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Deelgebied 1: De kop van de Griend

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.
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Aandachtspunten deelgebied 1

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.
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1. Verbinding Wyckerbrugstraat – de Griend

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.

Oeverwal
MMH

Vanwege de oriëntatie heeft MMH in de nieuwe
situatie de mogelijkheid om een terras aan het water
te creëren met een optimale bezonning.

Oeverwal

MMH
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2. Inrichting Wilhelminabrug

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.
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de Griend

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.

ARCH | 6

waarneming: Wilhelminabrug

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.
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waarneming: Franciscus Romanusweg

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.
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Doelstellingen voor het gebied

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.
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analyse infrastructuur

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

Fietsverkeer:

Alternatieve situatie

Bij het verwijderen van de hellingbaan wordt de
fietsverbinding tussen het centrum en noordMaastricht 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.
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analyse infrastructuur

Bestaande situatie

Autoverkeer:

Alternatieve situatie

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.

Bestaande situatie

Busverkeer:

Alternatieve situatie

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 SintMaartenslaan die al zijn ingericht voor busverkeer.
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Verwijderen oprit Wilhelminabrug

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.

Bestaande situatie

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.
Nieuwe situatie
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3. Verbinding Mosae Forum/Station – de Griend

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.
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4. Koppeling knooppunt MMH met de Griend

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.
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