
De Stationstuin.  
 
In opdracht van de gemeente Maastricht ontwikkelde creatief bureau viaStory (gevestigd in Wyck) een 
concept voor de omheining van de bouwplaats bij het Centraal Station. Hiervoor organiseerde ze 
onder meer een workshop voor de aangrenzende ondernemers. In de workshop werden zorgen geuit, 
maar bovenal veel ideeën en kansen gedeeld. Kort samengevat moet de omheining volgens de 
ondernemers een veilige, aantrekkelijke en het liefst inspirerende plek bieden. 
 
Het concept dat viaStory vervolgens ontwikkelde is omarmd door de aanwezige ondernemers. Maurer 
United heeft het vervolgens vertaald naar een ontwerp. De gemeente draagt samen met lokale 
partners momenteel zorg voor de realisatie.  
 
Toos Hofstede vertelt over het concept: “We maken van de omheining een bezienswaardigheid. Dat 
doen we in de vorm van een groene expositie. We noemen het de Stationstuin. We presenteren de 
bezoekers en forensen een aangename omgeving die de rijkdom van deze stad in ontwikkeling laat 
beleven. Een stad die werkt aan leefbaarheid en die graag wil dat de mensen die er wonen, werken 
en verblijven zich prettig en gezond voelen. De groene wanden tonen eetbare, luchtzuiverende en 
kunstzinnige planten. Ook reserveren we ruimte voor ‘groene’ street art. Ondanks de drukte van de 
verbouwing, biedt deze centrale plek hopelijk straks ook rust en inspiratie.”  
 
Loes van Oort vult aan: “Maar er is meer te vertellen. De stad herbergt een rijk verleden die we terug 
zien in de historische gebouwen en bruggen. En in de landmark op de Wilhelminasingel. De groene 
ontmoeting start of sluit af met een Klimop: een uitkijktoren die niet alleen zicht biedt op de 
indrukwekkende bouwplaats, maar ook een vergezicht biedt over de prachtige boulevard. De Klimop 
toont in het najaar een ware rozenwand waar bezoekers zelf hun roos in kunnen steken en in het 
voorjaar een plek waar schoolkinderen zelf hun plantje kunnen planten. We hebben overigens nog 
meer ideeën om het geheel interactief te maken!” 
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