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Ruimtelijke Structuurvisie MHC
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Schetsontwerp het Hart (eindbeeld)

Fase 1, Voorlopig Ontwerp
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Twee delen
Dit boekwerk omvat de Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus en een uitwerking voor de eerste fase van het schetsontwerp
voor het Hart in een Voorlopig Ontwerp. De Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus is een gezamenlijk product van de
Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Brightlands Maastricht
Health Campus BV. Deze partijen hebben gezamenlijk Dona Stedenbouw, Urban Xchange en Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten
ingeschakeld om dit boekwerk te vervaardigen. Het boekwerk bestaat uit twee delen.
Blz 6

Deel 1: Structuurvisie BL-MHC

Het eerste deel bestaat uit de ruimtelijke en programmatische visie voor de lange termijn voor het volledige plangebied van de Brightlands
Maastricht Health Campus. Basis van de visie is de nieuwe gebiedsidentiteit voor de Brightlands Maastricht Health Campus, die al eerder
door de vijf partijen is vastgesteld (d.d. 20 juni 2013). Van daaruit zijn stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige en
programmatische keuzes gemaakt die het kader vormen voor de ontwikkelingsrichting op de lange termijn. Binnen dat kader wordt alle
ruimte voor flexibiliteit geboden: er worden slechts op hoofdlijnen richtlijnen voor gebouwontwikkelingen gegeven omdat de feitelijke
marktvraag onvoorspelbaar is. In de visie voor het plangebied wordt specifieke aandacht besteed aan het realiseren van een hart voor de
campus. De vijf partijen achten het toekomstige hart cruciaal voor het realiseren van de nieuwe gebiedsidentiteit. Derhalve wordt in Deel 1
van de Structuurvisie een nadere uitwerking voor het Hart gegeven in de vorm van een schetsontwerp voor de lange termijn. Na vaststelling
door de gemeenteraad van Maastricht vervangt de Structuurvisie BL-MHC het Masterplan Randwyck-Noord van Ungers/Von Brandt uit 1991
en is zij het nieuwe richtinggevend ruimtelijk en programmatisch kader voor nieuwe ontwikkelingen. De planologisch-juridische
‘doorvertaling’ daarvan geschiedt gefaseerd op basis van de concrete planinitiatieven die zich in de loop van de komende jaren zullen
(kunnen) voordoen. Met andere woorden: indien bouwinitiatieven waarover tussen de betrokken gebiedspartners overeenstemming wordt
bereikt, niet mochten passen binnen het thans vigerend bestemmingsplan, dan zal de gemeente zich inspannen om het daarvoor benodigde
planologisch-juridisch kader te creëren, bijvoorbeeld via postzegelbestemmingsplannen.
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Deel2: Uitwerking schetsontwerp voor de eerste fase van het Hart in Voorlopig Ontwerp

Het tweede deel bestaat uit de uitwerking van dat schetsontwerp voor de eerste fase van de realisatie van het Hart in een Voorlopig Ontwerp.
Vanwege de omvang van het volledige plangebied zal in deelgebieden worden gewerkt aan uitwerkingen. Het Hart vormt één van die
deelgebieden en is het eerste deelgebied waarvoor een nadere uitwerking in de vorm van een schetsontwerp is opgesteld. Zoals voor de
gehele campus geldt, zal ook het Hart gefaseerd ontwikkeld worden. Vanwege de grote betekenis van het Hart voor de toekomstige campus
is bewust gekozen om al op korte termijn te starten met de eerste fase in de realisatie van Het Hart. Die eerste fase is weergegeven in het
Voorlopig Ontwerp. Het streven is de eerste fase te realiseren in de periode 2015 - 2018. In deel 2 is nader uitgewerkt om welke
planonderdelen het gaat.
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1.0
Inleiding
1.01

Aanleiding gebiedsontwikkeling en
Structuurvisie
Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Academisch
Ziekenhuis Maastricht, Brightlands Maastricht Health
Campus BV en Provincie Limburg hebben in
gezamenlijkheid het initiatief genomen tot een omvangrijke
herontwikkeling van het bestaande gebied in Randwyck
naar een nieuwe campusomgeving.
De urgentie om de bestaande situatie op Randwyck door te
ontwikkelen tot een daadwerkelijke campus is voor alle
betrokken partijen fundamenteel. Om die reden is een
gezamenlijk project gestart onder de naam
Gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus (MHC,
nader afgekort als BL-MHC).

1.0
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1.

De gebiedsontwikkeling heeft twee aanleidingen:

Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM), Universiteit
Maastricht (UM) en Provincie Limburg hebben de Brightlands
Maastricht Health Campus BV opgericht. De Brightlands
Maastricht Health Campus (BL-MHC) moet een
kwaliteitssprong inluiden voor excellentie en innovatie op
het gebied van ‘health’ in zorg, onderwijs, onderzoek en
bedrijvigheid. Betrokken partijen willen op een aantal
speerpunten een internationaal leidende positie innemen,
toptalenten aantrekken en kansen voor valorisatie benutten.
De bijbehorende uitgangspunten voor business development
zijn opgenomen in het in 2010 vastgestelde Masterplan
Maastricht Health Campus. Dat document bevatte overigens
geen ruimtelijke visie en moet niet worden verward met de
nu voorliggende Structuurvisie Brightlands Maastricht
Health Campus.
Om deze kwaliteitssprong te realiseren is naast de evidente
topfaciliteiten een inspirerende en stimulerende
campusomgeving nodig die aanzet tot informele
ontmoetingen, communityvorming, kennisdeling,
creativiteit, open innovatie en businessgroei. Het creëren
van een dusdanig stimulerende campuscultuur betekent
onvermijdelijk een transformatie van de huidige gedateerde
ruimtelijke setting binnen Randwyck.
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2.

De Gemeente Maastricht werkt hard aan het fundament van
de toekomstige stad. Daar horen verreikende ruimtelijke
ingrepen bij zoals de ondertunneling van de A2. De
Structuurvisie Maastricht 2030 geeft richting aan de
gewenste toekomst. Onderdeel van deze Structuurvisie is de
transformatie van Randwyck naar een levendige en
aantrekkelijke campusomgeving met interessante
ontmoetingsplekken en synergie tussen onderdelen. Daarbij
gaat het nadrukkelijk om het verder versterken van de
aanwezige kenniseconomie en het internationale karakter.
De impact van dit gebied reikt echter veel verder dan de
stad Maastricht. De Provincie Limburg focust op de grote
betekenis ervan voor de regionale economie. De nieuwe
campus maakt deel uit van een bredere visie om de
Kennis-As Limburg
verder uit te bouwen. Vanuit de strategie Brainport 2020
werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen
om de mondiale concurrentiepositie te versterken. De
campus in Maastricht is de beoogde internationale
toplocatie voor health sciences.

te maken voor een cruciaal deelgebied van de toekomstige
campus: het Hart.
In de periode van juli 2013 tot en met september 2014
hebben de vijf partijen hard gewerkt aan het ‘rekenen en
tekenen’. In opdracht van en in samenwerking met de vijf
partijen hebben de bureaus Dona Stedenbouw, Urban
Xchange en veenenbos en bosch landschapsarchitecten de
structuurvisie opgesteld.
De voorliggende structuurvisie is het resultaat van het
gezamenlijke traject en omvat:
-- een overall visie op de ruimtelijke en functionele
gebiedsontwikkeling van BL-MHC
-- een gedetailleerde ruimtelijke uitwerking van het
eindbeeld (schetsontwerp) voor het Hart van BL-MHC
-- een gedetailleerde uitwerking van uitvoeringsplannen
voor de eerste fase in de gebiedsontwikkeling van BL-MHC
(periode t/m 2018).

Het denken vanuit een gedeelde opgave voor de
gebiedsontwikkeling heeft als eerste stap een gezamenlijke
toekomstvisie voor BL-MHC opgeleverd. Deze visie voor de
lange termijn is verwoord in het document ‘Identiteit en
ruimtelijk-functioneel concept MHC’ (juni 2013). Met de
ambitieuze visie als uitgangspunt hebben de gezamenlijke
partijen besloten een haalbaar ruimtelijk plan
(structuurvisie) op te stellen. Gelet op het verwachte
langjarige traject en de urgentie om in te grijpen op korte
termijn is specifiek besloten een gedetailleerde uitwerking
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Masterplan Ungers/Von Brandt 1991

Randwyck-Noord is een suburbaan stadsdeel aan de
zuidzijde van Maastricht dat vanaf eind jaren zeventig in
fasen is ontwikkeld. De UM, het azM en het MECC zijn vanaf
het begin de grote gebruikers van het gebied geweest. Het
huidige masterplan dateert uit 1991. De opgave was
destijds om met respect voor de grote verscheidenheid aan
bebouwing, zowel in schaal, functie als vorm, meer eenheid
te brengen in het gebied: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Het
middel dat daartoe is ingezet is het introduceren van een
orthogonale structuur van straat- en laanprofielen,
omzoomd door neutrale gebouwen met een uniforme
bouwhoogte. Dit is met name gerealiseerd aan de
noordwestzijde van het plangebied. Ook het MECC, destijds
nog een vrijstaand complex, omgeven door
parkeerterreinen, is aan de noord en oostzijde “ingepakt”
door kantoor- en parkeergebouwen die passen in het beeld
van bouwblokken met een uniforme bouwhoogte. De
bedoeling was om dat ook aan de zuidzijde te doen.
Een belangrijk structurerend element is de ‘Allee’, de P.
Debyelaan, direct ten westen van het Academisch
Ziekenhuis. Verder zijn in dat masterplan twee parken
voorzien, één Centraal Park, gelegen in een door gebouwen
omsloten ruimte, waarin het bestaande faculteitsgebouw
als een ‘paviljoen’ werd opgevat, en daarnaast een meer
romantisch park als overgang naar de woonwijk. Het
Forumplein werd gezien als een belangrijke centrale
ontmoetingsplek, waar verschillende gebiedsdelen met
elkaar werden verbonden. Aan de zuidoostzijde zou rondom
de sporthal een stedelijk plein worden gecreëerd. Aan deze
zijde werd later (in 2004) het ‘Campusplan’ van architect
Calatrava bedacht. Dit bleek echter financieel niet haalbaar.

