wandeling 2 : Servaasbrug tot en met de Griend

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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wandeling 2 : Servaasbrug tot en met de Griend (vervolg)
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.

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
De Maastricht Music Hall ligt er verlaten bij. Het enige Romanusweg terug naar het vertrekpunt van onze
aantrekkelijke is het uitzicht over het water op de
wandeling. Deze route kenmerkt zich door dichte
oude stad. Via de naargeestige onderdoorgang van de bebouwing aan de linkerzijde en de Griend – aan deze
Wilhelminabrug bereiken we het begin van de Griend, kant afgezoomd met een bomenrij – aan onze
die zich als een ellips voor ons uitstrekt. Een smalle
rechterhand. Het drukke verkeer op de Franciscus
trap, niet zichtbaar vanaf de brug, leidt terug naar de Romanusweg wordt omhoog geleid richting
Maastricht Music Hall.
Wilhelminabrug of kan voor de brug linksaf slaan
richting station. Automobilisten die richting centrum
De promenade langs het water is intussen een stuk
willen, kunnen via een secundaire weg onder de brug
verbreed. Links hebben we uitzicht op het water en
doorrijden en linksaf de Sint Maartenslaan in slaan.
het lager gelegen oude jaagpad, rechts op de grote
Wij lopen het laatste stuk weer langs de Maastricht
grasvlakte van de Griend waaronder zich de
Music Hall en de voormalige Ridderbrouwerij om zo
parkeergarage van de Griend bevindt.
weer uit te komen bij de St. Servaasbrug.
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.
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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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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.

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.
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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.
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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.
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