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Wandeling  
de kennisstad
Fantaseer mee over het Maastricht van morgen

In de jaren zeventig werd Maastricht uitgebreid 
met een universiteit, de aankondiging op 
Prinsjesdag 1969 was een heugelijk moment 
waarvoor de vlaggen werden gehesen. 
Kerkklokken luidden en mensen gingen zelfs de 
straat op om feest te vieren. Misschien had dit 
iets ermee te maken dat de universiteit juist niet 
naar Heerlen ging, zoals zoveel wel in die tijd? 
Hoe draagt deze enorme impuls van toen bij aan 
de stad van 2040?

A  We starten bij Mosae Forum en lopen naar het 
Jekerkwartier. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling 
was dat de Universiteit Maastricht zou uitgroeien tot een 
campusuniversiteit, werd al vrij snel gekozen voor huisvesting 
in leegstaande kloosters en andere gebouwen in het centrum 
van de stad. Maastricht speelde in die tijd zelfs nog met het 
idee dat die oude, leegstaande en vaak vervallen bouwwerken 
zouden moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Het geld was 
er niet voor, noch om een gloednieuwe campus te bouwen. 
Nu de faculteiten in die monumenten zijn ondergebracht, is 
het Maastrichtse erfgoed behouden en heeft de universiteit 
een prachtplek in de binnenstad. Ook de studenten zijn nu 
niet meer weg te denken uit het beeld van de stad. Maar 
zou dit in de toekomst nog veranderen, nu we steeds meer 
gewend raken aan studeren en samenwerken in een online 
omgeving

B  De huisvestingbeslissing heeft in ieder geval geleidt tot 
een uitkomst voor de vraagstukken rondom het erfgoed in 
de binnenstad. Het behoud en hergebruik van een groot 
aantal monumentale panden is namelijk veiliggesteld. Zo 
zit de leiding van de Universiteit, het College van Bestuur, 
in het voormalige Tweede Minderbroedersklooster op 
de Minderbroedersberg (ze worden om die reden ook 
wel “de berg” genoemd). Als we goed kijken naar de 
binnenstadlocatie van de universiteitsbibliotheek zie je dat 
deze bestaat uit een aaneenschakeling van enkele gebouwen 
op de Grote Looierstraat 17. Het oudste gedeelte van 
de bibliotheek dateert uit 1757 en werd achtereenvolgens 
gebruikt als armenhuis, kazerne, militair hospitaal, 
gevangenenkamp, opslaghuis voor het Natuurhistorisch 
Museum en in de jaren ‘70 als stadsbibliotheek en 



stadsarchieven. Na 2003 werd het complex 
universiteitsbibliotheek. We lopen verder 
naar een andere combinatie van campus en 
hergebruik van een historisch terrein.

C  De Tapijnkazerne was tot 2010 in gebruik 
als militaire kazerne en is daarna overgedragen 
aan de stad. Hier ontstonden meerdere 
wensen en plannen voor stadsontwikkeling 
van woningbouw en stadstuinen tot ruimte 
voor de universiteit. Het ongeveer 6,3 hectare 
grote terrein is vanaf 2013 geleidelijk in 
gebruik genomen als universiteitscampus 
door de Universiteit Maastricht in combinatie 
met diverse andersoortige initiatieven zoals 
gebouw W dat in gebruik is als toonzaal 
en werkplaats van Het Werkgebouw, loods 
M die door amateurkunstcollectief Tout 
Maastricht in gebruik is en gebouw T, waarin 
Brasserie Tapijn gevestigd is in de vroegere 
manschappenkantine. Een mooie vorm van 
integratie. Waarbij hier steeds de vraag 
speelt wat we moeten verstaan onder tijdelijk 
gebruik van de ruimte. Wat kan hier nog meer 
gebeuren? 

