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Tuinen van Maastricht
䢇 Het plan ‘ Tuinen van Maastricht’ beoogt het oude cul-

tuurlandschap ten noorden van Maastricht weer aantrekkelijk te maken voor stadsbewoner, recreant en toerist.
䢇 Dat gebeurt onder meer door landgoederen, kastelen

Internationaal congres over Slow Food

en buitenplaatsen met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken voor wandelaar en fietser.
䢇 In 2010 zetten de landgoedbezitters met een open dag
hun poorten open naar tuinen, bossen, vijvers en parken. Slow Food Limburg verzorgt dan proeverijen.

Slow Food Limburg wil de komende jaren een Euregionale voedselgemeenschap stichten,
met verankering van typische voedselproducten in de regio. Het werk moet in 2011
uitmonden in de organisatie van een internationaal congres en de oprichting van een
‘voedselgemeenschap Zuid-Limburg’.

Lusthof voor de smaak
Het plan ‘Tuinen van Maastricht’ won vorige week de landelijke innovatieprijsvraag ‘Mooi Nederland’. Eer en bijna vier ton subsidie voor
een project dat bijna niemand kent. Tijd voor een kennismaking.

E

en fantasierijke geest kan
geen kwaad om het Maastricht van 2025 met de
ogen dicht voor je te zien.
We zoomen in op de Landgoederenzone, ten noorden van de stad.
Ruwweg van Kasteel Geusselt tot
Buitenplaats Meerssenhoven. In
vijftien jaar tijd zijn daar de ‘Tuinen van Maastricht’ tot leven gekomen. Een avontuurlijk stadspark,
waar wandelaars, fietsers en ruiters
via een lint van paden en lanen
van buitenplaats naar kasteel kunnen recreëren.
Maar de groene buffer is vooral uitgegroeid tot pleisterplaats voor de
genieter, waar elk weekeinde wel
iets te doen is op het vlak van eten
en drinken. Met als hart het inmiddels wereldvermaarde ‘Kenniscentrum voor de Smaak’ van de Hoge
Hotelschool Maastricht. Waar de
jongste innovatieve kweektechnieken van de Landbouwuniversiteit
van Wageningen beproefd worden
en nauw wordt samengewerkt met
de Universiteit van de Gastronomie in het Italiaanse Pollenzo, bakermat van ‘slow food’.
Landgoed Vaeshartelt is met zijn
dertig hectare letterlijk uitgegroeid
tot een proeftuin voor eerlijk, puur
en lekker voedsel. Groentetuinen

laanbeplanting

aaneengesloten bos

en fruitgaarden zijn in oude luister
hersteld, streekproducten en vergeten groenten aan een tweede leven
begonnen.
Hogeschoolstudenten doen er hun
voordeel mee. Het wereldwijde gesleep met dieren en groenten uit verre oorden is vrijwel verleden tijd.
Verdrongen door het besef dat het
afgelopen moet zijn met uitmergelen van de planeet.
Eten van eigen bodem dicteert de
lokale menukaart. Vaeshartelt is
het scharnier van het gebied, waar
liefhebbers van het goede leven
kunnen komen proeven, ruiken, koken en leren. Slow Food Limburg,
Maastrichtse Toeleverings Bedrijven, de gemeente Maastricht, IKL,
Provincie Limburg, CNME en tal
van andere belangenclubs werken
er samen voor het grote ideaal: de
‘Lusthof voor de smaak’.
Waar heel veel Maastrichtenaren
een baan hebben gevonden: groenonderhoud, keukens, dierenverzorging, rondleidingen, cursussen.
De Hoge Hotelschool Maastricht
heeft zich naast hotelmanagement
geconcentreerd op de voedseltak
van de branche. Eten en wetenschap bij elkaar gebracht. Wat kost
een mooi bord voedsel aan energie
en is daar winst te boeken? Hoe organiseer je de voedselketen zo milieubewust mogelijk?

De hotelschool vormt een nieuwe
generatie managers, die anders
denkt over de toekomst van de wereld.
Regionale producten kietelen het
zelfbewustzijn van de regio. Gulpenier Bier, gebrouwen van plaatselijke ingrediënten, geldt als voorbeeld van het nieuwe denken.
Maar er is meer: de historische buitenplaats Meerssenhoven is helemaal gerenoveerd. De monumentale boerderij huisvest een farmaciemuseum en een opleidingscentrum voor tandtechniek. Een medicinale kruidentuin en nieuwe natuur bij de Geul vervolmaken het
beeld. Wijngaard Boekenderhof is
van vier naar twintig hectaren gegroeid. Op het terrein is een route
uitgezet voor mensen die belangstelling hebben voor het wijnproces. In de omgeving zijn fruitboerderijen weer tot bloei gebracht. Ze
verwerken hun onbespoten oogst
tot jam en sappen. Kleinschalige
veeteelt, een bloementuin, ezelboerderij, kweekvijver voor zoetwatervis langs de Geul en een botanische tuin completeren het aanbod.
Bij het Park & Ride-spoorstation
op de grens van de Beatrixhaven
en Limmel is een winkel geopend
waar streekproducten verkocht
worden.
Hij loopt als een trein.
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