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Wandeling  
de sociale stad
Fantaseer mee over  
het Maastricht van morgen

A  We starten vanaf Mosae Forum en lopen via de Markt waar het verleden 
goed aan af te lezen is. Franse, Hollandse invloeden zie je in de architectuur 
terwijl de standbeelden van het Mooswief, de groente marktvrouw en 
J.P. Minckelers, de uitvinder van het steenkolengas in 1783, een mooie 
ode vormen aan de Maastrichtenaren. De Markt was in de middeleeuwen 
kleiner van stuk en lag tegen de noordrand van de stad, tegen de eerste 
middeleeuwse muur aan. De naam van de Grote Gracht, die wij inslaan, 
herinnert hieraan. 

B  In het oude stadscentrum zijn ter promotie van het Maastrichts dialect, 
een aantal tweetalige straatnaamborden geplaatst. Meestal zijn dit 
Maastrichtse vertalingen van Nederlandstalige straatnamen maar een 
enkele keer zie je een bijzondere Maastrichtse naam. Eén daarvan betreft 
de Oude Tweebergenpoort. Het straatje is genoemd naar de vroegere 
Tweebergenpoort, een van de stadspoorten in de eerste stadsomwalling 
waar de restanten in 1934 definitief zijn opgeruimd. De straat heet in het 
Maastrichts Op d’n Aanker.



C  Vanaf hier lopen we de Brusselsestraat in, 
een van oudsher belangrijke hoofdweg met 
een belangrijke verkeersfunctie. In de straat 
zien we veel winkels leegstaan. Komt dat door 
de hoge huurprijzen? Omdat steeds meer 
mensen online winkelen? Of iets anders?

D  De Brusselsestraat verlaten we via het 
Herdenkingsplein en via de Calvariestraat 
komen we in Blauwdorp terecht om de 
vorderingen ( of het sloopwerk) ten behoeve 
van de Blauwe Loper te bekijken. Dit is de 
naam voor de voetgangers- en fietsroute van 
Proosdijveld naar de binnenstad waarbij er 
een groene zone komt met meer ruimte voor 
wandelaars, fietsers en spelende kinderen.  
De omliggende woningen worden 
ook aangepakt en soms gesloopt om 
energiezuiniger, veiliger en comfortabeler 
wonen mogelijk te maken. Na afronding van 
de nieuwbouw wordt het nieuwe buurtpark 
aangelegd en de Blauwe Loper route langs  
het park, klaar voor de toekomst.

E  We lopen langs de rechtbank op weg naar 
Brusselsepoort.  De rechtbank verhuisde 
in 1995 naar het voormalige ziekenhuis Sint 
Annadal na bijna twee eeuwen huisvesting in 
het centrum van de stad. Het oude ziekenhuis 
werd grondig verbouwd en heringericht tot 
gerechtsgebouw: een prominent gebouw langs 
een belangrijke verkeersroute door de stad.  
De locatie is sinds 2013 de hoofdvestiging van 
de rechtbank Limburg.

F  Langs de Via Regia, de koningsweg die 
in de middeleeuwen onderdeel was van de 
Europese handelsroute, komen we bij de 
Brusselse Poort. Het winkelcentrum waar 
in de toekomst heel veel gaat gebeuren en 
waar recent de winkelpuien al een grote 
opknapbeurt hebben gehad. Met uitbreidingen 
aan de achterzijde komt er een plein en horeca 
met terrassen waardoor dit het hart wordt van 
West. 

G  Iets verderop slaan we rechtsaf bij de 
Eenhoornsingel om door te lopen naar de 
Bilserbaan. Recent is de straat hier geheel 
opnieuw ingericht om een fietsstraat te maken, 
auto’s zijn te gast en de fietsers hebben 
voorrang. Deze ontwikkeling sluit aan op de 
gewenste herinrichting van de andere straten 
in de buurt. Met soms simpele ingrepen zijn de 
wegen veiliger gemaakt of beter bereikbaar. 
Een voorbeeld voor meer wegen in Maastricht? 
Of een autovrije stad? Voorlopig is in ieder 
geval het gladde asfalt van de Bilserbaan ook 
erg in trek bij de auto’s. Via de Bilserbaan slaan 
we linksaf de Weustenraadstraat in waar 
de Moskee en het gemeenschapscentrum 
Tevhit Camii sinds de jaren negentig zijn 
gevestigd. Hier wordt gewerkt aan integratie 
van Maastrichtse Turken en andere etnische 
groepen in de samenleving.

H  We steken vanuit de Weustenraadstraat 
de Nobellaan over, dit is de weg die de 
Parochiewijken, Caberg, Pottenberg en 
Malpertuis, als een waaier verbindt. En via 
het Viegenpark waar recent meer ruimte is 
gekomen voor sport en groen, lopen we langs 
de speeltuin en de bibliotheek van Malpertuis. 
Een plaats met een belangrijke sociale functie 
waar behalve boeken en media ook veel 
cursussen worden uitgewisseld.