D  We lopen vanaf de kazerne via de 
Blekerij naar de Kennedybrug (1968), de 
oeververbinding die in stedenbouwkundige 
plannen ooit werd geduid als de Zuiderbrug. 
Een zeer gewenste oplossing om het verkeer 
door de stad te reguleren maar wel ten 
koste van het park, een hele huizenrij aan de 
Blekerij en zelfs de fontein voor het huis van 
de toenmalige burgemeester Kessenich moest 
eraan geloven. De burgemeester toonde 
hiermee wel zijn opofferingsgezindheid aan 
ten koste van de rustige buurt. Maar wat 
biedt de toekomst van deze brug, een betere 
aanloop voor wandelaars en fietsers? Vanaf de 
brug slaan we rechtsaf en lopen we nog even 
langs de Maas tot aan het Gouvernement 
waar we iets verderop linksaf slaan en min 
of meer rechtdoor de koers aanhouden naar 
het ziekenhuis en de Brightlands Maastricht 
Health Campus. We lopen door het rustige 
Randwyck heen, er zijn erg weinig woningen 
ten opzichte van het aantal werkplekken 
en daardoor ook relatief minder lokale 
voorzieningen. Iets wat je terugziet in de rust 
op straat. Dat levert een breuk met de rest van 
de stad, waardoor de Kennedybrug vaak als 
een scheidslijn of grens voelt tussen enerzijds 
het stedelijke gebied en anderzijds Randwyck.

E  De universiteitscampus zou vertrekken 
vanaf de Kennedybrug, dat toen de letterlijke 
buitengrens was van de stad: daarachter lagen 
alleen maar velden en het dorpje Heugem. 
De campus, gebouwd met stijgpuntenplan, 
waarbij voetgangerszones en autoverkeer 
over elkaar heen liepen maar uit elkaars weg 
bleven (afgekeken van Louvain la Neuve, 
in België) zou een lintbebouwing zijn aan 
campusgebouwen en faculteiten vanaf de 
Kennedybrug tot aan Eijsden. Uiteindelijk 
werd voor een andere oplossing gekozen; de 
ontwikkeling van dit gebied en de benoeming 
Randwyck, waar een jonge Jo Coenen nog 
aan heeft gewerkt, werden pas jaren later, 
in de jaren ’80, concreet bewerkstelligd. 
In Randwyck zijn enkele grote werkgevers 
gevestigd, waarvan het Maastricht UMC+ 
met 5800 werknemers verreweg de grootste 
is. Het Maastrichts Universitair Medisch 
Centrum Plus is sinds 2008 de benaming van 
het Academisch Ziekenhuis en de medische 
faculteit van de Universiteit Maastricht. In 2009 
werden plannen gepresenteerd voor een grote 
biomedische campus (Life & Science Campus 
Maastricht), die 2500 extra banen zou kunnen 
opleveren. De inschatting was dat Randwyck 
zich in de toekomst zou ontwikkelen tot een 
gebied met ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen 
in de kennisintensieve sector en de zakelijke 
dienstverlening. En daaraan wordt nog steeds 
gewerkt. Met de internationale basis van de 
universiteit en de Euregionale samenwerking 
liggen de ambities wel voor de hand. Hoe 
deze geweldige kansen voor de stad verder 
te ontwikkelen en goed af te stemmen met 
de bewoners? Het plan van toparchitect 
Calatrave is destijds gesneuveld maar het 
gebied schreeuwt nog steeds om een nieuwe 
ontwikkelimpuls, gericht op meer levendigheid 
en aantrekkelijke openbare ruimte.

F  We lopen vanaf het ziekenhuis en de 
omliggende campus naar het enorme complex 
van het MECC, een prominente locatie waar 
heel veel mensen op af komen. Het congres- 
en beurzencentrum is in de afgelopen jaren 
gereed gemaakt voor de toekomst met 
het oog op de verbeterde ontvangst voor 
bezoekers maar ook milieubestendigheid.  
Zo zijn er meer dan 1000 zonnepanelen op het 
dak aangebracht. Met sloop en nieuwbouw is 
de renovatie voor de pandemie afgerond en 
popelt iedereen om de gasten te ontvangen. 
De aansluiting met de wijk en horeca-
ontwikkeling zijn de andere aandachtspunten 
voor de toekomst. Aan het Dopplerdomein 
– het woonblok van Vernieuwend wonen 
Maastricht – zien we een mooi voorbeeld van 
antroposofische architectuur.