1.0
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masterplan Ungers/Von Brandt 1991
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Achteraf waren ook de verwachtingen ten aanzien van het
programma van kantoren, woningen en sport te hoog
ingeschat. Toen bleek dat dit plan niet doorging moest een
plek worden gevonden voor de inmiddels gesloopte
sporthal. Het voormalige drukkerij-gebouw, waar een
tijdelijke sporthal aan was vast gebouwd, is aangewezen
als de plaats voor een nieuw sportcentrum.
Randwyck anno 2014
Na de ruim twintig jaar dat het huidige masterplan onder
supervisie van Jürgen von Brandt richting heeft gegeven
aan de ontwikkeling van Randwyck, kunnen we constateren
dat de grote complexen van azM, UM en MECC opgenomen
zijn in een samenhangende stedelijke structuur van straten,
pleinen en bouwblokken. De voorgenomen bouw van Mosae
Vita, op de hoek van P. Debyelaan en Joseph Bechlaan, zou
dit beeld nog verder kunnen versterken.
Wat tot nu toe echter niet is gelukt, is het opwaarderen van
de openbare buitenruimtes (zoals het Forumplein of de
centrale Allee) tot aantrekkelijke ontmoetings- en
verblijfsgebieden. Mede door de naar binnen gerichte
gebouwcomplexen, deels met een ‘opgetild maaiveld’,
speelt het leven zich hoofdzakelijk binnen de gebouwen af.
In de buitenwereld domineren infrastructuur en
geparkeerde auto’s, en wordt deze door gebruikers en
bezoekers als monotoon en zielloos ervaren.
Een tweede punt is dat de verkeersstructuur deels strijdig is
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met de ruimtelijke structuur en als onduidelijk ervaren
wordt. De Allee suggereert een royale entree van het gebied
richting Forumplein, maar blijkt doodlopend te zijn voor
autoverkeer. Het MECC is zelf onzichtbaar geworden door
de omringende bebouwing en de aanrijroute voor auto’s is
ook vanaf de westzijde onduidelijk.
Door de voorgenomen bouw van het sportcentrum kan het
Centrale Park met zijn omringende bebouwing niet in de
vorm worden gerealiseerd zoals dat in het masterplan uit
1991 verbeeld werd.
Tenslotte is in de recente Structuurvisie Maastricht 2030 de
verbetering van de relatie van Randwyck met de rest van de
stad geagendeerd. Er wordt gepleit voor een betere relatie
met de Maas en het doortrekken van de Groene Loper tot in
het hart van Randwyck.
Behoefte aan herijking
Vanuit de gedeelde behoefte aan een kwaliteitssprong
richting een aantrekkelijke en stimulerende
campusomgeving achten de initiërende partijen de tijd rijp
om het vigerende masterplan, dat ruim 20 jaar sturend is
geweest voor de ontwikkeling van Randwyck, te herijken.
De Maastricht Health Campus is bedoeld om door
onderlinge samenwerking meer spin-off te genereren voor
kennisgerelateerde bedrijven en instituten. Daar past een
aantrekkelijke en levendige omgeving bij, waar mensen
vanuit verschillende achtergronden elkaar kunnen
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1.02

ontmoeten. De openbare ruimte moet daartoe uitnodigen.
Succesvolle campusomgevingen laten zien dat de gewenste
gespecialiseerde bebouwingstypes (kantoor, laboratorium,
bedrijfsunit) steeds minder passen in de neutrale structuur
van straten met uniforme bouwhoogte, maar meer in een
groene campusachtige opzet, waarbij het parkeren
gemeenschappelijk wordt opgelost. Het tempo waarin de
nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden is onzeker. Maar
het opwaarderen van de publieke ruimte kan daar niet op
wachten en zal daar deels op vooruit moeten lopen.

Over het plangebied en het exploitatiegebied
Plangebied van de Structuurvisie
Op de luchtfoto van Randwyck is met een rode contour het
plangebied voor de Structuurvisie BL-MHC gemarkeerd.
Bewust is ervoor gekozen het plangebied groter te bezien
dan alleen de grondeigendommen van azM en UM als de
initiatiefnemers van de campus. Ruimtelijk en functioneel
gezien is de invloedsfeer van de campus namelijk groter
dan dat. Denk aan ‘harde’ aspecten als verkeersstructuur,
parkeren, gebiedsentrees en kwaliteit van de openbare
ruimte. Maar ook meer ‘zachte’ dimensies als identiteit,
campusbeleving, oriëntatie, levendigheid en internationale
uitstraling. Bovendien zijn er ook ruimtelijke en
economische aanleidingen vanuit de stad en de regio om
het gehele plangebied en alle aanwezige functies goed te
verbinden en te positioneren. De Structuurvisie BL-MHC
geeft aldus een langjarige visie voor het gehele plangebied.
Exploitatiegebied voor de BL-MHC
Binnen het plangebied is sprake van een zogeheten
exploitatiegebied. Dit is het deel van het plangebied waar
azM, UM en Gemeente Maastricht als eigenaren van de
gronden samenwerken aan de gebiedsontwikkeling. Dit
exploitatiegebied betreft een groot deel van het
plangebied, en omvat onder meer het Hart van de campus
en het zuidelijke deelgebied waar in diverse vormen
valorisatie van campusactiviteiten is voorzien. De
samenwerking tussen partijen in een gezamenlijk
exploitatiegebied geeft ruimere mogelijkheden om de
gebiedsontwikkeling tot een succes te maken.

1.0
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De in dit boekwerk gepresenteerde langjarige visie voor
gebiedsontwikkeling is door de initiërende partijen in
gezamenlijkheid opgesteld. De verantwoordelijkheid voor
de uiteindelijke realisatie van de visie verschilt echter
tussen het deel dat binnen en buiten de exploitatiegrens
valt. Binnen het exploitatiegebied nemen de
samenwerkende partijen ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor verdere planvorming en
realisatie. De partijen zijn daarin allen ‘shareholders’.
Buiten het exploitatiegebied ligt de verantwoordelijkheid
voor een verdere uitwerking van de plannen en
toekomstige realisatie in de eerste plaats bij de gemeente.
UM en azM hebben hierbij als ‘buren’ uiteraard ook een
belang, maar zijn daarin ‘stakeholders’ vergelijkbaar met
andere eigenaren binnen het plangebied of aangrenzend
daaraan.
Getallen
De omvang van het plangebied (zie plangrens) is 72
hectare. De omvang van het exploitatiegebied is 58
hectare.
Binnen het plangebied werken momenteel circa 12.000
mensen (dat is exclusief het Provinciehuis, zie plangrens).
Hiervan zijn circa 7.700 mensen specifiek actief binnen de
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context van de Maastricht Health Campus (dat wil zeggen:
azM, UM en aan health gerelateerde bedrijvigheid). Het
aantal werknemers binnen de context van BL-MHC zal naar
verwachting verder groeien. Gestreefd wordt naar een
toename van circa 1.100 hoogwaardige arbeidsplaatsen in
2023.
Voorts telt de BL-MHC momenteel 5.800 studenten. Ook dit
aantal zal naar verwachting groeien, tot maximaal 8.100
studenten over tien jaar.
Buiten deze ‘dagelijkse’ gebruikers kent het gebied grote
aantallen bezoekers. Met name het ziekenhuis en het MECC
zorgen voor veel publiek. Naar schatting komen jaarlijks
1.500.000 bezoekers naar het plangebied. Gemiddeld zijn
dit op werkdagen circa 6.000 bezoekers per dag. Maar
omdat niet elke dag een evenement in het MECC plaatsvindt
zijn er uiteraard grote verschillen per dag. Het grootste
evenement van het MECC, de TEFAF, trekt in totaal ruim
70.000 bezoekers in 10 dagen.
Met deze aantallen in beeld wordt duidelijk dat de
potentiële levendigheid van de buitenruimte bijzonder
groot is. De Maastricht Health Campus telt nu circa 17.800
‘dagelijkse gebruikers’ (werknemers en studenten) op 72
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hectare. Dat betekent een dichtheid van ca. 250 gebruikers
per hectare. Met het meetellen van de bezoekersaantallen
wordt de dichtheid per hectare alleen maar groter. Op een
normale dag zou dit neerkomen op ca. 300 gebruikers per
hectare, op een topdag zelfs 350 gebruikers per hectare.
Ter vergelijking: de High Tech Campus Eindhoven telt circa
8.000 werknemers op 100 hectare. Dat betekent een
dichtheid van 80 werknemers per hectare. Utrecht Science
Park (De Uithof) telt op werkdagen circa 60.000 gebruikers
op circa 300 hectare. Dat betekent een dichtheid van 200
gebruikers per hectare.

