, bereiken en passeren  goed is voor de 
doorbloeding van een gebied. 
Het realiseren en het ontwikkelen voor een goede 
doorbloeding van de Maasoevers en kades is een van 
de speerpunten van deze studie. 
 
Bestaande routes en plekken kunnen worden 
verbeterd en nieuwe routes en plekken kunnen 
worden ontwikkeld. 
 
Daar waar routes samensmelten of kruisen kunnen 
initiatieven ontstaan ter verbetering van de 
verblijfskwaliteit. 



de noordelijk impuls 
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Zowel de oost- als westoever In het noordelijke 
Maasgebied hebben last van een slechte 
begaanbaarheid en bereikbaarheid.  
Aan de westelijke oever komt bij het vormgeven en 
ontwikkelen van de verschillende routes het 
Landbouwbelang steeds naar voren als een belangrijk 
knooppunt. Hierin zou het Landbouwbelang zowel een 
trekkende als een doorvoerende functie kunnen 
vervullen om de begaanbaarheid te verbeteren. 
In de toekomstige doorbloeding van de omgeving kan 
het Landbouwbelang een belangrijke rol vervullen. 
 
Ook de oostelijke Maasoever (de Griend) wordt 
beleefd als een zelfstandig gebied dat slecht 
aangehaakt is aan de structuren van de stad.  De 
inrichting van dit gebied is zorgvuldig tot stand 
gekomen. De aanhaking en de overgangen naar en van 
de stad verdienen nog de nodige aandacht.  
 
Het beter ontwikkelen van de route richting de 
oostoever zou hierop kunnen inspelen. De reeds 
aanwezige knooppunten zullen herijkt worden en de 
relatie tussen Oost en West verdient aandacht. 
Routevorming en relatie (zowel zichtrelaties als fysieke 
relaties) brengen deze gebieden tot leven en vormen 
een goede aanzet voor de doorontwikkeling van de 
Maasoevers en de leefbaarheid van de Stad. Gebieden 
worden beter bereikbaar en doen mee in het systeem 
van de stad voor de lange termijn. 



wandeling 2 : Servaasbrug tot en met de Griend  
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Langs de Maas in Wyck 
 
We beginnen onze wandeling in Wyck, aan de 
voet van de St. Servaasbrug. Waar er aan de 
zuidkant van de brug wel een aantrekkelijke 
route langs de Maas naar Céramique loopt, 
ontbreekt deze aan de noordkant. Het zicht naar 
de Griend en op ‘Maastricht Music Hall’ wordt 
belemmerd door een aantal bomen en doordat 
de stoep licht afbuigt. 
 
Meteen achter de brug is er aan de kant van het 
water een parkeerhaven ingericht. Voor 
voetgangers is er een smalle stoep, die pas 
halverwege de St. Servaasbrug en de 
Wilhelminabrug breder en aantrekkelijker 
wordt. Kijkend naar de inrichting van het gebied, 
zien we eerst een harde kade, dan een groene 
strook die weer overgaat in asfalt met trappen 
omhoog naar de Wilhelminabrug. Eenheid is 
hier ver te zoeken door een grote diversiteit aan 
inrichtingselementen. 
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Aan onze rechterhand lopen we langs de achtergevel 
van de St. Martinuskerk. Iets verderop buigt de 
Oeverwal naar rechts om onder de brug door over te 
gaan in de Franciscus Romanusweg. Wij lopen 
rechtdoor richting Maastricht Music Hall, dat aan het 
zicht onttrokken is door de manshoge monumenten  
– delen van de oude Wilhelminabrug – die op de kop 
van de groenstrook zijn opgesteld. Aan de 
rechterhand passeren we de afdeling lichte muziek 
van het Conservatorium.  
 
De Maastricht Music Hall ligt er verlaten bij. Het enige 
aantrekkelijke is het uitzicht over het water op de 
oude stad. Via de naargeestige onderdoorgang van de 
Wilhelminabrug bereiken we het begin van de Griend, 
die zich als een ellips voor ons uitstrekt. Een smalle 
trap, niet zichtbaar vanaf de brug, leidt terug naar de 
Maastricht Music Hall.  
 
