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Maastricht heeft zich in het afgelopen decennium op de kaart 
gezet door de mooiste snelweg van Nederland onder  
de grond te stoppen en de verkeersstroom ingenieus  

weg te halen uit de stad. 

Nog steeds is de stad erg vol met auto’s en is de aanname 
dat de mobiliteit in stad en regio gaat toenemen. Wat betekent 

dat voor Maastricht en waar zijn eventuele ontwikkelingen 
en oplossingen? 
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Wandeling
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A
We starten bij Mosae Forum en richten ons op de 

Wilhelminabrug, een belangrijke verkeersader van de stad 
waarbij het maar de vraag is hoe deze wordt gebruikt in 

2040…Niet vreemd voor een locatie die al zoveel belangrijke 
veranderingen voor verkeersregulatie onderging.  

In de jaren ‘30 werd de Wilhelminabrug gebouwd  
om de Servaasbrug te ontlasten. 

De brug zag er toen heel anders uit met beeldhouwwerk van 
Hendrik van den Eijnde, die belangrijke gebeurtenissen uit de 
Maastrichtse geschiedenis uitbeeldden en fraaie lantaarnpalen 
in Art-Decostijl. Na de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog 

werd de brug hersteld in zeer eenvoudige stijl (de bewoners 
van Roed Dörp wilden niet dat de brug in ere werd hersteld: 

de hoge pijlers belemmerden hen het zicht op de binnenstad). 
De friezen van de brug kunnen op sommige plekken wel nog 
bekeken worden, zoals aan de Franciscus Romanusweg. Het 
aanleggen van de brug had tot gevolg dat drie huizenblokken 

tussen Markt en Maas zijn gesloopt, de zogeheten Vierde 
Marktwand.  

De Drieëmmerstraat en Kwadevliegenstraat verdwenen net  
als het tot dan toe intieme, gesloten karakter van de Markt.  

Want de toerit van de brug begon op de Markt. Aan deze toerit 
hadden stadskantoren, restaurants en een theater moeten 

komen, maar de grond bleef er lange tijd braak liggen, tot na 
de oorlog, toen de stadskantoren verrezen van architecten 
Huijsmans en Dingemans. De brug was een groot succes en 

tot 1968 vormde de brug (dit tot grote spijt van de inwoners) 
een voorname verkeersader door de stad. Door de aanleg van 
de Kennedybrug in dat jaar en de latere ingreep met Mosae 

Forum is het verkeer afgewend en de Markt zo goed als autovrij 
geworden. 

De brug wordt nu vooral gebruik voor bus- en fietsverkeer.  
Met de komst van de tramverbinding met Hasselt kwam de 

vraag op of deze ook over de brug wordt geleid? Voorlopig is 
de eindhalte Mosae Forum, de huidige brug kan de belasting 

van een tramverbinding niet aan. Maar wat als we mogen 
dromenover 2040?

 terug naar de kaart 



B
We lopen van Mosae Forum naar het noorden, richting het 

Landbouwbelang. Dit is de noordzijde van de Maasboulevard, 
die vijf kilometer lang is en in de toekomst een kilometer langer 

kan worden door de ontwikkelingen die gaan komen bij het 
Landbouwbelang en een gedeelte van de Sappi-fabriek. 

Dit gebied heeft sowieso veel veranderingen ondergaan door 
de aanleg van de snelweg (in de jaren 60 en 70) bovenop het 
gedempte Kanaal Luik-Maastricht. Sinds 2003 is de weg langs 
dit deel van het centrum door een tunnel geleid en op het dak 

van de tunnel de wandelpromenade uitgebreid.  
De Maaspromenade is bedoeld voor voetgangers en heeft door 
de aanwezigheid van voorzieningen voor rondvaartboten tevens 

een toeristische functie. 

Volgens architect Jo Coenen ontleent Maastricht hier zijn 
nieuwe, stadse allure aan. Hier kan je nog wel wat meer van 
voorstellen, want welke potentie heeft dit gebied voor de 

economie en de inwoners van de stad? 

 terug naar de kaart 



C
We lopen verder langs het Landbouwbelang en buigen af naar 

het Bassin waar we (niet toevallig) bij Bureau Europa even 
stoppen om de ontwikkelingen in ogenschouw te nemen; 

streven is om de Bassinbrug in de toekomst aantrekkelijker 
te maken voor voetgangers en fietsers. De auto’s worden 
waarschijnlijk omgeleid via het huidige terrein van Sappi. 

Parkeren doen we meer op afstand en onder grond.  
De parkeerdrukte op maaiveld achter het Eiffelgebouw  

is verdwenen. Kortom: hopelijk wordt deze hele  
hoek autovrij met goede OV-aansluitingen.

 terug naar de kaart 



D
We lopen langs bioscoop Lumière, en slaan linksaf, langs het 

water. De gemeente heeft hier een wandelpad aangelegd 
zodat je een mooie groene route krijgt langs de Zuid-

Willemsvaart. Deze type paden zijn belangrijk omdat je nu 
lopend vanuit de binnenstad het groen kan bereiken. Kijk links 

onder het viaduct even naar de berg zand waar wilde bijen 
zich hebben gevestigd. Bijzondere planten en dieren rondom 

het water maken het pad en verderop het park zeker voor 
natuurliefhebbers een bijzondere ervaring. 

 terug naar de kaart 



E
We lopen via de kruising Boschstraat/Frontensingel naar het 
Frontenpark. Hier zien we de afgebroken oprit triomfantelijk 

staan. Een herinnering aan de oude verkeerssituatie, die in 2019 
werd omgelegd waardoor een betere doorstroming van het 
Maas-kruisende verkeer aan deze kant van de stad ontstond 

samen met de verbeterde verbinding met België en een goede 
aansluiting op het wegennet in Maastricht-West.