I  Om de hoek van de bibliotheek is Opera 
Zuid gevestigd aan het Malpertuisplein, in de 
voormalige kerk. Dit is een herbestemming die 
de oorspronkelijke opzet van de wijk nog goed 
laat zien. De bouw van de wijk Malpertuis, 
bestemd voor zo’n 5000 inwoners, vond 
plaats vanaf 1957 volgens de ‘wijkgedachte’ 
of ‘parochiefilosofie’ van stedenbouwkundige 
Frans Dingemans. Dat betekende dat een 
nieuwe wijk werd ingericht als een dorp, dat 
wil zeggen: de parochiekerk in het midden, 
daaromheen scholen, verenigingsgebouwen, 
winkels en andere voorzieningen.  
En daaromheen woonwijken voor arbeiders 
en ambtenaren en aan de randen daarvan 
recreatiegebieden. De gemeente en 
woningbouwcoöperaties zijn nu druk in de 
weer met het renoveren en vernieuwen van 
de wijken om het aantrekkelijk te houden voor 
de toekomst. Vanaf onze wandeling van de 
Nobellaan, via de bibliotheek naar Opera Zuid 
zien we hoe de wijk volgens deze ideeën is 
opgezet en ook de vernieuwing wordt ingezet. 
Wat zijn nog meer aantrekkelijke sociale 
verbinders voor deze wijken?

J  Vanuit Malpertuis lopen we via de 
Cantecleerstraat naar Caberg, ook een 
Parochiewijk. Het bestaande groengebied 
tussen Caberg en Malpertuis is al omgevormd 
tot een nieuw wijkpark met nieuwe sport-, 
spel- voorzieningen en ook zijn hier veel 
woningen gerenoveerd zodat deze klaar zijn 
voor de toekomst. Nu is er echter nog wel de 
vraag of de basisschool bij het winkelcentrum 
kan blijven. Juist de voorzieningen in een wijk 
centraal houden, geeft sociale verbintenissen 
terwijl een nieuw gebouw ook verleidelijk is.

K  Vanaf de Cantecleerstraat lopen we naar 
de Ravelijn, de wijk die in dezelfde tijd als de 
Parochiewijken werd gebouwd maar met een 
geheel andere sociale doelstelling;  
de heropvoeding van zwaksociale gezinnen. 
De Ravelijn, een complex van 104 woningen, 
werd enigszins buiten de stad gebouwd 
in 1955-1956. De asociale en zwaksociale 
gezinnen (vooral uit het Stokstraatkwartier) 
moesten naar de woonschool maar het 
experiment was niet succesvol. De meeste 
gezinnen trokken weg en nu is het een erg 
gewaardeerde buurt waar met name veel 
kunstenaars en creatieven wonen. 
De aantrekkelijke wijk maakt dat de huizen 
steeds duurder worden, net als op veel andere 
plekken inde stad. Wie weet wat de toekomst 
gaat bieden?

L  Vanuit Ravelijn steken we over of langszij 
de Hoge Fronten naar de Statensingel en via 
de Herbenusstraat komen we langs Kumulus, 
hét centrum voor amateurkunstbeoefening 
in Maastricht en omstreken. Er zijn diverse 
kunstscholen van Kumulus gericht op lesgeven 
in muziek, beeldende kunsten, dans, theater 
en schrijven. Een belangrijke sociale bijdrage 
aan Maastricht want hier kunnen bewoners 
hun creativiteit ontwikkelen en starten jonge 
talenten met lessen.

M  Via het Statenkwartier naderen we de 
binnenstad, we lopen via Hoogfrankrijk,  
de Capucijnenstraat en de Capucijnensteeg 
langs de Synagoge. Deze dateert uit 1840 en 
is gebouwd op een voormalig kloosterterrein 
op de hoek van de Bogaardenstraat door 
stadsarchitect Mathijs Hermans. Op de 
zijkant van de Synagoge is sinds 2020 een 
Holocaust-plaquette aangebracht gemaakt 
door beeldhouwer en stadsdichter Maarten 
van den Berg in opdracht van de Nederlands 
Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg.  
Zij vroegen om een speciale boodschap om 
alle bevolkingsgroepen te herdenken die zijn 
vervolgd door het nazi-regime, zoals Roma, 
Sinti, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen, 
homoseksuelen, gehandicapten  
en andersdenkenden. Een mooi gebaar.

N  Vanuit de Synagoge lopen we terug naar 
ons startpunt, Mosae Forum met genoeg 
informatie om verder na te denken over de 
stad en wensen en ideeën voor de toekomst 
om door te geven aan het stadhuis.

Maastricht
van morgen
denk en doe mee.


