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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 



bereikbaarheid Maastricht 
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België 

De A2 zorgt samen met het spoor voor de 
belangrijkste toevoer van bezoekers voor Maastricht 
vooral vanuit het noorden. De interne infrastructuur 
van de stad is echter maar matig geschikt om deze 
toevoer goed te verwerken. Met de aanleg van 
Avenue2 en de herstructurering van het 
Noorderbrugtracé probeert Maastricht een oplossing 
te creëren. 
 
De gemeente Maastricht zal het één en ander in de 
structuurvisie 2030 vastleggen. Hierin wordt 
aangestuurd op parkeren ‘buiten’ de stad. 



alternatieve bereikbaarheid van de stad 
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verbinding randgebied met centrum 
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Het nieuwe station Maastricht Noord in de 
Beatrixhaven zal in de visie van de gemeente als 
transferium moeten gaan dienen. Hiermee krijgt de 
bezoeker van Maastricht een vergelijkbare ervaring 
als de reguliere treinbezoeker. Het centraalstation 
wordt dan nog meer dan dat het nu is, het 
vertrekpunt voor een bezoek aan Maastricht. 
Hiermee is er gekozen voor een ‘centrale 
benadering’. 
 
Wij zijn van mening dat voor de veranderende en 
vitale stad de Maas van cruciaal belang is. En dat 
voor het noordelijk gebied gezocht dient te worden 
naar nieuwe impulsen. 
 
In deze visie kan het Geusseltpark een belangrijke 
rol vervullen 



Maastricht by air 
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Omdat het gebied tussen de Geusselt en de Maas vooral een industrieel karakter 
heeft, zou de verplaatsing van de bezoeker interessant, snel en comfortabel moeten 
zijn. Zodoende zijn wij op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing . Een kabelbaan 
leek het meeste aan onze eisen te voldoen omdat het enerzijds een meerwaarde geeft 
aan de beleving van de bezoeker en anderzijds een milieuvriendelijk systeem is. 
Tevens kan met het inzetten van tussenhaltes geanticipeerd worden op toekomstige 
ontwikkeling en de bereikbaarheid hiervan. (Tregaterrein, Wessem, Limmel, Franciscus 
Romanusweg, de Griend …) 



mogelijke route kabelbaan 
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De bezoeker stapt op de kabelbaan bij het 
Geusseltpark. Deze zal gaan stijgen en kruist hierbij 
Avenue2. Vanuit de lucht is dan goed te zien hoe 
Avenue2 zich beweegt van noord naar zuid. Verder 
beginnen verschillende herkenningspunten boven 
het dakenlandschap uit te steken zoals de st. 
Janstoren, st. Pietersberg, de Kolonel en de 
verschillende schoorstenen van de 
keramiekindustrie. 

De kabelbaan bevindt zich op het hoogste punt 
wanneer de Viaductweg is bereikt. Op deze hoogte 
komt de keramiekindustrie van Mosa voorbij en 
schiet de trein richting het noorden onder de 
gondola's door. Door de verschillende 
herkenningspunten kan de bezoeker zich oriënteren 
en vergapen aan het uitgestrekte dynamische uitzicht 
over de stad. 

Wanneer de kabelbaan de Noorderbrug nadert ziet 
men aan de noordzijde van de Viaductweg het 
Tregaterrein. Deze wacht nog op een invulling en zou 
baat kunnen hebben bij een eventuele kabelbaan-
verbinding. 
 
In de verte is het landelijke Grensmaasgebied te 
zien.  

impressies 
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Ten zuiden van de Noorderbrug is het leegstaande 
kantoor aan de Franciscusromanusweg te zien. Deze 
staat op de overgang van een industriële omgeving 
naar een stedelijke omgeving aan het water. 

De kabelbaan beweegt zich vervolgens over de grote 
grasvlakte op de Griend. Vanaf hier steekt de 
kabelbaan de Maas over om het voormalige 
Landbouwbelang (LBB) te bereiken. 

Het Landbouwbelang is met de eerste opzet het 
eindpunt van de route en daarnaast de aanhaking 
met het centrum via de Maasboulevard en ‘t Bassin 
met andere achterliggende potentiële locaties.  

impressies 
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opstapplaats kabelbaan, Geusselt park ‘n fly 
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