De promenade langs het water is intussen een stuk 
verbreed. Links hebben we uitzicht op het water en 
het lager gelegen oude jaagpad, rechts op de grote 
grasvlakte van de Griend waaronder zich de 
parkeergarage van de Griend bevindt.  
In de noordelijke punt van de ellips maakt het gras 
plaats voor de onlangs aangelegde skatebaan, een 
Cruyff Court en enkele speeltoestellen. Een 
metershoog hek vormt de afscheiding tussen het 
voetpad, dat hier al weer smaller wordt, en een 
basketbalveldje.  

Verder lopend bereiken we het terrein van een 
autogarage, waarvan de gesloten achtermuur naar het 
water is gekeerd en gebruikt wordt als graffiti-object. 
Achter de autogarage sluit het smalle voetpad weer 
aan op de Franciscus Romanusweg. Na de garage ligt 
een tankstation dat de doorgang min of meer 
blokkeert. Opvallend is dat het fietspad hier een 
slinger maakt om het tankstation heen.  
 
We zijn nu aanbeland in de noordelijke punt van de 
ellips en lopen vanaf hier via de Franciscus 
Romanusweg terug naar het vertrekpunt van onze 
wandeling. Deze route kenmerkt zich door dichte 
bebouwing aan de linkerzijde en de Griend – aan deze 
kant afgezoomd met een bomenrij – aan onze 
rechterhand. Het drukke verkeer op de Franciscus 
Romanusweg wordt omhoog geleid richting 
Wilhelminabrug of kan voor de brug linksaf slaan 
richting station. Automobilisten die richting centrum 
willen, kunnen via een secundaire weg onder de brug 
doorrijden en linksaf de Sint Maartenslaan in slaan. 
Wij lopen het laatste stuk weer langs de Maastricht 
Music Hall en de voormalige Ridderbrouwerij om zo 
weer uit te komen bij de St. Servaasbrug. 
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We beginnen de wandeling op de st. Servaasbrug. 
Dit is het meest directe verbindingspunt tussen het 
centum (Wyck) en de Griend. 

Het trottoir dat slechts een meter breed is slingert 
aan de maaszijde langs de geparkeerde auto’s om 
daarna weer op te duiken en de route langs de 
Maas te vervolgen. Aan de andere zijde beweegt 
het trottoir met de bebouwing mee. 
 
In de verte lijkt de wandelroute richting de Griend 
zich van de Maas af te bewegen. Verder ontbreekt 
er een algemene begeleiding en doel waardoor de 
bezoeker niet wordt uitgenodigd dit gebied te 
betreden. 
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De geparkeerde auto’s en de bomenreeks 
versterken de beweging van de afbuigende weg. Het 
voetpad is hier verstopt achter de auto’s 

Wanneer we de weg vervolgen worden we 
geconfronteerd met een obstakel. De overgebleven 
pijlers van de oorspronkelijke Wilhelminabrug die 
door de Duitsers in de tweede wereldoorlog is 
opgeblazen. Deze staan midden op de looproute 
langs de Maas en beperken het zicht op het 
achtergelegen gebied. 
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De brede boulevard die hier begint, beweegt zich 
onder de Wilhelminabrug richting de Griend. Door 
de onaantrekkelijke route, in combinatie met het 
ontbreken van een doel, is het niet verwonderlijk 
dat de levendigheid hier ontbreekt. 

Na deze ‘barrières’ komen we in een open 
ruimte terecht die met een trappenpartij aan 
de Maas ligt. Ondanks de potentie (de 
bezonning, horeca, ligging aan het water) lijkt 
het een verlaten plek. 
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Nadat we de Wilhelminabrug achter ons gelaten 
hebben komen we op de Griend terecht. De 
boulevard ligt hier aan het water waardoor de 
voorbij varende boten te zijn ervaren. 
 
