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Verbindingen
Verbinding naar het Aldenhofpark (westkant)
De variant waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige ventweg aan de Prins Bisschopsingel
wordt door veel mensen als de beste optie ervaren. Geen extra brug, de meest simpele variant.
Het is maar een klein stukje omfietsen t.o.v. de variant met de brug.
Wel wordt er opgemerkt dat wanneer dit de verbinding naar de westkant van Maastricht wordt, er
veel fietsers gewoon over voetpaden zullen gaan fietsen. Vooral het pad vanaf het Aldenhofpark
over de brug bij het sluisje zal dan als sluiproute gebruikt gaan worden.
Hierop volgt de reactie dat het misschien slim kan zijn om over dit pad fietsen toe te staan en
deze langs gebouw Z aan te laten takken op het centrale fiets- / voetpad. De rest van het pad
langs de Jeker moet wel alleen voor voetgangers toegankelijk zijn. Dit pad vormt ook een mooie
verbinding vanaf de Tongersestraat en het centrum.

Fietser vs. voetgangers
Er bestaan zorgen over de verhouding tussen fietsers en voetgangers. Worden de voetgangers niet van
de sokken gereden? Volgende opmerkingen zijn gedaan in relatie tot dit probleem:
-

Maak op de centrale fiets- voetverbinding door het park een duidelijk onderscheid voor de
fietsers en de voetgangers. Het voorbeeld van een materiaalscheiding wordt als goed ervaren.
Is deze verbinding echt nodig, je kan ook de hele parallelweg gebruiken langs de Prins
Bisschopsingel.
Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het ook mogelijk gemaakt zou kunnen worden voor
fietsers om door het Nieuwenhofpoortje te gaan. Dan moet deze wel verbreed worden.

Overige (niet verbinding gerelateerde) opmerkingen
Koppel het straatmeubilair aan voetgangerspaden. Hier mee geef je de functie van het pad
weer.
Er is vanuit één deelnemer aan de dialoog de wens om een tafelmaquette in het park te
plaatsen die iets verteld over de historie van de plek.
Parkinrichting
Suggesties mbt ontmoetingsplek:
Dit gaat niet werken, teveel een schoolplein. Los paviljoen in het park maken.
Een kiosk in het park, met een biertje….
Een plek in het park waar een bandje kan optreden en waar gedanst kan worden.
Goede verbinding vanaf de ontmoetingsplek met park maken
Parkeren en verkeer
Verkeersveiligheid voor de Hubertuslaan, zowel uitrit parkeerplaats als fietsoversteek bij dierenwei;
Parkeren evenwichtiger verdelen, meer parkeren aan de westkant.
Verbinding naar het westen/noorden over de bestaande brug leggen van de Prins Bisschopsingel
Cultuurhistorie
Iets laten terugkomen van de vestingwerken, deze liggen net onder de oppervlakte;
Als educatief element, misschien ook als speelobject;
Als alternatief bestaande poterne bij sluis, zeer laag en nauwelijks bruikbaar. Als je die wilt gebruiken
nooit vergroten!
Geen gat in de muur!
Wel een goede verbinding tussen stad en buitengebied.
In het gebied zijn de cordonblokken gebruikt als trappen (onderdeel van de vestingwerken)
1

Beplanting
Eetbaar landschap
Arboretum van de andere parken doorzetten alhier
Planten voor bijen
Spelen:
Koppelen aan een route;
Natuurlijk spelen dat goed past in een parkuitstraling
Als plek nabij de dierenweide/ ontmoetingsplek
Open ruimte in het midden wordt gewaardeerd
Geen paden door dierenwei;
Geen fietspaden combineren met wandelroutes door dierenwei;
Dierenweide zoveel mogelijk aaneengesloten;
Verschillende weides voor verschillende diersoorten (bv ezels en herten niet bijelkaar);
Dierenweide iig niet kleiner maken;
Kan er ook een 3-d gemaakt worden van de dierenwei;
Hekwerk is nodig! Uitstraling is minder, mag anders. Wel zicht behouden voor kleine kinderen.
Denken vanuit dierenwelzijn, dieren moeten zich ook kunnen terugtrekken
Let op educatieve doelen van de dierenwei
De tapijntuin
Blij met alternatief op eigen plek
Pad langs de Jeker liever niet, maar wordt wel begrepen
Er mag ook een route (door poortjes) door de tuin heen, een soort bypass
Tuin en dierenwei is geen logische combinatie
Gebouwen
Mooie opzet met het plint.
40% van de aanwezigen die opmerkingen maakten over de architectuur van het toegevoegde bouwdeel
vonden dat dit in ‘retro’-architectuur moest en 60% van de aanwezigen vond dat het in contrasterende
glasarchitectuur zou moeten.
distributie
notulen

: opdrachtgever, ontwerpteam
: nr 02, xx-xx-‘16

2