1.0
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plangebied

1.03

Over de Structuurvisie
De Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus
geeft in de eerste plaats een nieuwe ruimtelijke en
functionele visie op het plangebied. Het huidige ruimtelijk
masterplan voor Randwyck Noord uit 1991 van Ungers en
Von Brandt vervalt na vaststelling van de Structuurvisie
door de Gemeenteraad van Maastricht.
De structuurvisie zal waar nodig vanwege afwijkingen ten
opzichte van het vigerende bestemmingsplan ook de basis
vormen voor een nieuw planologisch-juridisch kader.
Vanwege de onvoorspelbare marktbehoeften en de
gewenste flexibiliteit zal echter geen allesomvattend nieuw
bestemmingsplan voor het gehele plangebied worden
opgesteld. Dat zal - zoals hiervoor reeds eerder aangegeven
- aldus op onderdelen (via postzegelbestemmingsplannen)
gebeuren voor die deelgebieden of ontwikkelingen die op
dat moment aan de orde zijn.
De structuurvisie geeft langjarig richting aan de
gebiedsontwikkeling van BL-MHC: het gaat om ambities die
we nastreven, geen in beton gegoten uitgangspunten en
afspraken. Gelet op de omvang van het gebied zal deze
gebiedsontwikkeling een langjarig proces vormen. Voor een
groot deel zijn nieuwe ontwikkelingen in het gebied nog
onbekend. Dit betekent dat de structuurvisie veel
flexibiliteit biedt aan onverwachte ontwikkelingen. Daar
staat tegenover dat de initiatiefnemers van de BL-MHC een
nadrukkelijke richting willen geven aan de toekomstige
invulling van de campus met een focus op health
gerelateerde bedrijvigheid, kennisinstituten en faciliteiten.
Hoe werkt dit in de praktijk? De focus biedt houvast voor
het uitbouwen van een onderscheidend concept van de

1.0

Inleiding

campus, maar legt niet in detail de bestemming van kavels
of gebouwen vast. Daarmee wordt voorkomen dat nog
onbekende ontwikkelingen in de toekomst onmogelijk
worden gemaakt. Bovendien kent het gebied nu een
heterogeen karakter en wordt een (geleidelijke)
conceptuele verandering richting health aan
marktinitiatieven overgelaten.
Uiteraard beseffen de gebiedspartners ook dat veel
gebouwen en kavels in het bredere plangebied in eigendom
zijn en blijven van andere partijen. De structuurvisie geeft
ook voor die andere partijen een nieuw ruimtelijk en
functioneel perspectief voor de lange termijn maar daarin
wordt - met de vaststelling van deze Structuurvisie - nu nog
niets formeel opgelegd aan initiërende partijen. Vooralsnog
blijft immers het thans vigerend bestemmingsplan voor
derden het juridisch kader, totdat er nieuwe planologische
besluiten zijn genomen. Bestemmingswijzigingen van deze
gebouwen zijn nu echter niet voorzien. Wel zal de directe
omgeving voor deze functies in positieve zin flink gaan
veranderen door de gebiedsontwikkeling. Zie bijvoorbeeld
de komst van een levendig Hart met allerlei voorzieningen,
de herinrichting en kwaliteitsverbetering van de openbare
ruimte en de verbeterde verkeerstructuur.
Naast de langjarige visie geeft dit document ook een
uitwerking voor het Hart. Vanwege de enorme impact op de
gewenste campuscultuur van levendigheid en
ontmoetingen is heel bewust gekozen om meteen in de
eerste fase van de ontwikkeling van de campus te starten
met de herontwikkeling van het Hart van de campus. De
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eerste fase voor het Hart betreft ontwikkelingen in de
periode 2015-2018. Op korte termijn zal dus al veel
veranderen. Voordeel voor een snelle ontwikkeling is dat dit
deelgebied uitsluitend grondeigendommen van de
initiërende partijen betreft.
Met het oog op een daadwerkelijke uitvoering op korte
termijn geeft deze structuurvisie aldus een
ontwerpuitwerking voor het Hart (schetsontwerp van de
gewenste eindbeeldsituatie). De metamorfose van dit
deelgebied bestaat voor een groot deel uit investeringen in
de buitenruimte. Omwille van de financiële haalbaarheid
vinden niet alle ruimtelijke ingrepen uit het eindbeeld van
het Hart in de eerste fase plaats (zie deel 2).
Voor de uitvoering van de eerste veranderingen in het Hart
hebben de betrokken grondeigenaren met elkaar
afgesproken dat zij de noodzakelijke investeringen zullen
doen. De details van de samenwerking tussen de vijf
partijen worden in separate documenten beschreven.
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Ruimtelijke opgaven
Aanleiding voor de Structuurvisie Brightlands Maastricht
Health Campus vormt de mismatch tussen het gewenste
toekomstperspectief van de BL-MHC (pijler van de
Limburgse kenniseconomie) en de fysieke werkelijkheid
van het huidige Randwyck. Voor de gebiedsontwikkeling is
een aantal ruimtelijke opgaven benoemd in het
startdocument ‘Identiteit en ruimtelijk-functioneel concept
MHC’. De structuurvisie biedt een antwoord op deze
opgaven. De ruimtelijke opgaven zijn:
-- Inrichten van een stimulerende openbare ruimte passend
bij de ambities van de Brightlands Maastricht Health
Campus BV
-- Creëren van een levendig verblijfsgebied in de
buitenruimte
-- Creëren van een Hart voor de campus met een
concentratie van voorzieningen voor ontmoetingen,
interactie en ontspanning
-- Creëren van een beeldmerk met internationale uitstraling
-- Bieden van ruimte voor nieuw programma
-- Verbeteren van de presentatie en oriëntatie van de
campus
-- Maken van een goed werkende verkeerstructuur
-- Maken van een nieuwe parkeerstructuur met als streven
om het parkeren op maaiveld fasegewijs te vervangen
door gebouwde parkeervoorzieningen.
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1.05

Uitgangspunten
De Structuurvisie BL-MHC kent een aantal uitgangspunten:
1. De gebiedsontwikkeling van de Brightlands Maastricht
Health Campus is een gezamenlijk initiatief van vijf
partijen: Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht,
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Brightlands Maastricht
Health Campus BV en Provincie Limburg. Partijen zijn een
gezamenlijk project gestart geleid door een Stuurgroep
waarin bestuurders van de vijf partijen zijn vertegenwoordigd.
2. De ruimtelijke en functionele ambities voor de structuurvisie
zijn verwoord in de toekomstvisie ‘Identiteit en ruimtelijkfunctioneel concept MHC’ die in juni 2013 is vastgesteld door
de Stuurgroep Gebiedsontwikkeling BL-MHC.
3. De gebiedsontwikkeling in lijn met de Structuurvisie zal
gefaseerd en in uit te werken deelgebieden plaatsvinden.
Voor het deelgebied het Hart is als eerste een schetsontwerp
gemaakt. In Deel 2 wordt nader uitgewerkt hoe dat
schetsontwerp in een eerste fase gerealiseerd kan worden.
4. Voor de oplossingsrichting van de parkeeropgave in deze
structuurvisie is het MECC als exploitant van een groot aantal
parkeerplaatsen actief betrokken.

1.0

Inleiding

1.06

Leeswijzer
Deel 1 van de Structuurvisie Maastricht Health Campus
bestaat uit zes hoofdstukken, met deze inleiding als eerste.
In het tweede hoofdstuk wordt de nieuwe gebiedsidentiteit
van de BL-MHC beschreven. Het derde hoofdstuk geeft het
ruimtelijke plan voor de lange termijn (de visiekaart) en de
onderliggende ruimtelijke principes. Het vierde hoofdstuk
gaat in op de nieuwe verkeer- en parkeerstructuur. Het
vijfde hoofdstuk beschrijft het functionele concept en het
ontwikkelprogramma. Het zesde hoofdstuk geeft een
schetsontwerp (lange termijn visie) voor het Hart van de
campus.
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2.0
Een nieuwe gebiedsidentiteit
2.01

Aanleiding voor een nieuwe gebiedsidentiteit
De Brightlands Maastricht Health Campus staat voor een
excellent toekomstperspectief. Rondom het Academisch
Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht
ontstaat een van de meest geavanceerde centra voor
gezondheid in Europa. Klinische zorg, hoogwaardige
medische wetenschap en kennisintensieve bedrijven
werken intensief samen aan baanbrekende oplossingen
voor een gezonder leven. De ambitie is een
innovatiecampus te zijn die internationaal state of the art is
op een aantal medische thema’s.
Deze campus wordt niet in een gloednieuwe omgeving
gevestigd maar in het bestaande gebied Randwyck. Het is
voor alle betrokkenen duidelijk dat hier sprake is van een
mismatch tussen de vereisten van een innovatiecampus en

