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Doelstelling deelgebiedsvisie Poort van het heuvelland 

Omdat de gemeente Eijsden — Margraten besloten heeft 

een integrale gebiedsvisie voor de poort van het 

Heuvelland op te stellen, wil zij samen met 

belanghebbenden landschappelijke, economische en 

recreatieve meerwaarde toevoegen aan het Midden- 

terras. 

In de voorliggende studie worden aan de hand van een 

historische ontwikkellijn, een inventarisatie van de 

huidige status quo, doelen en maatregelen omschreven 

en in een advies samengevat. 

Dit voorlopige visiedocument omvat vele aanzetten 

waarvan de meest cruciale omschreven worden in 

hoofdstuk V, waarin de vier ingrepen langs de Rijksweg 

als dominant en urgent omschreven staan, welke 

eenmaal tot realisatie gebracht de overige zeven 

deelgebiedsaanwijzingen nader bijeen brengt. 

Jo Coenen, Maastricht 24-07-2021. 

Maaaricht 
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Contexten studiegebied 
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iedsvsie middenterras 

ewoon bewoond, buitengewoon benut” 

au Verbeek .m Hartjes’ ontwikkelisie 

(d.d.9-3-2020) 
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Definitie en opgaven Poort van het Heuvelland 

1. De poort van het Heuvelland heeft de karakteristieken van een stad-land zone en wordt als zodanig verder ontwikkeld. 

2. De kern van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt gevormd door het voormalige Missiehuis, landgoed Heerdeberg en het 

architectonisch ensemble van het Keerpunt, huize Sint Gerlach en voormalige dienstwoningen opgetrokken uit alksteen. 
  

  

3. Herontwikkeling en herbestemming van delen van het gebied zijn 

te gaan. Sloop kan daarbij een uitkomst zijn. 

bij noodzakelijk, ook om de verdere verrommeling van het gebied tegen 

4, Herontwikkeling en herbestemming van de gebouwen dragen bij aan de landschappelike kwaliteit e de verankering van de Poort van het 

Heuwelland in het Middenterras. 

. Een herziening van verkeersstromen en de ontsluiting van het gebied kan bijdragen aan de versterking van de ruimtelike kwafiteit van het 

gebied. Daarnaast kan een heroriëntatie van verkeersstromen bijdragen aan de verkeersveiligheid en het herstel van de Íaanstructuur van de N278. 

  

6. De N278 vormt tussen Maastricht en Cadier en Keer, samen met de omliggende bebouwingscomplexen en terreinen de Poort van het 

Heuwelland. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap worden hier op fraaie wijze gepresenteerd aan de weggebruiker 

7. Een diervriendelijke fets/voetgangersbrug over de N278 zou op architectonische wijze uitdrukking kunnen geven aan de poortfunctie van dit 

weggedeelte. 

  

uit: gebiedsvsie middenterras 

“Buitengewoon bewoond, buitengewoon benut” bureau Verbeek m. Hartjes’ ontwikkelsle (d.d.9:3:2020} 

In opdracht van de gemeente Margraten:Eijsden 
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Studiegebied in grotere context 

w _ L 

D 

Deze kaart geeft de 

zoneringen aan, zoals 

deze omschreven staan 

in het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg 

2014. Het studiegebied 

omvat de grenzen van de 

bebouwde gebieden van 

Maastricht en Cadier & 

Keer en het 

middenterras rond de 

Rijksweg. 

  

  



Het groen gearceerde 

gebied behoort tot het 

Nationaal Landschap 

Zuid Limburg. Het 

studiegebied is omgeven 

door de natura 2000 

gebieden: resp. de 

Bemelerberg en 

Schiepersberg ten 

noorden het Savelsbos 

ten zuiden. Tevens liggen|\\ 

hier de waterputten van 

de WML in het 

waterwingebied Heer- 

Vroendaal. 

  



Studiegebied — 

De oorsprong van het nu nog 

afleesbdre tefrassenlandschäp 

Îigt miljoenen jaren terug, toen 

ijstijden en warmere perioden 

elkaar afwisselden. ädens 
koude perioden was de bodem 

bevroren en zette deze 

zogenaamd echtende rivier 

zand en Kf af over een breed 

uitgestrekt rivierbed. Tijdens 

warmere periode konden de 

grote hoeveeheden 

smeltwater zich insnijden in de 

boder, waardoor zich een 

smaller en dieper rivierbed 

vorrmde. Boor herhaling van dit 

roces over vele miljoenen , 

F…. heeft zich eentrapvormig 
landschap gevormd, waarbij de 

ongste terfassen hétlaagstin 
e andschap liggen. 

kernkwaliteiten reliëf en cultuurhistorie 
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ontstaansgeschiedenis van het middenterras 

De geschiedenis van de landvorm van de poort van het heuvelland gaat 

terug tot n het pleictoceen, zo'n drie miljoen jaar geleden. Toen 

istijden en tussen-ijstijden elkaar afwisselden ontstond door een zich 

herhalend patroon geleidelijk aan het landschap dat we tegenwoordig 

kennen als de maasterrassen. 

  

Tijdens een ijstijd was de bodem bevroren en stroomde de Maas door 

een wirwar van beddingen (vlechtende rivier) waar over een brede 

vlakte zand en grind afgezet werd 

Tijdens de warme periode (interglaciaal) die erop volgde kreeg de Maas 

een vaste loop en sneed zich dieper in de riviervlakte in. 

Ondertussen kwam het hele gebied omhoog door bewegingen in de e de 

aardkorst. De gevormde riviervlakte kwam hierdoor hoger in het e … p 

landschap te liggen dan de insnijdende Maas en tekende zich als een ciende e 

duidelijke 'traptrede' n het landschap af. 