Op de boulevard komen we enkele joggers en 
hondenliefhebbers tegen. Er zijn blijkbaar nog een 
aantal mensen die de kwaliteiten van deze locatie 
hebben gevonden. 

Direct aan de boulevard ligt de iets verhoogde 
grasvlakte van de Griend. De grasmat is nog 
beschadigd van Beluga Beach dat hier drie 
maanden geleden op dit terrein is gehouden. 
 
De Griend beleven wij als een grote verlaten 
ruimte, die, mede door de verhoging als gevolg 
van de parkeergarage een barrière vormt tussen 
de Maas en de woningen aan de Franciscus 
Romanusweg. 
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Het open en recreatieve karakter van de Griend 
stopt abrupt. De autogarage die zich op de Griend 
bevindt, versmalt het wandelpad aanzienlijk en 
verwordt tot een achteraf pad. Doordat het 
wandelpad aan de achterkant van de autogarage 
bevindt ontbreekt het hier aan sociale controle 
waardoor de voorbijkomende graffitiartiest de gevel 
naar hartenlust kan ‘versieren’.  

Niet veel later wordt het wandelpad maar drie en 
een halve stoeptegel breed omdat het fietspad 
een onlogische omleiding krijgt om het 
tankstation heen. Vanwege het ontbreken van 
perspectief buigen we terug richting de st. 
Servaasbrug. 
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We lopen nu langs de drukke Franciscus 
Romanusweg waar zich aan beide kanten 
bedrijvigheid bevindt. De onsamenhangende 
bebouwing in combinatie met het autoverkeer zorgt 
voor een onrustig beeld dat in schril contrast staat  
met de rustige omgeving die er aan de Maas werd 
ervaren. 

Daar waar de afslag is voor de 
parkeervoorzieningen onder de Griend stopt het 
karakter van de bedrijvigheid en komt de groene 
vlakte van de Griend weer te voorschijn. Op deze 
overgang is een verdwaalde aantrekkelijke witte 
modernistische kantoorvilla te zien. 
 
Aan de overkant van de Franciscus Romanusweg 
is de overgang van bedrijvigheid naar 
vooroorlogse woningbouw duidelijk zichtbaar. 
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Bij het betreden van de Griend van deze zijde zijn er 
allerlei sportactiviteiten te vinden. Zo hebben de 
jeugdige bewoners van de wijk Sint-Maartenspoort 
gevochten voor een skatebaan, basketbalveld en een 
voetbalkooi om een deel van de Griend voor hun 
activiteiten op te eisen. 

We vervolgen onze route langs de Griend die ons 
leidt naar ‘Maastricht Music Hall’. De visuele 
connectie met de Maas ontbreekt hier doordat de 
grasvlakte is verhoogd vanwege het ondergronds 
parkeren. Hierdoor moet men de grasvlakte 
oversteken om het water te ervaren. 
 
De ellipsvorm van de Griend is hier duidelijk te 
zien en wordt geaccentueerd door de trappen en 
de bomenreeks. 



ARCH  | 14 

Voor de oprit naar de Wilhelminabrug steken wij de 
Franciscus Romanusweg over om de onderdoorgang 
van de Wilhelminabrug te gebruiken om terug te 
keren naar ons startpunt. Achter deze oprit liggen 
enkele woningen verscholen waarvan enkele een 
monumentale status. 

Iets verderop ligt er een kinderopvang en 
fitnessschool. Aan de overkant worden de fietsen 
op het trottoir gestald. De voetganger kan 
hierdoor geen goed gebruik maken van het 
trottoir en een mindervalide persoon zou hier niet 
eens langs kunnen. 
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Na de Wilhelminabrug komen we bij de 
parkeervoorzieningen voor de dependance van de 
Hogeschool Zuyd. Door de inrichting van deze ruimte 
ontbreekt er een koppeling tussen de school en de 
open ruimte aan de Maas. Het ontbreekt hier aan 
oversteekplaatsen en de auto domineert het 
straatbeeld. 