De drukke Staten- en Hertogsingel zijn hiermee ontlast en de 
lucht- en milieukwaliteit is in delen van Maastricht verbetert. 

Zo’n aanpak geeft energie om door te pakken. Waar kunnen we 
nog meer de auto’s weglaten? Bijkomend voordeel is dat het 
nieuwe Noorderbrugtracé de toegang heeft geopend naar de 
oude vestingwerken. De Hoge en Lage Fronten werden weer 
met elkaar verbonden. Het Frontenpark is ruim twintig hectare 
groot en biedt tevens het evenementenveld bij de Gashouder. 

Hier zijn voorlopig culturele activiteiten gepland en in de 
toekomst kan hier nog heel veel worden ontwikkeld. 

 terug naar de kaart 



F
Genietend van het park lopen we via de Lage Frontweg naar 
de Frontensingel en ter hoogte van de nieuwe koffiebranderij 
en winkel van Blanche Dael slaan we de nieuwbouwwijk in die 

onderdeel uitmaakt van de Belvédère ontwikkelingen. 
Hier zijn diverse typen woningen gebouwd. 

Ook zijn er drie wooncomplexen waar architecten samen 
met de toekomstige bewoners hun eigen plan ontwierpen, 

waardoor er sprake is van een zogenaamde CPO: ‘Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap’. Belangrijk is dat de 

Maastrichtenaren zelf meedoen.

 terug naar de kaart 



G
We steken via de Bogaardenstraat door naar het Vrijthof om 
stil te staan bij de parking die hier is aangelegd. Zou deze in 

2040 gebruikt worden als parking voor elektrische fietsen, Biro’s 
of andere elektrische golfkarretjes? Of voor iets totaal anders? 
We lopen door naar het Jekerkwartier en bedenken hoe de 

stad er autovrij uit zal zien. Wat is daarvoor nodig? Verbetering 
van fietspaden, meer OV, meer elektrische busjes, deel-auto’s, 

drones die boodschappen thuisbrengen? De historische 
structuur van de binnenstad en de korte afstanden lenen zich in 

ieder geval goed voor een wandeling.

 terug naar de kaart 



H
We wandelen naar de Helpoort, gebouwd rond 1230 en 

daarmee de oudste nog bestaande stadspoort in Nederland. 
De poort vormde de meest oostelijke toegang in het 

Zuidfront van de stad en is het laatste volledige onderdeel van 
Maastrichts eerste ommuring. Het interieur van de poort is in 

het verleden vaak vernieuwd, maar het exterieur bezit nog veel 
oorspronkelijk bouwmateriaal met kolenzandsteen.  

 
Een mooi idee dat hier al 800 jaar Maastrichtenaren worden 

verwelkomd – al staan de poorten nu wijd open. Vroeger waren 
ze net genoeg geopend zodat er een kar doorheen kon. Als 
die kar kwam vast te zitten, was er een bres geslagen in de 

verdediging van de stad en moest de hele stad in een letterlijke 
lockdown – alle andere stadspoorten werden afgesloten, totdat 

de situatie was opgelost. Nu kunnen we gewoon doorlopen, 
vanaf de poort door naar het stadspark waar al sinds 1706 

wordt gewandeld en dat sinds de eerste  
aanleg vele verschijningsvormen heeft gekend.  

 
Het gedeelte van het stadspark dat nu nog bestaat is daarom 

het oudste park van Nederland – én gedeeltelijk ook de 
reden dat de vestingmuur niet hoefde te worden afgebroken, 
waardoor we dat historisch erfgoed nu nog steeds hebben.

 terug naar de kaart 



I
Vanuit het park aan de Onze Lieve Vrouwewal zien we ook de 

trap van de Hoge Brug, de fiets- en voetgangersbrug die in 
2003 werd geopend. De verbinding loopt nu ook tussen Wyck 

en Ceramique. De trap is soms wat zwaar maar de lift biedt 
een alternatief en de verbinding wordt wel erg gewaardeerd. 
Wist je dat er ooit een brede overbrugging met parkachtige 

begroeiing bedacht werd voor dit stukje Maas?

 terug naar de kaart 



J
We lopen naar de Sint Servaasbrug, gebouwd in 1280, 50 jaar 
na de bouw van de Helpoort. De brug is vele malen hersteld, 

herbouwd en gerestaureerd maar eind 19e eeuw werd de 
situatie onhoudbaar. De aanvoerstraten hadden moeite het 

drukke verkeer te verwerken en ondanks de verbreding van de 
Maastrichter Brugstraat en Wycker Brugstraat en de aanleg van 
een tramlijn over de brug werd de roep om sloop steeds groter.  

 
Luid protest van de Maastrichtenaren en het gebrek aan 

alternatieve oeververbindingen leidde tot het besluit om een 
nieuwe brug te bouwen; de Wilhelminabrug. Saillant detail: de 
Wilhelminabrug had de Servaasbrug eigenlijk geheel moeten 
vervangen, maar omdat de oude brug zo’n stadslieveling was, 

werd daarentegen besloten ze in ere te herstellen 
(met moderne technieken: de brug waar je vandaag  
overheen loopt is strikt genomen pas 80 jaar oud!).

 terug naar de kaart 



K
We lopen door naar ons startpunt en kijken nog even goed naar 

het Mosae Forum en het monumentale stadhuis op  
de Markt; hier wordt de toekomst in beleid gegoten,  

hier kan je meepraten over de toekomst. 

Maastricht
van morgen
denk en doe mee.