2.0
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de fysieke werkelijkheid. Het gebied Randwyck kent zijn
oorsprong in de jaren ’70 en is vervolgens tot wasdom
gekomen in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. De
ontwikkelprincipes uit die tijd vormen tot op de dag van
vandaag de realiteit. Er is sprake van een suburbane
omgeving waar het leven zich grotendeels afspeelt in
grootschalige naar binnen gekeerde gebouwen. De
buitenwereld waarbij infrastructuur en geparkeerde auto’s
domineren wordt ervaren als monotoon en zielloos.
Het toekomstperspectief van de innovatiecampus vraagt
om een stimulerende omgeving die bewust is ingericht op
de fundamentele waarden die daarbij horen: innovatie,
kennisuitwisseling, ideeënvorming en informele
ontmoetingen.
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2.02

Richting geven vanuit een sterke identiteit
De urgentie om de bestaande situatie op Randwyck door te
ontwikkelen tot een daadwerkelijke campus is voor alle
betrokken partijen fundamenteel. Gemeente Maastricht,
azM, UM, BL-MHC BV en Provincie Limburg zijn daarom een
gezamenlijk traject gestart onder de naam
Gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus.
De partijen beseffen dat deze gebiedstransformatie een
zorgvuldige en intelligente aanpak vraagt. De complexiteit
vereist een geheel nieuw denkkader en
planningsbenadering. Het traditionele systeem van een
planmatige vastgoedontwikkeling voldoet immers niet meer
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in de onvoorspelbare open wereldeconomie. In de aanpak
zal volop ruimte moeten zijn voor adaptatie, flexibiliteit en
nieuwe initiatieven.
Om toch richting te kunnen geven aan de
campusontwikkeling hebben de samenwerkende partijen
een heldere toekomstvisie met een overtuigend
geformuleerde identiteit van de campus geformuleerd (juni
2013). Deze gezamenlijke toekomstvisie vormt de basis
voor de voorliggende Structuurvisie. Bepalend voor die
visie zijn de intrinsieke drijfveren van de betrokken
initiatiefnemers geweest.
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In de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health
Campus komt de gewenste identiteit dus centraal te staan.
Gebieden met een sterke identiteit zijn in staat gebruikers
aan zich te binden, een antwoord te bieden aan
veranderende behoeften en mee te bewegen met de
toekomst. Vanuit een sterke identiteit kan blijvend richting
worden gegeven aan ruimtelijke en programmatische
uitwerkingen.

2.0
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Ter verduidelijking. Wanneer in deze Structuurvisie wordt gesproken over
de Brightlands Maastricht Health Campus (afgekort als BL-MHC) dan wordt
daarmee primair gedoeld op de gebiedsontwikkeling. Wanneer de
specifieke organisatie voor de Brightlands Maastricht Health Campus wordt
aangehaald wordt de afkorting BL-MHC BV gebruikt.
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2.03

Een groeiproces
Het ontwikkelen van een nieuwe gebiedsidentiteit is een
groeiproces. De gedroomde campus staat er niet in één
keer: de gebiedsontwikkeling zal een langjarig traject
vergen. De gewenste identiteit vormt daarbij het kompas
dat richting geeft aan de verdere gebiedsontwikkeling en
tegelijkertijd alle ruimte biedt aan flexibiliteit en
veranderende behoeften.
Bij het opstellen van de toekomstvisie (vanaf november
2012 en afgerond en vastgesteld in juni 2013) hebben de
samenwerkende partijen waarden en thema’s opgesteld Waarden en thema’s MHC als innovatiecampus
voor de gewenste omgeving. De waarden en thema’s die
Waarden
partijen graag in het campusgebied willen terug zien
hebben uiteraard veel te maken met de achterliggende
Open
drijfveren voor de gebiedsontwikkeling. De drijfveren van
azM en UM om het gebied te herontwikkelen gaan vooral
Thema’s
over het creëren van een innovatiecampus (innovatie,
Buiten
Health
businessgroei, talenten). De drijfveren van de gemeente
Maastricht en de provincie Limburg gaan vooral over het
versterken van de stedelijke en regionale (kennis)
economie. Het zijn twee invalshoeken die elkaar positief
beïnvloeden. De waarden en thema’s die hieruit
voortvloeien zijn in twee bijbehorende schema’s te
Faciliteiten
Innovatie
vervatten.

Campus

Welkom

Stimulerend

Excellent

Groeikracht

Uniek

Interactie

Valorisatie

Cultuur

Talenten

MHC als innovatiecampus
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In de schema’s zit een gelaagdheid van links naar rechts.
Het is een groeimodel. De linker kolom geeft het na te
streven karakter van de BL-MHC in de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling. Dit is niet het gewenste eindbeeld. Je
zou kunnen zeggen dat dit de voorwaarden van een
campusgebied zijn. Dan volgt in tijd gezien de middelste
kolom met kernwaarden. Tenslotte volgt de rechter kolom
waarin de uiteindelijke ambitie voor het campusgebied
staat weergegeven. Dit zijn de toegevoegde waarden, de
waarden die het onderscheidende karakter van BL-MHC
Waarden en thema’s MHC als nieuwe plek voor de stedelĳke economie
aangeven.
Waarden
Verbonden

Levendig

Stedelĳk

Kenniseconomie

Inspiratie

Interactie

Synergie

Internationaal

Ontdekking

Expansie

Showcase

Ontmoetingsplek

Beweging

Reuring

Bezieling

Thema’s

MHC als nieuwe plek voor de stedelijke en regionale economie
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2.04

De nieuwe identiteit: BL-MHC over 10 jaar

“De Brightlands Maastricht Health Campus is een van de
meest geavanceerde centra voor gezondheid in Europa.
Deze grensverleggende campus is ontstaan rondom het
Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit
Maastricht. In een eersteklas inspirerende omgeving
werken klinische zorg, hoogwaardige medische wetenschap
en kennisintensieve bedrijven intensief samen aan
baanbrekende oplossingen voor een gezonder leven. Op
een aantal medische thema’s is deze campus internationaal
state of the art. De campus is een hotspot voor mondiaal
toptalent en een katalysator van versnelde innovatie,
valorisatie en businessgroei.

Vanzelfsprekend wordt de sfeer grotendeels bepaald door
de typische campuscultuur. De kern van de Brightlands
Maastricht Health Campus wordt gevormd door een
community van medisch specialisten, wetenschappelijke
onderzoekers, kenniswerkers en studenten. Bijzonder is
echter het open en heterogene karakter van de campus
waarbij publiek integraal onderdeel uitmaakt van het
campusleven. De bezieling van de campus komt bovenal tot
uiting in Het Hart van de campus: een levendige centrale
plek waar diverse publieksvoorzieningen geconcentreerd
zijn rondom een aantrekkelijke groene buitenruimte.
Daarnaast worden op de campus ruimtes gecreëerd voor
specifieke belevingswerelden. In het bijzonder geldt dit voor
kenniswerkers en onderzoekers die moeten presteren in een
open innovatie r&d omgeving. Naast de toonaangevende
faciliteiten biedt de campus een contemplatieve
buitenruimte waar in een meer besloten beleving informele
interactie kan plaatsvinden.

Onmisbare bouwsteen is het stimulerende landschap dat
bewust is ingericht op de waarden die fundamenteel zijn in
de economie van de 21e eeuw: informele ontmoetingen,
kennisuitwisseling en ideeënvorming. Bijzonder daarbij is
dat het om een bestaand gebied gaat. Het campusgebied
betreft een opzienbarende transformatie van een
suburbaan, monotoon en naar binnen gerichte plek naar
een innovatieve, levendige en bezielde campusomgeving.

Onderdeel van het succes van de campus is de interactie en
synergie tussen alle onderdelen in het gebied. Het gaat
hierbij om een geheel van activiteiten die continu in
wisselwerking met elkaar functioneren. Naast alle actoren
die zich met gezondheidsvraagstukken bezig houden,
betreft dit ook andere kennisintensieve bedrijven en niet te
vergeten publieksvoorzieningen als cafés, restaurants,
hotel, sportcentrum e.d. Onovertroffen meerwaarde wordt

Met de geformuleerde waarden en thema’s als baken is een
karakterschets te geven van de Brightlands Maastricht
Health Campus over tien jaar. In deze karakterschets zijn de
gedeelde waarden en thema’s verwerkt. Daarmee is het een
beschrijving van de gewenste gebiedsidentiteit geworden.
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verkregen door de aanwezigheid van het MECC. Naast
toegewijd centrum voor medisch-specialistische
conferenties is dit ook de Euregionale standplaats voor
grote publieksbeurzen waaronder de wereldwijd
spraakmakende kunstbeurs TEFAF.
De universele aantrekkingskracht van de campus maakt dit
gebied tot een uitnodigende internationale showcase voor
Maastricht: een plek die talenten en bedrijven weet te
verleiden tot vestiging. De Maastricht Health Campus is
excellent in gezondheid, onovertroffen in versnelde
innovatie en businessgroei, baanbrekend in het stimuleren
van interactie en kennisdeling en uniek in haar heterogene
en levendige campuscultuur. Het resulteert in een cruciale
succesfactor voor de Limburgse kenniseconomie.”
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2.05

Positionering
Met de nieuwe gebiedsidentiteit zoals hiervoor omschreven
positioneert de Brightlands Maastricht Health Campus zich
als een unieke campus op alle schaalniveaus.
De BL-MHC BV (toen nog Maastricht Health Campus BV
genaamd) is in het bijzonder opgericht om op internationale
schaal een kwaliteitsprong te realiseren. Doelstelling van
de BL-MHC BV is een internationaal gerespecteerde campus
te zijn waar innovatie, valorisatie en businessgroei
ontwikkeld wordt vanuit medisch en
gezondheidswetenschappelijk onderzoek. De health
campus zal zich op wereldschaal onderscheiden door
excellent te zijn op een aantal speerpunten van azM en UM.