Bron:htis://www geologievannederlond.nl   (geanonimiseerd)
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inventarisatie studiegebied 

* plaatsbepaling studiegebied 

* gemeentegrenzen 

* eigendomskaart 

* erfgoed : monumentaal & landschappelijk 

* wonen en zorg 

* recreatie- en sportvoorzieningen 

* mobiliteit & ontsluiting : circulatie, openbaar vervoer en parkeren 

: n (geanonimiseerd)



studie 

__ 

A 

/ caarennen, 

  (geanonimiseerd)

  



inventarisatie studiegebied: *gemeentegrenzen 
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Inventarisatie studiegebied: monumentaal & landschappelijk 
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Studiegebied — kernkwaliteiten cultuurhistorische elementen 

      

    

   

  

Bouwland voor 1500 

Alin de Romeinsetijd k _/ 

werden de vruchtbare ï 

gronden van het 

middenterras gebruikt 

om voedsel te 

verbouwen, mede ten 

behoeve van de 

voedselvoorziening van 

de garnizoenen. De 

archeologische 

opgravingen van de 

Romeinse villa 

Backerbosch getuigen 

hiervan en geven een 

inkijk in de geschiedenis 

van het gebied. 

beschermd 

holle weg ouderd 

   

   
Bouwland voor 1500 [   
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monumentale erfgoederen 

Monumenten in het studiegebied UIze SE GerlaGh w e e 

i |a gen enon orzy 
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Missiehuis (1892) 
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E Gemeenteik monument beeldbepsiend gebouw 
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Het cultuurhistorisch waardevolle SMA-landgoed 

en voormalig kloostercomplex is landschappelijk 

bijzonder mooi gelegen en nestelt zich n de 

helling van het plateau, Het biedt een weids 

uitzicht op het Maasdal en is letterlijk en figuurlijk 

een gezegende plek. Het klooster werd gesticht 

door"de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in 1891 

door paters uit Lyon, onder leiding van pater 

Gaston Desribes. Op de vucht voor het destijds 

anti-klerikale regime in Frankrijk zochten en 

vonden ze hier hun toevlucht en wisten een 

missiecoliege en kleinseminarie te vestigen waar 

veien hun opleiding gevolgd hebben. In 1954 

werd het Missiehuis grotendeels door brand 

verwoest, waarna een nieuwe kapel met 

klokkentgren en een leerlingen- en patersvleugel 

werden herbouwd naar functionalistisch ontwerp 

van het architectenbureau Swinkels - Salemans - 

Knibbeler — Swinkels. 

  



Lourdesgrot, bidkapel en 14 staties 

> 

   

Pater Desribes was in de streek van 

Lourdes geboren. Hij kende Bernadette 

Soubirous, wiens visioenen aanleiding 

waren voor het ontstaan van Lourdes 

als bedevaartsoord, persoonlijk. 

Daarom liet hij hier als eerste een 

Lourdesgrot nabouwen, welke in 1892 

gereed kwam. Hiermee zette hij 

Bakkerbösj op de kaart waarmee een 

belangrijke inkomstenbron was 

aangeboord. Ook de bidkapel werd in 

hetzelfde jaar gebouwd. 



monumentale erfgoederen 

Erfgoed beeldbepalend 

Voormalig LS gebouw 

Cuithitriche vaarden 

e IS i Cader en Kerheetin meerdere opzchten hogecuistrsche waarden 

Zowelhet exterleuashetntereur j g gaaf n herkenbaar l technsche school. 

‘O f da het gebouwarhtectonsch een overangsmodel t r de schlerbouw t de aren7O aa het comgiex waardev 

 Gezin h relate Meinezontal nog overgeeven herenlaetechrichescholenheet de LS n a n Kee en hoge zeldraamheidswaarde. 

Deze zléraamhd gelt zowe voor inburg s o andeljk e 

Landejk j de LT n Cader n Keer t enige vooreeld met en vritaande zoagtand akconstuctie. 
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monumentale erfgoederen 

Erfgoed beeldbepalend 

0918 mei 1911 werd de vererlgjng t Joseph 

opgericht, waar d tatuten b} Korinkjk Eeit 

van 1Sjur 1914 werden oedeekeurd.De 

verniig ztelde z ten df "d zorg voor 
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verten, hipbehoevende f veoorbosde 

‘moenelje peronen van e c inet 

Bzonder de Aarzome verzerging vn 

mindefangen n of buten getchten Pater 

Kasters werd de ertedeecieur, 
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Studiegebied — kernkwaliteiten contrast open-besloten en groen karakter 
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 Inventarisatie studiegebied: recreatie- en sportvoorzieningen 

     

    (geanonimiseerd)

Wandelroutes en bezienswaardigheden 
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Inventarisatie studiegebied: mobiliteit & ontsluiting 
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Inventarisatie studiegebied: Verkeerscirculatiediagram 

4 maarGemelen 
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studiegebied in 5 ruimtelijke entiteiten 

* SMA en Monastère 

* golf: en sportterreinen 

* Rijksweg 

* via Jeugd en huize st Gerlach 

* Heerdeberg , grotten en landgoed 

* — (geanonimiseerd)



Studiegebied in 5 ruimtelijke entiteiten 

    
De $ entititen van het studiegebied betrffen 

. > Centraal 

- N n m D deriksweg 
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Ambities en Initiatieven 

* ouderenzorg 

* Permacultuur rond de LTS 

* jeugdzorg in St Jozef 

* de Abbey garden: ‘Gift of colour’ 

* woningbouw op SMA 

3 

(geanonimiseerd)



  



INITIATIEF 2: PERMACULTUUR IN DE LTS EN 

HEERDEBERG 

  
Ter plaatse van het voormalige LTS-gebouw is men voornemens 

om initiatieven te ontplooien om tot nieuwe vormen van 

publieksbemiddeling, van maken, leren en recreëren, te komen, 

waarbij vraagstukken als voedselveiligheid en voedselzekerheid 

in het licht van de huidige klimaatverandering en op basis van 

een ‘inclusieve' benadering van ecologische waarden een 

centrale rol zullen spelen, Deze te ontwikkelen activiteiten zijn 

verbonden aan het omliggende, historisch gelaagde landschap.   