G  Om de hoek bij het MECC, aan de Paul-
Henri Spaaklaan, treffen we Het Maastricht 
Science Programma, een vestiging van 
de universiteit, waar de Faculty of Science 
and Engineering (FSE) en Faculty of Health, 
Medicine and Life Sciences (FHML) zich 
met name bezig houden met data science. 
Het is een relatief nieuwe vestiging in het 
voormalige kantoor van Mercedes en het enige 
concrete voorbeeld van het stijgpuntenplan 
dat voor heel Randwyck beoogd was, dat 
klaar is gemaakt voor onderwijs-, onderzoek- 
kantoordoeleinden en evenementen.

H  We laten de campus en kantoorwijk achter 
ons als we koers zetten naar Heugemerveld. 
De wijk Heugemerveld is in de jaren vijftig 
gebouwd naar een stedenbouwkundig plan van 
Frans Dingemans en was daarmee de eerste 
grootschalige stadsuitbreiding van Maastricht 
na de Tweede Wereldoorlog. Opvallend 
is dat de bekendere voorbeelden van die 
stadsuitbreiding de parochiewijken in het 
Westen van de stad zijn, ook van Dingemans. 
De lintbebouwing langs de Heugemerweg, de 
westelijke begrenzing van de wijk, is ouder. De 
wijk werd gebouwd op een terrein dat uitkeek 
op de fabrieksmuur van de Société Céramique. 
Heugemerveld was een traditionele 
arbeiderswijk met vrijwel uitsluitend 
huurwoningen. In de afgelopen jaren zijn 
veel woningen gesloopt of gerenoveerd en 
is er veel nieuwbouw gepleegd in de wijk, 
voornamelijk eengezinswoningen. Wat zijn de 
toekomstwensen voor de wijk?

I  We lopen naar Plein 1992 waar de 
vraag kan worden gesteld: mislukking of 
succes? Het plein is genoemd naar het 
voor Maastricht belangrijke jaar 1992, 
toen in het Gouvernementsgebouw het 
Verdrag betreffende de Europese Unie werd 
ondertekend, waarmee onder andere de 
komst van de euro als eenheidsmunt in een 
aantal Europese landen werd besloten. In de 
bestrating van het plein zijn bronzen tegels 
opgenomen met afwisselend het €-teken en 
het jaartal 1992. Het plein moest de allure 
meekrijgen van een Italiaans piazza. Vanwege 
de verhoogde ligging aan de Maas wordt het 
plein ook wel aangeduid als het stadsbalkon 
van Maastricht. Aan de zuidkant biedt het plein 
uitzicht over het Charles Eyckpark met de 
Stoa van Luigi Snozzi – een subtiele verwijzing 
naar de vestingwerken aan de andere kant van 
de Maas. Aan de oostkant heeft men vanaf 
het plein zicht op de Toren van Siza (van de 
Portugese architect Álvaro Siza) en het gebouw 
La Fortezza (van de Zwitser Mario Botta). Veel 
te zien dus, maar functioneert deze wijk ook 
zoals het ooit is bedacht?

J  Wij lopen door naar de Wycker 
Grachtstraat 26 om een ode te brengen aan 
de bron waar veel kennis mee wordt gevierd; 
de laatste stadsbrouwerij van Maastricht: 
Brouwerij Bosch. Als industrieel erfgoed is het 
complex uniek en volledig intact met mouterij, 
brouwerij en brouwerswoning. Sinds 1758 tot 
1970 werd hier bier gebrouwen. In 1827 kwam 
de brouwerij in handen van Nicolaas Bosch. 
Hij en zijn nazaten hebben de brouwerij doen 
uitgroeien tot een van de grootste brouwerijen 
van Maastricht.

K  Vanuit de brouwerij steken we met de Sint 
Servaasbrug de Maas over terug naar de start 
van onze wandeling. Hopelijk weer wat wijzer 
en vol met gedachten over de toekomst.

Maastricht
van morgen
denk en doe mee.