Binnen Maastricht tenslotte biedt de BL-MHC een unieke
omgeving als vestigingsplek voor de kenniseconomie met
internationale voorzieningen en bijbehorende uitstraling.
In de Structuurvisie Maastricht 2030 is de transformatie
van Randwyck benoemd als een cruciaal brandpunt voor
stadsontwikkeling. De transformatie van de omgeving is
erop gericht om dit gebied blijvend de belangrijkste plek
voor de stedelijke en regionale economie van de 21e eeuw
te laten zijn. Naast uiteraard het azM en de UM is een
voorziening als het MECC hierbij van fundamentele waarde.
Essentieel is dat de verblijfskwaliteit, de
ontmoetingsfuncties en de relatie met de binnenstad en
overige stadsdelen wordt verbeterd.

De BL-MHC draagt in belangrijke mate bij aan de
doelstellingen van Brainport 2020 om de kenniseconomie
van Zuidoost-Nederland verder te versterken. De campus
positioneert zich als één van de drie Limburgse campussen
waar kennisactiviteiten en onderzoeksinfrastructuren zijn
geconcentreerd. De BL-MHC heeft daarmee een belangrijke
voortrekkersrol voor de uitbouw van de Kennis-As Limburg.
Maar ook liggen er kansen voor relaties met
kennisinstituten in de Euregio.
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campusontwikkeling in regio
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stedelijkheid en ontmoeting
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3.0
Ruimte
3.01

De Structuurvisiekaart Brightlands Maastricht
Health Campus
Om in stappen de nieuwe gebiedsidentiteit van de
Brightlands Maastricht Health Campus te realiseren is een
structuurvisie nodig die voor een lange periode richting kan
geven aan de gebiedsontwikkeling. De nieuwe
Structuurvisiekaart staat hiernaast afgebeeld. De visiekaart
vertegenwoordigt het gezamenlijke gedachtegoed over de
toekomst van de Brightlands Maastricht Health Campus.
Nieuwe bebouwing en beplanting heeft grotendeels een
indicatief karakter. Middels toekomstige uitwerkingen in de
verschillende deelgebieden en planologische borging in het
bestemmingsplan worden exacte bouwvelden en
bebouwingsenveloppen gedefinieerd. De visiekaart
verbeeldt het lange termijn perspectief. De uitvoering zal in
verschillende fases plaatsvinden. Zoals blijkt uit de
uitwerking van de eerste fase van het schetsontwerp voor
het Hart van BL-MHC (zie Deel 2: Voorlopig Ontwerp eerste
fase van het Hart) blijft het pand aan de P. Debyelaan 1 in
elk geval voorlopig gehandhaafd. Over toekomstige
sloopplannen zullen ter zijner tijd afspraken gemaakt
moeten worden met de vastgoedeigenaar.
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3.02

Motivering van het ruimtelijke concept
De Structuurvisiekaart legt het nieuwe ruimtelijke concept
van de Brightlands Maastricht Health Campus vast. Het
ruimtelijke concept kent een aantal fundamentele keuzes
voor de indeling van het gebied (met een hart en met
verschillende deelgebieden), de inrichting van het gebied
(met een groene openbare ruimte en een aantal bijzondere
plekken), de structuur van het gebied (met heldere
verkeersroutes en de ambitie om het maaiveldparkeren
fasegewijs te laten verdwijnen) en de sfeer in het gebied
(met levendigheid, ontmoetingsplekken en een menselijke
maat).
Deze keuzes komen voort uit vijf elementaire
uitgangspunten.

1. De nieuwe gebiedsidentiteit

Het eerste uitgangspunt is het waarmaken van de nieuwe
gebiedsidentiteit. De gewenste identiteit is richtinggevend
voor de inrichting en toekomstige ontwikkeling van het
campusgebied. Het doel is een omgeving te gaan realiseren
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die de kernwaarden van de campus uitdraagt zoals
levendigheid, gezondheid, innovatie en internationale
expressie. De toekomstige buitenruimte van de campus zal
dan ook een levendig beeld geven met ruimte voor
ontspanning, ontmoeting en kennisuitwisseling. In de
toekomstige BL-MHC is de inrichting en het gebruik van de
buitenruimte als ook de relatie tussen de binnenwerelden
en daarbuiten juist cruciaal. Gebruikers en bezoekers
moeten zich hier welkom voelen.

2. Een hart voor de campus

Het tweede uitgangspunt is het realiseren van een centrale
en veelzijdige ‘ontmoetingsplek’. Dit uitgangspunt komt
voort uit de gezamenlijke overtuiging van de partijen dat de
BL-MHC een hart nodig heeft. Succesvolle
campusomgevingen in de wereld kennen allemaal een
parkachtige buitenruimte en een centrale plek waar
publieksvoorzieningen zijn geconcentreerd. Een aantal
argumenten spelen mee voor de BL-MHC. Ten eerste is
sprake van een internationale ambitie. De BL-MHC
concurreert op mondiale schaal. Voor het aantrekken van
topbedrijven en toptalenten is een topomgeving een
vereiste. Daarbij zijn de doelstellingen met betrekking tot
valorisatie hoog: 40 spin-offs, 1.100 banen en een forse
toename van het aantal patenten. Ten tweede is sprake van
een veelzijdig en heterogeen gebied: de BL-MHC is een
businesscampus, universiteitscampus, innovatiecampus en
stedelijke ontmoetingsplek ineen. Ruimtelijk is daarom
gekozen voor een centrum, genaamd het Hart, met
publieksvoorzieningen en een groene buitenruimte op de
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meest centrale plek in het gebied. De gewenste interactie
tussen alle doelgroepen is hier optimaal en de centrale
locatie biedt de meeste kansen voor draagvlak van
voorzieningen. Ten derde is sprake van waardetoevoeging
voor de toekomstige ontwikkellocaties. Onderdeel van het
Hart is een parkachtige buitenruimte waarin
oppervlaktewater prominent aanwezig is. Water in de
campusinrichting geeft een bijzondere kwaliteit en heeft
bewezen meerwaarde voor bedrijfsvestiging. Met name zal
dit gunstig uitpakken voor de ontwikkellocaties die aan de
publieksruimte grenzen. Juist het openhouden van deze
plek en het inrichten met kwaliteit creëert waarde voor de
ruimtes eromheen. Zonder het bestemmen van deze plek
als kwaliteitsruimte zou de plek weliswaar als centraal
gelegen ontwikkellocatie kunnen dienen; maar bij gebrek
aan een dergelijke buitenkwaliteit zou de campus verder
weinig kwalitatief hoogwaardige ontwikkellocaties kennen.

3. Eenheid in het gebied

Het derde uitgangspunt is het aanbrengen van eenheid in
het gebied. Het plangebied is omvangrijk (72 hectare) en
kent grote complexen (zoals azM, UM en MECC) met sterke
eigen belevingswerelden. De opgave is om via de
ruimtelijke inrichting het hele gebied één overkoepelende
campusuitstraling te geven. Dat betekent dat er een
uniforme maaiveldinrichting moet komen en een
samenhangende infrastructuur moet worden ontworpen. De
campusidentiteit moet beleefbaar worden van Limburglaan
tot A2 en van John F. Kennedysingel tot aan Oeslingerbaan.
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4. Nieuwe openbare ruimte door wegnemen van
auto’s uit het zicht

bijdraagt aan het welbevinden van haar gebruikers. Het
betekent dat pleinen, straten, entrees e.d. geherdefinieerd
worden en op de wezenlijke plekken kleinschaligheid wordt
ingebracht. Dit geldt voor de openbare ruimte, maar ook
voor de gebouwen die daar aan grenzen. In tegenstelling
tot de huidige situatie dienen gebouwen een transparante
gevel en een duidelijke entree te hebben. Gestreefd wordt
naar een architectuur waarbij interactie plaatsvindt tussen
binnen en buiten. De entreegebieden van de diverse
campuscomplexen - de universiteit, het ziekenhuis en het
MECC - nodigen uit tot de omvorming naar attractieve
plekken. De huidige maximale bouwhoogte van 20 meter
binnen Randwyck is ook richtinggevend voor de toekomst
van BL-MHC.
Om bovenstaande uitgangspunten te concretiseren in een
ontwerp voor de campus kent de Structuurvisie BL-MHC de
volgende planlagen die hierna worden uitgelegd:

5. Een menselijke maat

-------

Het vierde uitgangspunt is het terugdringen van de
dominantie van autoverkeer en parkeren in het straatbeeld,
met de ambitie om alle parkeerplaatsen fasegewijs onder te
brengen in gebouwde voorzieningen. Hiervoor in de plaats
komt een aantrekkelijke openbare ruimte die past bij de
nieuwe gebiedsidentiteit. Hoofdgedachte is dat parkeren
op afstand wordt aangeboden (met uiteraard een
uitzondering voor de ziekenhuisfuncties waarvoor directe
autobereikbaarheid cruciaal is). Dit principe levert twee
belangrijke winstpunten op. In de eerste plaats ontstaat er
ruimte om een aangename omgeving te creëren, doordat de
auto grotendeels uit het straatbeeld verdwijnt. En in de
tweede plaats leidt parkeren op afstand, mits strategisch
gepositioneerd, tot meer levendigheid in de openbare
ruimte en interactie tussen doelgroepen.