INITIATIEF 3: MAGIC MIX IN ST. 

Maatschappelijke vraag naar zelfstandig wonen in een bekende 

omgeving met een reële prijs 

Bewoning door verschillende doelgroepen, geeft kracht en 

evenwicht (zie recent onderzoek platform 31 

https://www-rijksoverheid.nl/contact/contactgids/platform31) 

Een sociale community kan samen gebouwd worden; kan bewust 

doel zijn 

Bewonersgroepen die meer en minder kwetsbaar zijn 

Verschillende vragen: studenten, werkende jongeren, 

arbeidsmigranten, ‘spoedzoekers’ (met name 

na echtscheiding), jongeren met een ondersteuningsvraag, 

In een bepaalde mate (niet overheersend) ook mogelijkheden voor 

“kamers met kansen’ voor jongeren 

In een bepaalde mate, gecusterd, ook meer kwetsbare groepen 

De ‘krachtige’ bewoners vullen mede een sociaal maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in 

Terrein leent zich voor zelfstandige bewoning in community verband 

met fysieke ruimte 

  

39 
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INITIATIEF 3: MAGIC MIX IN ST. JOZEF 

      
Plattegrond bestaand 

  

  

Plattegrond nieuw. 

Terug naar oorsprong en contour van oorspronkelijk plan, gebouw 

van Sint Jozef, 

Gebouw betreft een hoofdmassa met 2 smalle vleugels. 

Daartussen staat een kapel. 

Wanneer alle later gemaakt uitbreidingen verwijderd worden, dan 

rest een bijzondere ranke en heldere massa. Een gebouw met veel 

transparantie en licht toetreding. 

Door verwijdering van alle beveiliging toevoeging is interactie en 

gebruik van directe omgeving een plus. Relatie landschap en 

gebouw is bijzonder. 

De aanwezige cellen en overige specifieke ruimtes zijn om te 

vormen naar kamers , vaak met hoge plafonds en ruim bemeten. 

Vaak is het zelfs mogelijke en een kleine entresol in te bouwen, 

Ingepland zijn kamers met eigen sanitair en keuken. 

Oppervlakte is in de meeste gevallen ca 22 m2. 

Kamers hebben transparantie en kan zelfs een atelierachtige 

uitstraling hebben. Directe omgeving vraagt om herinrichting. 

(Voorstel is in behandeling bij directie Via Jeugd waarbij op basis 

van hun commentaar meer functionele delen gespaard zullen 

moeten worden.) 
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INITIATIEF 3: MAGIC MIX IN ST. JOZEF 

+ Locatiestudie seniorenzorg en —huisvesting 

Voorstel voor het huisvesten van de 

senioren en zorgvoorziening in een 

besloten parkomgeving waarbij 

gebruik gemaakt wordt van het 

“balkon” met uitzicht over het 

middenterras en de bestaande 

infrastructuren van de eventueel 

leegkomende gebouwen en 

omgeving van “ Via Jeugd", na 

verhuizing van de jongeren naar het 

St. Jozef kloostergebouw. 

(Voorstel s in behandeling bij 

directie Via Jeugd.) 

Onlangs is bekend geworden dat 

r besloten is om in de vier meest 

westelijk gelegen paviljoens een 

vijftigtal AMV-ers vif jaren 

huisvesting te bieden. Dit 

voornemen laat het magic mix- 

concept ongemoeid. 

  

  



: Extended Ground is een 

Va 5 grensverleggende 

t biodynamische boerderij, 

veldlaboratorium en 

kennisdeelplatform opgericht 

n 2020 door Claudy Jongstra 

(artist-activist) en Claudia 

Busson (wild gardener) in De 

Kreake in Húns, Friesland. Het 

lokaal gebaseerd agro- 

ecologisch model staat aan de 

asis van Extended Ground en 

richt zich op onderzoek, 

INITIATIEF 4: DE ABBEY GARDENS EN GIFT OF COLOUR 

     

  

experimentatie kennisdeling 

met een breed publiek. 

Daarbij s het model bij uitstek 

- geschikt om zich aan te 

| passen aan diverse 

landschapsvormen en socio- 

culturele omstandigheden. 



INITIATIEF 5: Nadere volume- en ontsluitingsstudies en beeldkwaliteiten, 

om_geving/âMA__klooster 

4 

  

  

    

\ 

Op basis van de studies 

“stedenbouwkundige verkenning voor 

inplanting van een nieuw 

wooncomplex - SMA klooster Cadier 

& Keer” (augustus 2020) worden de 

voorwaarden voor volume- 

toevoegingen aan het gehele complex 

en structurele invoeging in de 

omgeving nader onderzocht. 