Uiteindelijk komen we weer bij het begin van onze 
route uit. De helling leidt ons naar de st. 
Servaasbrug waar de mensenstroom zich tussen 
het station en het centrum van Maastricht 
beweegt. Men loopt argeloos voorbij zonder zich 
bewust te zijn van het feit dat er een gebied te 
ontdekken valt. 
 
ARCH stelt zich de opgave om te onderzoeken hoe 
de routing verbeterd kan worden en hoe de 
bestaande ruimte beter kan worden gebruikt.  



De Griend heeft door zijn ligging en huidige 
invulling de potentie om een interessante 
recreatieve locatie te worden. Alle ingrediënten 
zijn er, alleen is er een gebrek aan samenhang en 
structuur waardoor de beoogde levendigheid niet 
gehaald wordt. 
 
Door een goede koppeling te maken met het 
centrum zou het stadscentrum zijn grenzen kunnen 
verlengen en doet de Griend weer mee met de 
stedelijke context. 
 
Functies worden toegevoegd en verbindingen 
worden hersteld, verbeterd of gemaakt. Het is de 
bedoeling dat de naastgelegen buurtbewoners, 
studenten, toeristen en andere stadsbewoners een 
nieuwe plek hebben waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten. 

interventie oost kade  
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Gebruik maken van de mensenstroom die de Maas 
bij de st. Servaasbrug oversteken. 
 
Gebruik maken van de mensenstroom die de Maas 
bij de Wilhelminabrug oversteken. 

De Griend als verbindingsgebied tussen de 
wijk st. Maartenspoort en de Maas. 
 
Maasroute doorzetten zodat het Tregaterrein 
en Borgharen beter bereikbaar zijn. 



De Griend: Recreatieve ontmoetingsplek 
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Deelgebied 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelgebied 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelgebied 3: 
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Aandachtspunten de Griend e.o. 
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Ruimtelijke ervaring 



Om de Griend te laten functioneren als recreatieve 
ontmoetingsplek is het belangrijk om een goede 
koppeling met de omringende gebieden en de 
belangrijkste mensenstromen te hebben. 
 
Het gebied rondom ‘Maastricht Music Hall’ fungeert 
in onze visie als uitstekend knooppunt om de 
bezoekers te kunnen ontvangen. Het ligt door middel 
van de Oeverwal direct aan de belangrijke looproute 
over de st.Servaasbrug. Daarnaast heeft het met de 
Wilhelminabrug een directe verbinding met het 
Mosae forum en de daar achtergelegen Markt. Om 
de Griend een rol van betekenis te laten spelen in de 
vitale stad dienen de relaties met de stad verbeterd 
te worden. 

Deelgebied 1: De kop van de Griend 
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1. Verbinding Wyckerbrugstraat met de Griend. 
- De huidige verbinding nodigt de bezoeker niet 
uit het gebied te betreden. ARCH zal daarom op 
zoek gaan naar een betere begeleiding van de 
bezoeker. 
 

2. Inrichting Wilhelminabrug. 
- De Wilhelminabrug is een verbinding over de 
Maas maar daarnaast ook een barrière, het is 
daarom van belang om in het plan rekening te 
houden met de rol en invulling van de brug. 
 

3. Koppeling Mosae Forum met de Griend. 
- De verbinding over de Maas, in de vorm van de 
Wilhelminabrug, is een belangrijke route waar op 
aangehaakt kan en moet worden. Door het 
ontbreken van een goede verbinding tussen het 
maaiveld bij MMH en het bovengelegen gebied 
van de Wilhelminabrug is er geen duidelijke 
koppeling vanaf het Mosae Forum/Station met 
de Griend.  
 