Het vijfde uitgangspunt in het ruimtelijke concept bestaat
uit het terugbrengen van de menselijke maat in het gebied.
Op dit moment heeft de buitenruimte een XXL karakter
waardoor mensen zich er ‘verloren’ voelen. Het streven is
dat de toekomstige BL-MHC plekken kent waar het ‘goed
toeven’ is, waar geborgenheid heerst en de omgeving
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Belevingswerelden
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Bijzondere plekken en campuspad
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3.03

De campusvloer
Het campusgebied krijgt één uniforme ‘campusvloer’.
Hiermee ontstaat op een heel directe manier eenheid in het
plangebied. Bovendien draagt een uniforme inrichting van de
openbare ruimte bij aan de gewenste groene, gezonde en
uitnodigende omgeving waar ontmoetingen worden
gestimuleerd. De hele openbare ruimte van de campus wordt
in beginsel ingericht volgens het volgende principe: gras met
(groepen) bomen doorsneden door paden en wegen. Ook in
smalle straten, zoals de Tanslaan en de Verheylaan is het
principe van de campusvloer uitgangspunt voor de inrichting.
Door een divers bomenassortiment wordt de hele campus als
het ware een park dat met de seizoenen meebeweegt.
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3.04

Belevingswerelden
Zoals eerder geconstateerd is de BL-MHC een heterogene
campus met diverse gebruikersgroepen. Dat is anders dan
bij veel traditionele campussen. Al deze bezoekers moeten
zich kunnen identificeren met de campus.

achter het azM. Een wens voor de toekomst is om
universiteitsactiviteiten meer centraal in de campus te
positioneren. Realisatie van het universitair sportcentrum
in het Hart draagt hier in belangrijke zin aan bij.

Het gebied kent een ruimtelijke opbouw rondom drie
belangrijke complexen: azM, UM en MECC. Alle drie zijn
grote instituten met een complexe logistieke organisatie.
Bij zowel het ziekenhuis als het MECC is logistiek van
personen en goederen een wezenlijk onderdeel van de
bedrijfsvoering. Dat moet ook in de toekomst gegarandeerd
blijven. Deze logistieke wetmatigheden hebben bij allen
een weerslag op de inrichting van de omgeving. Het
ziekenhuis heeft samen met de universiteit een
‘binnenwereld’ tussen de gebouwen waar veel
expeditieverkeer plaatsvindt. Behoudens de fietsroutes
vanuit de Joseph Bechlaan richting de faculteiten en de
verbinding tussen de faculteiten en P. Debyelaan (Doctor
Tanslaan, waar ook Maastro Clinic ligt, en Verheylaan) zijn
de expeditiestraten niet ingericht voor bezoekers. Bij het
uitwerken van het plan is aandacht nodig voor zowel de
verkeersveiligheid als de sfeer van het binnengebied.

Het MECC heeft een parkeer- en expeditiesysteem rondom
de hallen. Het is thans een sterk naar binnen gekeerd
complex. De hoofdentree zit in het midden van het complex.
De opgave voor het MECC is om de stromen zo te
organiseren dat meer interactie met de omgeving wordt
gemaakt, en in het bijzonder met het Hart van de campus.
Dat betekent bijzondere aandacht voor entrees aan de
buitenzijde van het complex. Daarnaast is het belangrijk om
expeditie en parkeren zo te organiseren dat deze in
overeenstemming komen met het verkeerssysteem van de
campus. Een bijzondere kans schuilt in het congrescentrum
(theater) van het MECC. Hoewel nu weinig zichtbaar ligt
deze zaal in het Hart van de campus. Door deze zijde te
openen en aan het Forumplein een theaterfoyer te
realiseren ontstaan programmatische kansen en een
wisselwerking tussen binnen (congresgebouw) en buiten
(campus). De foyer krijgt daarmee betekenis voor de
campus: BL-MHC meeting point. Daarnaast zou onderzocht
kunnen worden hoe het huidige NH hotel aan het
Forumplein kan bijdragen aan de levendigheid van het
plein. Herinrichting van de plint van het gebouw met meer
publieksfuncties kan een versterking betekenen voor de
gewenste levendigheid van het plein. Voor de uitstraling
van het Hart zou het goed zijn om de bestaande gevels van
het hotel meer transparant te maken. Met nam de kopgevel
aan de Joseph Bechlaan heeft in de huidige situatie een
anonieme uitstraling.

De UM (de twee faculteiten Health, Medicine and Life
Sciences en Psychology and Neuroscience) is in de huidige
situatie voor het grootste deel gevestigd aan de oostzijde
van het gebied, parallel aan de A2. Het grote gebouw heeft
een kop aan de Joseph Bechlaan, nabij station Randwyck.
De hoofdentree is voor fietsers en voetgangers in de
huidige situatie moeilijk te vinden. De universiteit is met
haar studenten en onderzoekers een belangrijke doelgroep
van de campus maar het complex ligt, bezien vanuit het
(toekomstige) Hart van de campus, behoorlijk verscholen
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3.05

Het Hart
Midden in het plangebied ligt het Hart. Het Hart is het
centrum van de campus. Hier wordt een ruimte gemaakt die
representatief is voor alle gebruikers van de campus. De
ambitie is dat hier een levendig beeld ontstaat met plekken
voor ontspanning, ontmoeting en interactie en door de
relatie te leggen tussen de binnenwerelden en daarbuiten.
Net als de rest van de campus wordt ook het Hart ingericht
met de uniforme campusvloer, maar dit wordt aangevuld
met inrichtingselementen om te verblijven en te
ontspannen.
Het Hart heeft geen fysieke begrenzing maar ligt aan de
denkbeeldige as van het treinstation Randwyck aan de
oostzijde tot aan het universitair sportcentrum aan de
westzijde van de campus. Beeldbepalende organisaties als
azM, UM, MECC en NH Hotel Maastricht liggen aan deze as
en hebben hieraan een ingang.
Op deze denkbeeldige as ligt een scharnierpunt op de
kruising van de P. Debyelaan met de Joseph Bechlaan. Hier,
tussen het Forumplein en de parkruimte tussen
sportcentrum en azM, bevindt zich straks de meest
levendige plek van de campus. Het doel is dat de gebouwen
zich hier presenteren met royale entrees en
publieksintensieve functies. Het nieuwe Mosae Vita en de
mogelijke realisatie van het BL-MHC meeting point in de
foyer van het MECC aan het Forumplein zijn hier uitgelezen
voorbeelden van.
Het doel is dat ook aanvullende functies zoals horeca en
kleine winkels zich kunnen presenteren in deze nieuwe
openbare en levendige publieksruimte. De buitenruimte
wordt ingericht op ontspanning en ontmoetingen. Rekening
wordt gehouden met de aanwezigheid van grote groepen
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mensen die willen verblijven in de buitenruimte. De
inrichting krijgt veel variatie, van geconditioneerde plekken
en buitenterrassen tot inrichtingsobjecten in de openbare
ruimte die het verblijf aangenaam maken. Bewust wordt
gestreefd naar het leggen van verbindingen met de
omliggende wijken zodat over en weer meerwaarde
ontstaat met de komst van het nieuwe functies in het Hart
van de campus.
Een publieke ruimte ingericht als park is onderdeel van het
Hart. Deze omgeving is een onmisbare bouwsteen van de
nieuwe campusidentiteit. Alle bekende campussen hebben
een als park ingerichte centrale plek. Deze nieuwe plek op
de BL-MHC wordt ingericht met water, grasvelden en
beplanting en is erop gericht om ontmoetingen, inspiratie,
buitenactiviteiten en sporten te stimuleren. Het park brengt
natuur in de campus hetgeen ook het imago en beleving
van de health campus (gezondheid) positief beïnvloedt.
Daarnaast kan het park worden gebruikt voor evenementen
in de buitenlucht.
In het kader van de waterbergingsopgave wordt het huidige
watersysteem fors uitgebreid. Het water wordt intelligent
ingezet om de verblijfskwaliteit van het Hart te vergroten.
Daarover later meer bij ‘Wateropgave’.
Om het Hart te creëren wordt het in zijn geheel vrijgemaakt
van autoverkeer inclusief parkeren. De aanwezige
busroutes (ook toegankelijk voor taxi’s en ambulances) en
fietsroute worden ingepast in het nieuwe straatprofiel.
Gelet op het cruciale belang van het Hart voor de campus
start de ontwikkeling hiervan tijdens de eerste fase in de
gebiedsontwikkeling van de BL-MHC.
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3.06