  



IV 
Ecologische verbeteringen 

Ontrommeling ‚ identificatie en verbindingen natura 2000 

*Waterhuishouding en ecologie 

*Agrarische biologie flora fauna en introductie ecoduct 

s n (geanonimiseerd)



Ecologische verbeteringen — noodzaak van verbindingen 
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Ecologische verbeteringen — gebieden, doelsoorten en aandachtssoorten 

TI \ 
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z * Tagekorren rleermuis 

z * Valeleermuis 

L Doetoorten 

1 : Spaamerlg 

. mnis d 

/ * Valerleermuis À 

Liging Natura2000 gebieden ten opzichte van de N278 bij Cadier en Keer: 

1. Bemelerberg & Schiepersberg aan de noordhijde 

2; Savelsbos aan de zuidrijde 
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Vroedmeesterpad 

* Geelbulkounrped 

+ Sledoorwpage 

Aandachtsorten 

+ Kerenmolf 

Aandachtsoorten 

+ Eikelmls 

Witde kat 

+ Hezeworm 

+ Levendbarende hagedis 

+ Vrocdmeesterped 

+ Geelbuikeuugpsd 

_/ + Sleedoornpagt 

Provinciaalnatuurbeleid ten opzichte van de N278 bi Cadier en Keer 

Donkergroen = Goudgroene Natuurzone 

Groene arcering =Zilvergroene Natuurzone 

Lichtgroen = Bronsgroene Landschapszone 
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Ecologische verbeteringen — aard van de verbindingen 

  
E 

Niet alle soorten maken gebruik van dezelfde ecologische verbinding om 

nfrastructuurte ruïsen. Dit hangt van de voorkeuren van de soort af. 

Soorten van open en halfopen landschap 

+ Korenwolf 

Soorten van halfopen en bestoten landschap 

+ Kamsalamander 

+ Vroedmeesterpad 

+ Geelbuikvuurpad 

+ Hazelworm 

+ Levendbarende hagedis 

* Das 

+ Widekat 

+ Eikelmuis 

* Spaanse Vag 

+ Sleedoornpage 

* Viegend hert 

De volgende verbindingen zijn belangrik en kansrijk t Poort van het 

Heuvelland 

1. Ontsnippering kernleefgebied Korenwolven 

2. Ontsnippering/ itbreiding leefgebied Das, ikelmuis, Hazelworm, 

Levendbarende hagedis, amfibieën, Spaanse vlag, Sleedoornpage, Vliegend 

hert,Ree 

3. Ontsnippering/ utbreidingleefgebied Das, Eikelmuis, Wilde ka, Hazelworm, 

Levendbarende hagedis, Kamsalamander, Vroedmeesterpad, 

Geelbuikvuurpad, Ree, Wild zwijn 

(geanonimiseerd)



Ecologische verbeteringen — aard van de verbindingen 

  

0 

De loeaties voor ecologische verbindingen diein aanmerking komen zjn die plekken 

waar het buitengebied ot aan de N278 grenst en meerdere diersoorten tegelijkertijd 

gefaciiteerd kunnen worder 
  

1. Aansluiing Weg van Heer naar Bemelen. Hiergrenzen agrarische percelen aan de 

N278. Deze kunnen geschikt worden gemaakt voor Korenwolf, zodat die dieren in 

de directe nabijheid an de weg voedsel vinden. Via een roostergoot of 

faunatunnel kunnen ze de N278 oversteken. Geleiding en rasterszijn noodzakelijk. 

Hier kan een koppeling gezocht worden met andere doelsoorten zoals de Das, Ree 

n amfibieën. 

2. Tussen landgoed Heerdeberg en het Missiehuis komen twee plekken in 

zanmerking voor doelsoorten om overte steken. De eerste i tussen Sint Gerlach 

n Berg & Dal, onderlangs het Bakkersbosch. Hierzijn mogelijkheden voor de 

zanleg van faunatunnels De tweede locatie s gelegen tussen de Trlchterweg en 

de golfbaan, bovenlangs het Bakkersbosch. De verbinding bovenlangs i uit te 

voeren met faunatunnels, maar gezien het hoogteverschl biedt een (combi} 

‘ecoduct hier meer potentie omdat daarmee meer doelsoorten worden bediend. 

Voor het functioneren van een (combi-Jecoduct s een goede geleiding aan de 

noordzijdelangs Missiehuis, gofbaan en sportpark wenselj. Een combi-ecoduct 

heeft de voorkeur indien deze lleen functioneert voor lein wild, reptielen en evt 

amibieën. De verbinding bovenlangs kent meer mogelikheden voor dieren dan 

de verbinding onderlangs, omdat bovenlangs een ongestoorde verbinding 

mogelijk s met de Keerderberg 

3. Oostelijk van Cadier en Keer is meer ruimte om van de Termaardergrub ichting de 

Schiepersberg en vice versa te migreren. n de huidige situatie i echter maar één 

velige erbinding aanwezig en wel viahet viaduct n de N278 over de 

Fommestraat. Vanwege de beperkte verkeersintensíteit en het voornemen van de 

provincie om het viaduct e vervangen, bestaan kansen voor het optimalseren 

van de ecologische verbinding. D s nodig om de passage ook geschikt te maken 

voor Eikelmuis, amfibleën en reptielen. Deze missen nu dekking onder het 

viaduct. Ook ontbreektIeefgebied (ecologische stapstenen) aan beide uiteinden 

van het viaduct 

   

(geanonimiseerd)



Ecologlsche verbetermgen faunavoomemngen en routes 

De faunavoorzieningen die ten westen van Cadier en Keer 

mogelijk en wenselik zjn, vergen een zorgwuldig inpassing 

ten aanzien van de voorgenomen herziening van de 

wegifrastruetuur. 

   

‘Ten aanzien van de faunapassage voor de Korenwolf zal 

overieg met specialisten duidelik moeten maken wat de aard 

n dimensionering van de faunapassage moetzijn. Dit biedt 

wellicht ook mogelijkheden voor de andere doel-en 

aandachtssoorten die tussen het Savelsbos en de 

Bemelerberg migreren. Ook zal goed gekeken moeten worden 

‘naar een eventuele samenhang met de nieuwe ontsluiting van 

het complex Sint Jozeph 

Faunavoorzieningen tussen Sint Gerlach en Berg & Dal aten 

zich goed landschappelijk inpassen, maarzjn voor het 

functioneren mede afhankelijk van het toekomstig gebruik en 

afbakening van aangrenzende terreinen. 