4. Koppeling Maastricht Music Hall met de Griend 
- Omdat Maastricht Music Hall een knooppunt 
kan worden waar de toetreding van de Griend 
wordt geregeld  is de inrichting van het gebied 
van belang. Er moet daarom een goede 
samenhang komen tussen de verschillende 
routes en de benadering van de Griend. 

Aandachtspunten deelgebied 1 
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1 2 

4 3 



Op dit ogenblik loopt de Oeverwal, die vanaf de 
Wyckerbrugstraat overgaat in de Franciscus 
Romanusweg, weg van de Maas. Verder is Maastricht 
Music Hall (MMH) niet te ervaren vanaf de kade. Er is 
daardoor een slechte begeleiding van de bezoeker 
die dit gebied zou moeten ontdekken. Door de Maas 
naar binnen te leggen en de routing richting de 
Griend hieraan te situeren hebben we zowel een 
logische routing richting de Griend als een trekkende 
functie doordat MMH prominent aan het water komt 
te liggen. 
 
Vanwege de oriëntatie heeft MMH in de nieuwe 
situatie de mogelijkheid om een terras aan het water 
te creëren met een optimale bezonning. 

1. Verbinding Wyckerbrugstraat – de Griend 
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MMH 

MMH 

Oeverwal 

Oeverwal 



De Wilhelminabrug speelt een essentiële rol bij de 
inrichting van het gebied. We zoomen daarom in op 
de brug om de mogelijkheden te bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wilhelminabrug in Maastricht is gebouwd in 1932 
als een stenen boogbrug om als tweede hoofdbrug 
naast de st. Servaasbrug te fungeren. Nog geen 15 
jaar later is deze ten tijde van de tweede 
wereldoorlog verwoest. Delen van de oorspronkelijke 
pijlers zijn nog steeds terug te vinden bij de open 
plek voor ‘Maastricht Music Hall’.  
 
Nadat de brug opnieuw is geconstrueerd in staal is hij 
in 1960 weer in gebruik genomen.  

2. Inrichting Wilhelminabrug 
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Door de aanleg van de oorspronkelijke brug in 1932 
werd de ellips-vormige Griend in twee delen 
opgedeeld. 
 
Op het grote noordelijk deel zijn er in het verleden 
verschillende invullingen geweest. Zo heeft Sabena 
het terrein als helihaven gebruikt, heeft de 
toenmalige Eurohal (voorloper van het MECC) hier 
gestaan en wordt het nu gebruikt voor ondergronds 
parkeren met daarboven een grasvlakte voor 
recreatie en evenementen. Verder bevindt zich in het 
noordelijk topje van de Griend bedrijvigheid in de 
vorm van een autogarage en tankstation. 
 
Het zuidelijk deel van de Griend is door de aanleg van 
de Wilhelminabrug van het geheel geïsoleerd 
geraakt. Er is geprobeerd dit stukje Griend bij het 
geheel te betrekken door twee doorsteken onder de 
Wilhelminabrug te maken en ‘Maastricht Music Hall’ 
als bindende functie op de grens te situeren.  
 
Jammer genoeg heeft ‘Maastricht Music Hall’ niet 
het beoogde succes weten te behalen waardoor de 
bedoelde samenhang tussen de twee gebieden 
vandaag de dag ontbreekt. 

de Griend 
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Vroeger was de brug toegankelijk voor het openbaar 
vervoer, fietsers, voetgangers en de auto maar door 
het autovrij maken van het centrum is hier een einde 
aan gekomen. Al het maasoverstekende autoverkeer 
moet daardoor de JF-Kennedy brug ten zuiden of de 
Noorderbrug ten noorden van het centrum 
gebruiken. 
 