Bijzondere plekken en campuspad
Naast de specifieke inrichting van het Hart wordt de
openbare ruimte van de campus verder verrijkt met
bijzondere inrichtingen bij de entreepleinen van grote
publieksfuncties. De Structuurvisie kent vijf van deze
‘bijzondere plekken’ die specifiek worden ingericht op de
aanwezige gebruikersgroepen. Het zijn de voorruimtes bij
de entrees van het azM, het universitair sportcentrum, het
MECC (Forumplein), de universiteitsmensa en bij een
nieuwe ontwikkeling ten westen van het kruispunt van de P.
Debyelaan met de Joseph Bechlaan. Deze laatste is
vanwege de centrale ligging een van de meest bijzondere
ontmoetingsplek van de campus en wordt ingericht met een
groot terras aan de centrale waterpartij. De uiteindelijke
inrichting van deze plek zal worden afgestemd op de
functie die in het gebouw zal komen. Het streven is dat de
buitenruimte hier een sterk publiek karakter heeft.
De ‘bijzondere plekken’ zorgen voor afwisseling in de
openbare ruimte en geven gebruikers en bezoekers van
specifieke functies een ‘eigen’ buitenruimte. Zo vragen
congresgangers een andere ‘beleving’ dan een patiënt van
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het ziekenhuis die even een luchtje wil scheppen.
De bijzondere plekken worden verbonden met het
campuspad. Van dit royale pad maken voetgangers en
fietsers gebruik, waarbij ieder zijn eigen aangewezen,
duidelijk onderscheiden plek op het pad heeft. Het principe
van het campuspad wordt in het vervolgproces nader
uitgewerkt. Behalve een verbinding tussen de bijzondere
voorruimten van de publieksfuncties in het Hart loopt het
campuspad door tot de hoeken van de campus. De paden
vormen een stelsel voor langzaam verkeer dat vanaf de
entree van de campus herkenbaar is voor gebruikers.
Buiten het campuspad zijn er nog enkele cruciale
verbindingen die speciale aandacht vragen bij de inrichting.
Met name de verbindingen tussen de Universiteitssingel en
het park (met het universitair sportcentrum) moeten
dusdanig worden ingericht dat er aangename looplijnen
ontstaan naast de logistieke functie van deze wegen. In het
schetsontwerp van het Hart worden de bijzondere plekken
en het campuspad nader toegelicht.
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3.07

Verbinding met de stad
Om uitdrukking te geven aan de ambitie om de campus
meer onderdeel te maken van de stad worden er
verschillende inspanningen gedaan. De bereikbaarheid en
de vindbaarheid van de campus worden verbeterd. Ook een
verbetering van de oriëntatie op de campus zelf draagt bij
aan het verbonden voelen met de stedelijke omgeving.
Bestaande verbindingen met de wijken Heer en
Heugemerveld worden aangetakt op het verbeterde netwerk
van de campus. Het bestaande treinstation Randwyck blijft
een belangrijke verbinding voor openbaar vervoer. Het
station is een sterke troef voor de campus en gelet op de
branding zal een naamsverandering in Station Maastricht
Health Campus een geweldige stap zijn.
Naast het versterken van bestaande structuren dragen de
volgende ruimtelijke ingrepen bij aan een betere verbinding
van de campus met de stad:

De Groene Loper wordt onderdeel van de BL-MHC.

Het project de Groene Loper, bestaande uit een bijzonder
vormgegeven kilometers lange langzaam verkeersroute die
grotendeels bovenop het tunneldek van de A2 wordt
aangelegd, introduceert een nieuwe stedelijke kwaliteit in
Maastricht Oost. Deze Groene Loper wordt in de
Structuurvisie BL-MHC doorgetrokken over de Geatano
Martinolaan tot aan het Hart van de campus. Hiermee
ontstaat een directe en herkenbare verbinding met de stad
aan de noordoost zijde van de campus. Om een goede
verbinding te maken tussen campus en stad moet de ruimte
rondom de J.F. Kennedysingel, Endepolsdomein en Alfons
Ariënsstraat worden heringericht.
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Ecologie

De Structuurvisie Maastricht 2030 wil investeren in groen
en landschap. Om de unieke groene ligging meer bij het
woon- en werkklimaat te betrekken, wil Maastricht het
landschap meer de stad in trekken. Dit gebeurt door het
creëren van groene longen te midden van de bebouwing.
Voor Randwyck wordt in de Structuurvisie Maastricht 2030
een centraal gelegen parkzone voorgesteld. De
parkgebieden zijn de nieuwe plekken voor ontmoeting en
beweging, plekken die bijdragen aan het versterken van de
sociale cohesie en de gezondheid. De parkzone draagt door
middel van regenwateropvang tevens bij aan het realiseren
van een duurzame klimaatbestendige stad. In de
Structuurvisie Maastricht 2030 komt ook het ecologische
netwerk aan bod. Voor het behoud en de ontwikkeling van
levenskrachtige populaties is een robuust ecologisch
netwerk essentieel. Een goed functionerend netwerk
bestaat uit een samenhangend stelsel van natuurkernen,
stapstenen en verbindingen. Met de in de Structuurvisie
BL-MHC voorgestelde uitbreiding van het waterstelsel in
combinatie met de bloemrijke weides langs de oevers wordt
de natuur van het Maasdal (en Natuurpark Kleine Weerd)
Randwyck binnengehaald.
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Nieuwe aansluiting op de John F. Kennedysingel
(zoekrichting)

In de Structuurvisie Maastricht 2030 staat een robuuste en
duurzame bereikbaarheid en ontsluiting van de stad als
een van de hoofdthema’s centraal. De verkeersstructuur
van de stad verandert van een ringstructuur naar een
ruggengraat (A2) met twee centrale oost-west-assen
(Noorderbrug en Kennedybrug). Het tracé via de
Noorderbrug heeft een belangrijke regionale functie, het
tracé via de Kennedybrug is meer georiënteerd op lokaal
verkeer.
Het tracé via de Kennedybrug zal zich derhalve ontwikkelen
tot een stadsas. Dit houdt een transformatie in waarbij het
huidige snelwegkarakter verdwijnt. Op deze stadsas past
een gelijkvloerse directe aansluiting naar Randwyck. Met
een nieuwe aansluiting op de John F. Kennedysingel krijgt
de BL-MHC een duidelijke entree voor autoverkeer vanuit de
stad. Met de inrichting van het kruispunt kan men direct,
zonder de huidige omrij bewegingen, de campus oprijden
en verlaten. De aansluiting draagt daardoor bij aan
vindbaarheid en oriëntatie vanuit de stad richting campus
maar ook vice versa, bij het verlaten van de campus. Een
directe ontsluiting op de John F. Kennedysingel zorgt
bovendien voor minder verkeershinder op de huidige route
richting campus. Zo wordt Avenue Céramique minder zwaar
belast waardoor ook daar een rustiger en continue
verbinding wordt gemaakt richting campus. Ook wordt voor
langzaam verkeer een veiligere situatie gecreëerd. Dit
doordat het kruispunt voor hen overzichtelijker wordt dan
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de oversteeklocaties in de huidige situatie.
Deze vereenvoudiging maakt het mogelijk de inrichting van
het profiel van Avenue Céramique consequent door te
trekken over de Limburglaan tot aan het kruispunt met de
Randwycksingel. Vanaf daar verandert de weg in een meer
landelijk karakter van een weg langs de rivier.
In het verleden is ook gekeken naar het compleet maken
van afslag 55 op de A2 aan de zuidzijde van Randwyck. Een
dergelijke aansluiting zorgt voor een directe route vanuit
België naar de BL-MHC. Dit is voor de verschillende partijen
op de BL-MHC zeer wenselijk, in verband met de
routebeleving van bezoekers. De investering voor deze
aansluiting weegt echter op dit moment niet op tegen de
beperkte verkeerskundige effecten ervan en wordt daarom
voorlopig niet uitgevoerd. Het blijft echter een interessante
optie voor de lange termijn, met name als de Euregionale
relaties meer gestalte zouden gaan krijgen. De aansluiting
op de John F. Kennedysingel heeft daarentegen een
positieve verkeerskundige waarde voor de stad binnen de
transformatie naar een stadsas en qua verkeersveiligheid
voor fietsers en wordt daarom als zoekrichting beschreven
in deze Structuurvisie. Deze afslag trekt verkeer vanuit
Maastricht west en geeft toegang tot de parkeervoorziening
van MECC en het te realiseren parkeergebouw aan de
Gaetano Martinolaan.

Herinrichting BL-MHC Noordwest (zoekrichting)

Op lange termijn wordt gestreefd naar een transformatie
van het noordwestelijke deel van de campus. In het gebied,
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waar nu de WML is gehuisvest en de oude kantoren van
Dagblad de Limburger en de PTT staan, is behoefte aan een
nieuwe structuur en inrichting. Het gaat hierbij om de
introductie van een goede presentatie van de campus aan
de John F. Kennedysingel en een goede presentatieruimte
voor het MECC.
Met de mogelijke aanleg van een kruispunt op de John F.
Kennedysingel verdwijnt de huidige op- en afrit voor
autoverkeer. Belangrijk onderdeel van de ambitie zijn de
fietsverbindingen. Door een meer open structuur te bouwen
en een directe nieuwe verbinding te maken tussen het
Duboisdomein en de Limburglaan wordt ook voor
fietsverkeer de campus beter bereikbaar en is de oriëntatie
op de stad eenvoudiger. In de huidige situatie kan reeds
begonnen worden met de aanleg van de fietsverbinding.

wordt erdoor immers vergroot.
Een tastbaar resultaat voor de aangrenzende woonwijk
tenslotte is dat de huidige harde begrenzing met de
woonwijk vervalt wanneer het bestaande maaiveldparkeren
gaat plaatsmaken voor het park. Voetgangers en fietsers
kunnen straks onbelemmerd het Hart van de campus
betreden.