Het combi Jecoduct tussen de Trichterweg en de golfbsan 

bledt de mogelijkheid om ook reewild veilig de N278 overte 

Iaten steken. Daarbi s het wel van belang om in de zone 

‘twssen de bebouwde kom van Cadier en Keer de gofbaan en 

het sportpark voldoende rust te handhaven en verichting te 

‘beperken, zodat het reewild de kans kijgtzjn weg te 

vervolgen richting de Bemelerberg & Schlepersberg. In 

mindere mate geldt dt ook voor Das en Eikelmuis. Welis 

voldoende dekking aanwezig aan beide uiteinden van het 

(combiecoduct n slut het ecoduct aan de zuidrijde goed 

aan op het noordelijk uiteinde van het savelsbos. Mogelijk 

biedt deze route ook kansen voor amfibieën, omdat her meer 

mogelijkheden ijn om poelen aan te eggen dan v de route 

onderla 

(geanonimiseerd)



Ecologlsche verbeteringen — faunavoomenlngen en routes 

   

w 

s 

De op de kaart aangeduide verbindingen vormen geen reeks 

van opties, maar geven aan op welke weggedeeltes 

ontsnipperende maatregelen gewenst zjn. De exacte locatie 

‚en de aard van de maatregel moeten daarbij nader uitgewerkt 

worden. Het Í daarbij ook een afweging op welke doelsoort 

ngezet wordt aan de oost-en westkant van Cadier en Keer. 

Dit s mede afhankelijk van meekoppelkansen in relatie tot 

Infrastructuur,herbestemming, natuurontwikkeling en 

recreatie Besef weldat de fauna zelf de afweging niet maakt 

‚en bestaande routes net zolang gebruikt totdat een betere 

route ontdekt wordt. 

Daarom s het aan e bevelen nader onderzoek te doen naar 

de huidige oversteekplekken van Das en Ree. Deze 

diersoorten zijn gehecht aan hun routes en ullenzich niet 

makkelijk laten omleiden. Overleg met de widbeheereenheid 

n VIN Cadieren Keer kan daarbij ook waardevoll informatie 

opleveren. 

  

  

  

(geanonimiseerd)



Ecologische verbetring 
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Naast ontsnipperende maatregelen ter plekke van de N278 is 

'het ook belangrijk om te zorgen voor adeguaat igericht 

Ieefgebied aan beide zijden van de weg. De Poort van het 

Hewveland biedt n potentie al eefgebied voortal voor 

soorten. Optimalisaties zijn echter mogelij en voor sommige 

soorten meer dan wenselijk. 

1. Gebouw bewonende diersoorten. In het kader van 

restauratie,renovatie en energetische verduurzaming 

dient ruimte behouden te bliven voor medebewoning 

door vieermuizen, Huismus en Gierzwaluw. Door 

matuurinclsiwitei alsuitgangspunt e hanteren, kan een 

waardevole bijdrage worden geleverd aan het behoud en 

de ontwikkeing van de aanwezige populaties. 

2. Korenwolt WIl de Korenwolf gebruik maken van de 

faunavoorzieningen onder de N278, dan s het wenselijk 

om aan weerszijden van de weg ecologische stapstenen In 

terichten voor de soort. Ook andere soorten profiteren 

 daarbi van het voedselaanbod en de dekking die de 

stapsteen biedt. 

3. Amiibieën. Voor hetleggen van een verbinding tussen de 

verschilende populaties van amfibieënsoorten i het 

noodzakelijk om een reeks poelen aan te leggen. Mogelijk 

dienen ook de poelen op de golfbaan geoptimaliseerd te 

 worden voor bijvoorbeeld Vroedmeesterpad en 

Kamsalamander. 

4 Eikelmuis. De Ekelmuis heeftbaat bij een gevarieerd en 

extensif beheerd leinschalig landschap met groene 

tommelhoekjes en voldoende mogelijkheden om nestjes 

te maken. De Poort van het Heuvelland biedt daarvoor 

(geanonimiseerd)



V _  Visiedocument 
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circulatieplan en mobiliteitsmaatregelen 

  

Het mobilteitsschema s gebaseerd op een drietal 

‚aanpassingen aan en langs de Riksweg. Komend 

vanuit Maastricht wordt achter het “hotel n den 

Moof”, daar waar de weg draalt e In hoogte 

begint e stigen, de eerste rotonde die toegang 

verleent aan een natuurtransferium voor c3. 250 

bezoekers en parkeerplaatsen voor wandelen in 

het achterland aan weerszijden van de Rijksweg 

De tweede rotonde bevindt zich halverwege de 

‘ber, nabi “het rieluik’: sauterwijnen- 

Monastère-Huize S. Gerlach. 

Als ieuwe halteplaats voor de bussen en 

verdeelpunt naar de bestaande wandelroutes 

inks en rechts van de Rijksweg in het 

aantrekkelijke reliët. 

Bovendien wordt een derde rotonde 

geïntroduceerd, de het verkeer 

sportvelden en de huidige en toekomstige 

bewoners van het misseklooster SMA zal 

bedienen en anderzijds een nieuwe rondweg als 

‘begrenzing van Cadier & Keer (naar voorbeeld van. 

de oude Molenweg van Maastricht] bedient. 

  

   

n overleg met het adviesburo Goudappel worden 

de dimensies en exacte vormgeving van de 

knooppunten In dverse varianten nader 

onderzocht. 