Het gebruik van de Wilhelminabrug is daardoor 
merkwaardig. Vanaf de Wilhelminasingel moet het 
doorgaande autoverkeer eerst de brug op en 
vervolgens bij ‘Maastricht Music Hall’de brug weer af 
richting de Franciscus Romanusweg. Dit betekend dat 
de Franciscus Romanusweg een belangrijke 
verkeersader is geworden voor het binnenstedelijk 
verkeer. 

waarneming: Wilhelminabrug 
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Doordat de Franciscus Romanusweg een belangrijke 
verkeersader is geworden is er in het verleden een 
barrière tussen de Griend en de aangrenzende 
woningen van sint-Maartenspoort ontstaan. Deze 
barrière begint met de hoge hellingbaan langs 
‘Maastricht Music Hall’ en gaat over in het tracé van 
de Wilhelminabrug. De voetganger en met name de 
fietsers hebben hier weinig ruimte. In het 
straatprofiel is te zien hoe het voetpad wordt 
ingeklemd tussen de geparkeerde auto’s en de 
bebouwing aan de Franciscus Romanusweg. Het 
ontbreekt hier aan een goede overgang tussen het 
open karakter van de Griend en de bebouwing van 
de woonwijk. 
 
Ook voor de fietser is dit geen fijne omgeving. Het 
fietspad is geïntegreerd in de straat waardoor er een 
oncomfortabele en gevaarlijke situatie ontstaat. Het 
fietsverkeer dat zich naar het centrum toe beweegt is 
wel gescheiden van het autoverkeer. 

waarneming: Franciscus Romanusweg 
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Vanuit onze waarneming zijn we gaan kijken hoe de 
huidige situatie verbeterd zou kunnen worden. 
 
- De barrière tussen de bebouwing, de Griend en de 
Maas verzachten om de onderlinge relatie te 
verbeteren. 
 
- De openbare ruimte veilig en aantrekkelijk in te 
richten voor fietsers en voetgangers.  
 

- Maastricht Music Hall beter te positioneren. 

Doelstellingen voor het gebied 
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analyse infrastructuur 
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Fietsverkeer: 
 
Bij het verwijderen van de hellingbaan wordt de 
fietsverbinding tussen het centrum en noord-
Maastricht verbroken. Het is mogelijk om die 
verbinding te herstellen via de Sint-Maartenslaan. Dit 
heeft echter als nadeel dat de nieuwe fietsverbinding 
tussen noord-Maastricht en het centrum langer is 
dan dat hij oorspronkelijk was. 
 
Om de gewenste open relatie tussen de bebouwing 
van Wyck en de Griend te realiseren zal er een 
nieuwe kleinschalige verbinding voor langzaam 
verkeer gemaakt moeten worden. 

De oprit van de Wilhelminabrug vanaf de Franciscus 
Romanusweg wordt gebruikt voor busverkeer, 
fietsers, voetgangers en autoverkeer. Mocht deze 
belemmering verwijderd kunnen worden dan zou er 
een alternatief gevonden moeten worden om de 
bestaande verbindingen te behouden. 

Bestaande situatie Alternatieve situatie 



analyse infrastructuur 
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Autoverkeer: 
 
Autoverkeer zou kunnen worden omgeleid via de 
Sint-Antoniuslaan, zo kan de oprit van de 
Wilhelminabrug aan de Wilhelminasingel volledig 
autovrij worden gemaakt. Verder kan er worden 
gedacht om de Paralelweg te verlengen naar het 
bedrijventerrein ten noorden van de Griend. Op die 
manier wordt de volledige Franciscus Romanusweg 
ontlast en kan de koppeling tussen de bebouwing en 
de Griend verbeterd worden. 
 

Busverkeer: 
 
Alleen lijn 9 (Pottenberg - Bunde) en lijn 10 
(Pottenberg – AZM) gebruiken de hellingbaan richting 
de Franciscus Romanusweg. Deze twee lijnen zouden 
geen extra hinder ondervinden wanneer zij worden 
omgeleid via de Sint-Antoniuslaan en de Sint-
Maartenslaan die al zijn ingericht voor busverkeer.  

Bestaande situatie 

Bestaande situatie 

Alternatieve situatie 

Alternatieve situatie 



Vanuit de infrastructuuranalyse is gebleken dat de 
oprit van de Wilhelminabrug enkel voor de fietser 
een meerwaarde biedt. Voor het busverkeer en het 
autoverkeer zijn er prima alternatieven. 
 
