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LANDGOEDEREN ‘Poort’ bij kasteel Bethlehem

Geld voor
entree naar
groene zone
door onze verslaggever
MAASTRICHT – De door de provincie Limburg toegekende subsidie
van anderhalf miljoen euro voor
de landgoederenzone wordt geïnvesteerd in een goed bereikbare
entree ten noorden van de kastelen Bethlehem en Jeruzalem.
Naast zo’n poort gaat het geld
vooral naar stadslandbouw.

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders moet zich
nog uitspreken over het investeringsbesluit van de stuurgroep achter Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg, zoals het project
is genoemd. Maastricht, Meerssen,
Valkenburg en de provincie Limburg hebben zich de opdracht gesteld het gezamenlijke cultuurlandschap te verbeteren op een manier
die verder reikt dan het belang van
één gemeente.
De landgoederenzone in Maastricht – meer dan twintig kastelen
en door parken omgeven buitenplaatsen – moet van een versnipperd geheel een door wandel-, ruiter- en fietspaden aaneengeregen
park worden, dat als scharnier gaat
fungeren tussen het Heuvelland en
de Grensmaaszone en Belvédère.
Landgoedeigenaren en andere
particulieren zijn op hun eigen manier bezig met het aantrekkelijker
en toegankelijker maken van het gebied; gemeenten, provincie en waterschap nemen het infrastructurele raamwerk voor hun rekening: we-

gen, waterlopen, groene aankleding. De optelsom moet leiden tot
een groene gordel, waar na oplevering van de A2-tunnel de zogenaamde Groene Loper (lint van bomen vanuit het centrum van Maastricht) op aansluit. Dat gebeurt bij
Station Noord, de nieuwe halteplaats in aanbouw voor treinen in
de Beatrixhaven, waar ook een grote Park & Ride-parkeerplaats komt.
Ze is straks ook een ideaal startpunt voor wandel- en fietsroutes.
De toekomstige Groene Gastvrije Gordel, zoals de landgoederenzone is gedoopt, is ook een plek
waar het Maastrichtse stadsbestuur
stadslandbouw wil stimuleren. Natuur die voor de A2-ondertunneling sneuvelde, wordt in de landgoe-

Twee hectare
stadslandbouw
hotelschool
derenzone deels gecompenseerd
met volkstuinen, fruitboomgaarden, parkachtige aanplant en twee
hectare grond waarop studenten
van de Hoge Hotelschool Maastricht straks aan de slag mogen met
stadslandbouw.
Op 17 en 18 april houdt Maastricht een breed opgezette groenconferentie, die onder meer een
beeld moet opleveren van particuliere initiatieven en ideeën op het
vlak van stadslandbouw.