Z bjage,rapport Goudappel. 

(geanonimiseerd)



circulatieplan en mobiliteitsmaatregelen 

  

Markante punten 

Door de aanleg van een natuurtransferlum (1) aan de voet 

van de heuvel en een draaipunt (2} met parkeergelegenheid 

n nieuwe bushalte op het keuispunt van Sauter wijnen en 

Huize St Gerlach, s met name het zuidelijke deel van het 

plangebied beter en veilger ontsloten. Beginnend bij deze 

twee markante punten kan de omgeving verder te voet 

ontdekt wordt. 

Door de geplande voetgangersverbinding (3 bij de nieuwe 

bushalte worden de weerskanten van de Rijksweg op 

natuurlijke wijze gekoppeld. Eventueelkan een elegante 

houten voetgangers en fiets brug hieraan toegevoegd 

 worden om de verkeerssoorten van elkaar te scheiden en 

het punt nog markanter te maken. 

.Om de verkeersdruk aan de dorpsrand van Cadier en Keer 

op de top van de Keerderberg op aanzienljke wijze terug te 

brengen wordt op 300 meterafstand van de huidige, een 

nieuwe rotonde (4} voorgesteld om de dverse bestemming- 

zoekende verkeerssoorten vóór het dorp op te vangen en 

zowelhet Misleklooster ls de nieuw gerangschikte golf-en 

sportvelden zonder overiast voor de wijk te kunnen 

ontsluiten. 

  

(geanonimiseerd)
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circulatieplan en mobiliteitsmaatregelen 
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Na aflag vanaf de Riksweg via de nieuwe rotonde kan onder "de 

laan” worden geparkeerd door de vele bezoekende wandelaars aan 

de voet van de Keerderberg. 

Het andschap wordt door de bomenlaan gemarkeerd en verheldert 

de scheiding tussen het vlake en het hellende landschap, tussen het 

onbebouwde en het bebouwde. Er wordt ingespeeld op de bestaande 

‘bomerrijen en verkavelingsichtingen. 

Een optie om naderte onderzoeken is de route 

Van buslijn 10 door te rekken naar de laan. Door de eindhalte 

van de Akersteenweg te verleggen naar de nieuwe laan, zou hier een 

keerpunt kunnen worden voorzien voor de ljn. Door de verbeterde 

‘bereikbaarheid zou het voor reizigers komend uit de rlchting 

Maastricht aantrekkeliker kunnen worden zich naar deze bestemming 

te begeven. 

(geanonimiseerd)



Beoordeling ontsluitingsvariant 
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Bushalte en profiel Rijksweg ter hoogte van de 

woningbouwontwikkeling Op de Keere 
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Nieuwe rotonde en rondweg 
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de3ster - het zorghotel - het zor 
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complex- de Abbeygarden - de 

{ 



   

  

  

  

  

   

  
H D T 

In rechthoek, vierkant, cirkel, driehoek en 

7 stervorm worden door middel van 

geometrische figuren de zeven 

plandeelopgaven van de poort van het 

heuwelland verbeeld. 

Deze vormen tezamen een ruimtelijke 

compositie n een nieuwe samenstelling. 

De zeven plandeelopgaven hebben elk een 

eigen specifieke identiteit en 

transformatieopgave die nadere definitie 

vragen. 

+ de3ster 

het zorghotel 

het zorgcomplex 

de Abbey-gardens 

de triangel 

wonen op SMA 

hetlaantje 

De zeven entiteiten ontlenen hun betekenis 

* aan de ligging aan de historisch signtficante 

ader Rijksweg en nestelen zich organisch 

tegen de amorfe groene schil en 

= mergelgrotten in het historische relië. 

(geanonimiseerd)



ENTITEIT 1 : drie-lanen-ster : natuurtransferium voor ” 250 parkeerplaatsen 

Entiteit1 

Het mooie horizontaal uitgestrekte 

landschap van het Middenterras wordt 

heden nog verstoord door de aanwezigheid 

van een aantal obstakels zoals de gymzaal. 

Desgewenst wordt dit gebied teruggegeven 

aan de natuur en kan er door de toevoeging 

van een laan als nieuw onderdeel van een 

stervorm een zichtbare grens getrokken 

worden tussen bebouwd en onbebouwd 

land. 

Dit geldt eveneens voor de vele toevallige 

bouwsels die deel uitmaken van het 

voormalige LTS-complex. 

Aanbeveling: wij adviseren vanwege de 

gewenste ontrommeling van de terreinen, 

de shed-dakenstructuur in opener verband 

met het omringende landschap te brengen. 

  Referene Kasruhe 

* — (geanonimiseerd)



ENTITEIT 2: Zorghotel Via Jeugd 

  

De transformatie van het St‚ Jozef 

Om het huidig leegstaande gebouw opnieuw tot Ieven te brengen wordt nagestreefd 

de ca. 70 op het terrein verblijvende jongeren een aangenaam onderdak te bieden door 

een passende transformatie. In samenspraak met I. Hans Wijffels de 

Rijksgebouwendienst-architect van de RGD verbouwingen d.d. 2004,is een stu 

gemaakt om ruimere kamers c.q. 70 wooneenheden in twee etages van de vleugels 

onder te brengen en de laatst toegevoegde dissonerende cellenblokken aan de 

achterzijde te slopen; eea om het gebouw zijn gesloten karakter te ontnemen en het - 

ookna sloop van de hekken n beter verband met het omringende landschap te 

brengen. Belangrijke voorzieningen zoals de fraaie sportzaal annex sportterreinen aan 

de achterzijde, de aula in de centrale kapel en de administratieve functies in het 

voorgebouw zullen daarbij zo veel mogelijk in stand gehouden worden. Daarbij zullen 

de paviljoens voor ander gebruik door derden ter beschikking kunnen komen en een 

grote verhuisbeweging op gang brengen die veel positieve effecten in de omgeving kan 

genereren. 