Het verwijderen van de oprit biedt allerlei 
mogelijkheden. In de doorsnede hiernaast is te zien 
hoe de bebouwing aan de Franciscus Romanusweg in 
contact komt met de Griend en de Maas. Hierdoor is 
het tevens mogelijk de oostelijk onderdoorgang van 
de Wilhelminabrug beter in te richten zodat 
‘Maastricht Music Hall’ daadwerkelijk centraal staat 
bij de zuidelijke benadering van de Griend. 

Verwijderen oprit Wilhelminabrug 
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Bestaande situatie 

Nieuwe situatie 



De Wilhelminabrug zorgt voor een duidelijke 
beweging tussen de twee Maasoevers van 
Maastricht. Er is geen ruimte om te stoppen en 
daardoor schiet de voorbijganger de kwaliteiten van 
het lager gelegen gebied in de vorm van Maastricht 
Music Hall en de Griend voorbij. 
 
De verbindingen tussen dit hoger gelegen gebied en 
de Griend zijn verborgen en niet uitnodigend voor 
bezoekers van het gebied. 
 
Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de 
koppelingen en de beleving van het gebied. De 
toekomstige tram, oprit Wilhelminabrug en de 
positionering van de MHH zijn hierin van belang. 

3. Verbinding Mosae Forum/Station – de Griend 
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Nu er connecties met belangrijke routes zijn gemaakt 
en deze allemaal samenkomen bij het knooppunt 
Maastricht Music Hall is het belangrijk de connectie 
met de Griend goed in te vullen. 
 
De verschillende routes over en langs MMH zullen 
samenkomen op het lager gelegen gebied voor 
MMH. Hier zal een promenade langs de Griend 
beginnen met recreatieve voorzieningen waar de 
bezoeker wordt ontvangen. 
 
Het gebied voor de hoge school Zuyd en het 
voormalige Sportfondsenbad kan geheel opnieuw 
ingericht worden tot verblijfsgebied. 
 
Naast de drukke promenade aan de Franciscus 
Romanusweg zal de bestaande Maasboulevard als 
recreatieve wandelroute langs de Maas blijven 
bestaan.  

4. Koppeling knooppunt MMH met de Griend 
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Tramhalte Platte Zaol 
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De gemeente is bezig een tramroute tussen 
Hasselt (BE) en Maastricht (NL) te ontwikkelen. 
Deze route zal over de Wilhelminabrug lopen en 
binnen de huidige planning de Griend en zijn 
potentiële omgeving voorbij schieten. 
 
Omdat ARCH van mening is dat dit gebied een 
hoge (toeristische) meerwaarde kan bieden voor 
de stad is er gekeken naar een invulling van het 
bovengebied van de Platte Zaol waarin een 
tramhalte is verwerkt. 



+ Makkelijk toepasbaar binnen de huidige situatie. 
-Gemengde verkeersstromen.  
 
 
 

 
 

+  Makkelijk toepasbaar binnen de huidige situatie. 
+  Één duidelijke halte. 
-  Gemengde verkeersstromen 

+ Minder krap straatprofiel (één halte minder) 
+ Betere koppeling met fietsroute richting de Griend. 
+ Fietsers gescheiden van openbaar vervoer. 
+ Directe koppeling met het observatiedek. 

Mogelijke profielen tramhalte 
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Met de komst van de tramhalte moet het 
straatprofiel opnieuw worden ingericht. Hieronder 
zijn drie mogelijkheden uitgezet met de voor en 
nadelen. 

Conclusie: Vanwege het smalle straatprofiel, de 
aansluiting op verkeersstromen en veiligheid is in 
het voorstel voor een tramhalte bij de Platte Zaol 
gekozen voor straatprofiel C. 