  

  
Aanbeveling: wij adviseren de hoofdkoers van het bestuur van Via Jeugd om hun 

hoofdtaak, nl. de zorg voor de jeugd, te volgen en zien perspectief in de transformatie 

van het voormalige kloostergebouw St. Jozef door de relatie met de omringende 

terreinen te intensiveren en het gebouw haar waarde door de prominente en centrale 

positie in het middenterras te koesteren, 

° n (geanonimiseerd)



ENTITEIT 3: Zorgcomplex voor ouderen in Icarus school en aangrenzende paviljoens 

  
8 

Na verhuizing van de 70 jongeren naar het klooster kunnen de 

vrijkomende ruimten in de Icarus school en de drie aangrenzende 

paviljoens omgebouwd worden tot verblijf van ouderen die zoeken 

naar een rustige en beschermde omgeving. Deze plek i bij uitstek 

geschikt vanwege het prachtige uitzicht over het open middenterras 

en afwezigheid van druk verkeer. De noodzakelijke voorzieningen 

kunnen na afstemming goed ondergebracht worden door hergebruik 

dan wel gedeeltelijke vernieuwbouw en herinrichting van het 

omringende buitenterrein, dat heden omzoomd wordt door smalle 

geplaveide wegen. 

Door aanleg van een fraaie bocht wordt het zorgdomein afgesneden 

van het doorgaande verkeer en zullen de resterende leegkomende 

paviljoens in de directe omgeving onderdak en 

exploitatiegelegenheid aan derden kunnen bieden, de aangrenzende 

BB indluis. 

  

  

Aanbeveling: Voornemens voor toevoeging van ouderenresidenties 

n dergelijk zorgaanbod kunnen wi adviseren in overleg met 'Via 

Jeugd/ Icarus’ op het zogenaamde balkon te realiseren met 

eventuele gebruikmaking van bestaande gebouwen en enkele 

pavijoens. 

(geanonimiseerd)



ENTITEIT 4: Triangel aan de voet van de Keerderberg 

  

Om een veilige oversteekplaats tussen de gebieden ten noord- en zuidzijde 

Iverwege de Rijksweg te bieden, ljkt het gebied binnen de driehoek ‘Sauter 

ijnen, Monastère en Huize St. Gerlach optimaal. Bovendien komen hier zoveel 

zaken samen dat het kan uitgroeien tot dé plaats voor ontmoeting, een 

bescheiden P&R en bushalteplaats. Hierbij zijn vele varianten voorstelbaar die 

n meer of mindere mate plaats bieden aan de drie genoemde componenten: 

plaats van ontmoeting en afspraak, van verbinding tussen aangrenzende 

wandelpaden en veldwegen en van op de bus stappen voor een verdere tocht 

per openbaar vervoer in oostelijke en westelik ichting. 

  

  

Aanbeveling: vanwege de markante ligging en de importantie van het nu 

ontbrekende scharnier dat door het openbare karakter van de triangel tot stand 

kan komen, bevelen wij aan de toekomstige realisatie snel ter hand te nemen in 

overleg met de provincie Limburg, stakeholders, de omwonenden en eigenaren 

van de 3 betrokken percelen. 

(geanonimiseerd)



    

Voorgestelde nieuwe route door toevoeging brug 

Wandelpaden rond het missiehuis, Sauter en de Abbey 

K — (geanonimiseerd)



ENTITEIT 5: ‘The Abbeygardens’ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Midden n het gebied ligt een zone die vooral een versnipperde indruk geeft door de vele 

snippers en parkeerplekjes, waardoor een dominante karakteristiek ontbreekt.In de visie 

wordt voorgesteld dit gemis op te heffen door de introductie van een aaneengeregen 

serie noord-zuid geprojecteerde tuinen, waar de auto geweerd wordt of slechts 

sporadisch te gast mag zijn . Min of meer centraal wordt een van hoog naar laag 

verlopende, niet onderbroken bomenlaan voorgesteld die de oost-west lopende straten 

aan de beide uiteinden met elkaar verbindt en de beide heden niet meer op elkaar 

afgestemde huizen St. Gerlach en St. Jozef opnieuw als duo fenomeen met elkaar in 

verband kan brengen, zoals in vroegere tjden. Daarbij opgeteld de vele vertakkingen naar 

de zwemsport,tennis, voetbal, of verblijf in pavljoensgewijze nieuwbouw en patio's 

onder het nieuwe maaiveld. Een oord van rust met ruimte voor tuinieren in een nieuw 

midden, dat nu ontbreekt. 

  

Aanbeveling: Vanwege haar ervaring met deelname in reeds geïnitieerde masterplannen 

n Amsterdam en elders in Europa adviseren wij volgens de reeds uitgezette lijnen van 

een participatie intiatief van Claudy Jongstra “ The gift of colour” verder te bewerken 

' met de omwonenden en gebruikers van de bestaande complexen. 

(geanonimiseerd)



ENTITEIT 5: ‘The Abbeygardens’ 

  

(geanonimiseerd)



ENTITEIT 6 & 7: Huisvesting bij het SMA klooster en het laantje 

De missiepaters hebben recent hun klooster verkocht om na de reeds in 

1668 ingezette terugloop van actviteiten van de kloosterorde plaats te 

bieden aan huisvesting voor ouderen. Er wordt door ontwikkelaars ook 

gedacht aan de realistie van een 70-al appartementen voor een jongere 

‚en enthoustaste gemeenschap de gebruikmakend van een aantal 

centrale gemeenschappelijke voorzieningen, naast de gol- en 

sportterreinen kunnen genieten van het sublieme uitzicht over het 

Maasdal en de weldadige rustdie het gewijde oord nog altijd biedt 

Opmerkelijk s de nog lvende attractteit van kapel, Mariagrot, 

monumentale staties en traditionele wijnbouw en wijnopslag naast de 

opgegraven Romeinse vila Backerbosch, welke belangrijke publiek- 

trekkende attractiesblijven voor velen uit de omgeving. 

„Aanbeveling: Vanwege het urgente belang van de revtalisering van 

leegstaande prominente monumenten n de Poort van het Heuvelland, 

worden in het voorligende plandeelrond het voormalige missiehui al 

sedert enkele jaren de ruimtelike randvoorwaarden onderzocht om 

nieuwe woorvormen toe te voegen en realisatie ervan n de toekomst 

mogelijk e maken. 

De impact hervan heeft naast het monumentale aspect ook betrekking 

‚op andere factoren zoals geluidsoverlast, ontsluiing en verdichting Een 

nieuwe aantrekkelijke en veiige ontsluting middels voorgestelde 

“doortrekken van het aantje” s om de reden van eruciaa belang- 

(Voor nadere utwerking van de omgeving zietoelichting Mobiliteit 

hoofdstuk ” WA Maatregelen "} 
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Nadere volume- en ontsluitingsstudies beeldkwaliteiten, omgeving SMA klooster 

Meijuni 2021JC 

Op basis van de studies 

“stedenbouwkundige verkenning voor 

inplanting van een nieuw wooncomplex - 

SMA klooster Cadier & Keer” (augustus 

2020} worden de voorwaarden voor 

volume-toevoegingen aan het gehele 

complex en structurele invoeging in de 

omgeving nader onderzocht. 



Tot slot: enkele observaties, ambities en aanbevelingen 

Naast de sfeervolle verhalen over de ijke geschiedenis en cultuur van het gebled i erten gevolge van de door i geconstateerde verrommeling en veries van het gewenste 

functiepatroon bestaater grote ehoefte aan bindende ruïmtelike ordening afspraken voor de Poort van het heuvelland. 

Door de recente verrommeling, de pijnljke leegstand van grote gebouwcomplesen en de ongewisheld over toekomstig ebruik, de problematische verkeersafwikkeling 

p de rjksweg terhoogte van de berg, ontstond het izicht da ergrote behoefte bestaat aan ondubbelzinnige uitganespunten en de noodzaak van 

Introductie heldere ruimteijke ordeningsmaatregelen mbt de status quo van het gebied. 

  

Deze betreffen: 

e nadere definitievan het onderzoeksgebied: tussen d dorpsrand Cadir en Ker n het oosten en de stadsranden van Maasrichtcq Heer n het westen, 

e afbakening van de dorpsranden t van een scherpe a »overgang naar het 2 ndschap 

Recomstructe van de diverse waa eninhet Migde-ertas, het ReKEen het plateau van Margraten 

Hetvakke Middenterras I haarecolgisch  toeitisch infrstruetureelandschappelk  cultureel hstorsche  econornische en agrarsche verschijning 

een wenselike van hetgebied dm a e van de meest dominante d a gebouwen s belangrkste 
onderdelen van de twee nucel aan weerszijden van de In 1823 In het andschap uigesneden Riksweg S Jozef nc. IS n domein Heerdeberg en het Voormalig Misichuis 

De fnancële njecties noodrakelijk voor de algehele reconstructie van hetgebied 

nleuwe contouren voor de dorpskern Cadier e Keerconfom de Maastfichtse Oude Molenweg, 

Hetaaneals mogelijke tbreléing van het andgoed Keerder 

  

  

    
  

  

  

  

  

Bovendien: 

 Aandacht voorhetsnoer van # om de hstolsch cuturele enlogischte 

aandacht voor de opmerkeljke mergelwining In onderaardse groten 

Aandacht voor de cultureel itorsch waardevolle inhetp n Romeins uwse Frankische tidperk 

Aandacht voor de verbouwingen en kunstoepassingen I de R loosters 

Aandacht voor de lging n esthetiek van d verbindende voetgangers:etsbrug an de voe van de heuet 

Aandacht voor de ging en esthetiek van de nieuwe rotonde t ontlostng van de huiige dorpsweg 

Aandacht voor de afhankeljheid van het doorgaand openbaar verkeertussen Aken e Mastricht egen hetcht van de Maastichtse P&R ambitie 
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separaat document 

Appendix: bijlagen 

interviews en rapporten en videorapportage 
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Colofon - Overzicht bijlagen 

dd. jan-juni diverse videorapportages 

dd. 28-01-’21 Genresidenties Nobamacare ism Vrencken architecten 

dd. 26-03-’21 Kerkwaliteiten Pvh bureau Verbeek 

dd. 23-04-’21 Ambitiedocument campus Heerdeberg 

dd. 11-05-’21 Orientatiestudie herbestemming huize St. Jozef van ir. H. Wijffels 

dd. 01-05-'21 Gift of colour Claudy Jongstra ‘Abbey gardens’ 

dd. 01-06-’21 Orientatiestudie herbestemming Icarus schoolgebouw annex paviljoens 

dd. 11-06-21 Verkeersonderzoek Goudappel 
SNnNnpHNn 

Overzicht verslagen stuurgroepvergadering van dd. 29-04 t/m dd. 18-05 

Lijsten en kaarten 

« Lijst stakeholders en geïnterviewden 

* Kaart mergelgroeves (ir. Joep Orbons) 

+ teksten interviews 
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