Nieuwe situatie 
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Het bovengebied van de Platte Zaol zal meer 
dan alleen een tramhalte worden. Het wordt 
een integraal knooppunt waarin er een degelijke 
connectie met de Griend wordt gemaakt. 
 
Aan de zuidzijde ontstaat er een aangenaam 
verhoogd verblijfsgebied met uitzicht over de 
Maas. Met een trap wordt er een verbinding 
gemaakt met het lagergelegen gebied. Hier 
bevindt zich de horecavoorziening van de Platte 
Zaol met een terras aan de Maas. 



Impressies 
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1. Tramhalte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sfeerimpressie zuidelijk aanzicht  2. 

3. Overzicht observatiedek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terras horecavoorziening Platte Zaol  4. 

1 2 

3 4 
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De Griend kan een duidelijke, uitnodigende en 
leefbare ontmoetingsplek worden die door de 
herinrichting van het bovengebied van de Platte Zaol 
wordt verbonden met de structuur van de stad. Op 
dit ogenblik ontbreekt het aan interessante routes 
door het gebied en mist er een samenhang van 
functies om mensen daadwerkelijk te trekken en te 
binden. 
Aan de hand van een gebiedsinventarisatie is er 
gekeken welke voorzieningen een bijdrage kunnen 
bieden aan de toekomstige invulling van het gebied. 

De Griend: Recreatieve ontmoetingsplek 

Luchtfoto: de Griend 

Platte Zaol recreatieve ruimte bedrijvigheid 

St.Maartenspoort 
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Sint Maartenspoort verbinden met de Maas 

De wijk Sint Maartenspoort heeft nauwelijks 
verbinding met de Maas. Bestaande routes vanuit de 
wijk lopen niet door tot aan de Maas maar buigen af 
met de ronding van de Griend. Door routes te maken 
over de Griend ontstaat er een directe verbinding 
tussen de bewoners van Sint Maartenspoort en de 
Maas. Met de verschillende voorzieningen op de 
Griend wordt er een aangenaam verblijfsgebied 
gecreëerd die met de bewoners van de wijk in 
contact staat. 

Sint Maartenspoort De Maas 



Sport-/speelvoorzieningen voor alle generaties 
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De Griend kan een ontmoetingsplek worden voor 
alle generaties. Het is daarom dat door de aanleg van 
een zone met sport- en spelvoorzieningen voor alle 
generaties er een omgeving ontstaat die alle 
doelgroepen aanspreekt en aantrekt. 
 
Deze zone is gelegen aan de fiets en 
voetgangersroute die het gebied in loopt vanaf het 
heringerichte bovengebied van de Platte Zaol.  
Ze verbindt en ontsluit het gebied vanaf de 
spoorbrug tot aan de Wilhelminabrug. 



Flexibele openbare ruimte 
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De bestaande openbare groenvoorziening op de 
Griend wordt nu maar enkelzijdig gebruikt omdat de 
Maas alleen maar aan de westzijde is te ervaren. 
Deze ruimte is gebruikt om de relatie naar de Maas 
te optimaliseren. 
 
De bestaande flexibiliteit van de Griend is een 
kwaliteit die kan inspelen op de wensen van de 
gebruiker. Zo is de recreatieve-invulling bij het 
ontbreken van een middelgroot evenement een 
prima alternatief die vele doelgroepen kan 
aanspreken. 



Kabelbaanhalte de Griend 
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Door de aanleg van de kabelbaan van de Geusselt, 
via de Griend naar het Landbouwbelang is er een 
nieuwe Maaskruisende verbinding ontstaan. Deze 
verbinding versterkt de relatie tussen de west- en 
oostoever. 
 
De halte op de Griend zorgt ervoor dat er nieuwe 
routes ontstaan vanuit het gebied. Naast een 
trekkend karakter krijgt de Griend hierdoor ook de 
mogelijkheid het stedelijk weefsel op een stuwende 
manier te ondersteunen. 

De Geusselt De Griend Landbouwbelang 

LBB 

de Geusselt 

de Griend 