Nieuwe betekenis voor de naastgelegen woonwijken

De stedelijke transformatie van Randwyck-Noord naar
Brightlands Maastricht Health Campus wordt in de
Structuurvisie Maastricht 2030 gezien als kans om ‘ruimte
voor ontmoeten’ te realiseren. Vooral de komst van het Hart
biedt de gelegenheid om gestalte te geven aan de ambitie
om verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen. Daarbij
hoort ook het vergroten van onderlinge uitwisseling met de
naastgelegen woonwijken. Heel concreet zullen vooral de
aanleg van het park en de komst van horecavoorzieningen
nieuwe gebruiksmogelijkheden bieden voor de bestaande
buurtbewoners van de naastgelegen woonwijken.
Andersom is een verbeterde connectie ook voor de
exploitatie van de voorzieningen van belang: de draagvlak
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3.08

Zichtbaarheid
Een volgende ruimtelijke bouwsteen voor de BL-MHC is
zorgen voor zichtbaarheid van de successen van de
campus. Dat begint met het uitdragen van de uitstraling van
de campus naar buiten. Vanuit de vier grenzen (A2 - spoor /
John F. Kennedysingel / Limburglaan / Oeslingerbaan) van
de campus gebeurt dat aan uiteenlopende passanten op
verschillende snelheden.
-- De nu vaak dichtgegroeide randen aan met name de A2 en
John F. Kennedysingel worden open gemaakt door kap van
struikgewas en enkele bomen.
-- De campusvloer van gras met bomen loopt tot aan de rand
van de campus. Zo ontstaan doorzichten over de campus.
De open gebouwenstructuur, het gras en op sommige
plekken ook het water geeft hier en daar een langer
doorzicht tot in het interieur van de campus.
-- Aan de zuid-, west- en noordzijde bieden de entrees
mogelijkheden om accenten te leggen.
-- Voor autogebruikers op de A2 vormt het station een kans
om de zichtbaarheid te vergroten. Komend uit de tunnel
van de A2 kan het station een blikvanger worden voor de
BL-MHC.
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3.09

Wateropgave
Ons klimaat verandert. Waterveiligheid is een steeds
belangrijker wordend thema. In een stad aan een rivier als
de Maas is dat een actueel thema. De Gemeente Maastricht
heeft dat onderkend in de nieuwe Structuurvisie Maastricht
2030. Vanuit duurzaamheiddoelstellingen wordt daarin het
vergroten van de capaciteit van waterberging (Maas) en
wateropvang (regenwater) benadrukt en het
veraangenamen van het klimaat van de buitenruimte door
het tegengaan van hittestress. De gemeentelijke
doelstellingen zijn afgestemd met en onderdeel van het
Deltaprogramma van de Rijksoverheid. Vanuit
kwaliteitsdoelstellingen is in de Structuurvisie Maastricht
2030 uitgesproken dat water een belangrijk
onderscheidend karakter (kwaliteit) van de stad is dat
verder moet worden uitgebouwd.
Met het oog op de nieuwe gebiedsidentiteit en het beoogde
gebruik van de buitenruimte is het realiseren van
beleefbaar water een bijzondere kans. Beleefbaar water
draagt immers bij aan de verblijfskwaliteit en heeft
aantrekkingskracht op mensen die willen ontspannen. Vele
(inter)nationale voorbeelden tonen aan dat water waarde
creëert in stedelijke gebieden en in het bijzonder op
campussen. In de Structuurvisie BL-MHC wordt het nuttige
met het aangename gecombineerd. In het Hart, rondom het
park, wordt een grote waterpartij aangelegd. De omvang
van circa 2,1 hectare is voldoende om het verharde
oppervlakte van de campus te compenseren; het
regenwater op veel daken en wegen wordt opgevangen en
via een gescheiden rioolstelsel naar de waterpartij geleid.
Vervolgens zijgt het water in of, afhankelijk van de
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piekbelasting, vindt er afvoer plaats richting de Maas.
Compartimentering van het watersysteem zorgt ervoor dat
er geen overstromingsgevaar optreedt. Het waterpeil in het
parkdeel tussen het campuspad en de P. Debyelaan wordt
opgezet tot een vast niveau vlak onder het maaiveld.
Daardoor wordt het water goed beleefbaar vanuit de directe
omgeving. Middels een pomp vindt circulatie plaats. Dat
geeft niet alleen een continue waterval (belevingswaarde)
bij de stuwen aan de noord- en zuidzijde; het circuleren
garandeert ook een goede waterkwaliteit. Ook de ruime
diepgang van het water garandeert een goede
waterkwaliteit. Het gecontroleerde waterpeil, met overstort
naar de verbindingen naar de Maas voorkomt bovendien
dat er overstromingsgevaar optreedt.
In het parkdeel ten westen van het Campuspad is sprake
van een fluctuerend waterpeil met brede natuuroevers. De
waterkwaliteit zal worden gegarandeerd door een goede
doorstroming zodat de ziekenhuishygiëne in de brede zin
van het woord gewaarborgd blijft.
De vijver voor de hoofdentree van het azM wordt voorlopig
gehandhaafd en wordt niet gekoppeld aan het omliggende
watersysteem.
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4.0
Verkeer en parkeren
4.01

Autoverkeer

Uitgangspunt van deze Structuurvisie BL-MHC is een zo
autoluw mogelijk middengebied van de campus te
realiseren. Een verduidelijking van de ontsluitingsstructuur,
een concentratie van het parkeren aan de randen van het
plangebied en een heldere vormgeving van de routing
spelen een belangrijke rol bij de transformatie van de
bestaande situatie naar de nieuwe campusomgeving.

In deze Structuurvisie BL-MHC zijn de veranderingen in de
verkeersstructuur en het wegenplan gebaseerd op de
bestaande wegen. De nieuwe verkeersstructuur gaat dan
ook meer over het verbeteren en vereenvoudigen van
bestaande infrastructuur en het specifieker benutten
daarvan, dan over het maken van nieuwe wegtracés. Het
doel is dat de hoofdroute als vanzelf leidt tot de
bestemmingen in het gebied, en bestuurders niet na
hoeven te denken over hun oriëntatie. De parkeerfilosofie
en de wegenstructuur zijn immers onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Met het oog op de ambities kent de huidige situatie een
aantal opgaven. Zo is de oriëntatie in het gebied niet
helder. De P. Debyelaan is vormgegeven als een
hoofdontsluiting, maar is in werkelijkheid doodlopend. De
ontsluiting is gericht op de vele parkeervoorzieningen voor
auto’s. Door de veelheid aan parkeerterreinen en een lastig
onderscheid tussen openbare en private terreinen is de
oriëntatie moeilijk. De huidige beleving van het gebied
wordt gedomineerd door parkeren op maaiveld,
uiteenlopende rijbanen voor verschillende doelgroepen en
de vele verkeersaanduidingen.

Vanuit de ambitie om een autoluw Hart in het midden van
de campus te realiseren blijft de hoofdontsluiting aan de
buitenzijde van het plangebied liggen. Met ‘inprikkers’
vanaf deze ontsluitingsweg worden parkeervoorzieningen
en specifieke bestemmingen bereikbaar. De
hoofdontsluiting van de BL-MHC loopt vanaf de bestaande
entree aan de Oeslingerbaan over de P. Debyelaan, de
Oxfordlaan, de Universiteitssingel en het Endepolsdomein
tot aan de noordzijde van het MECC. Daar gaat de
hoofdontsluiting verder over de Paul Henri Spaaklaan om
vervolgens op het Duboisdomein uit te komen.

Bereikbaarheid voor auto’s blijft ook in de toekomst een
belangrijke voorwaarde. Voor cruciale voorzieningen van
het ziekenhuis is directe bereikbaarheid zelfs noodzaak.
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Een nieuwe aansluiting op de Oeslingerbaan is
noodzakelijk om de verkeersdrukte op de P. Debyelaan te
verminderen. Hiermee wordt een belangrijk deel van het
verkeer afgevangen en direct naar de parkeervoorzieningen
aan de zuidwestzijde geleid.
Een nieuwe weg richting de aansluiting op de John F.
Kennedysingel maakt de ontsluiting van het
noordwestelijke deel mogelijk. De hoofdroute leidt richting
de John F. Kennedysingel, maar er is ook een verbinding
richting Limburglaan. De exacte ligging van deze
ontsluiting is nog in studie. In die studie wordt ook bezien
hoe door middel van deze nieuwe structuur een betere
omgeving voor de westentree van het MECC kan worden
gemaakt. De ambitie is om dat gebied zodanig in te richten
dat het MECC op hetzelfde moment meerdere evenementen
kan organiseren, de presentatie van het MECC aan de
westzijde wordt verbeterd en laad- en losmogelijkheden in
de toekomst worden geoptimaliseerd.
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Het laden en lossen bij grote evenementen van het MECC is
in het bijzonder een belangrijk aandachtspunt in relatie tot
de hoofdontsluitingstructuur van de BL-MHC. Nu wordt dit
gedaan vanaf de parkeerplaats van het MECC aan de Johan
Willem Beyenlaan (P7) en onder de parkeergarage aan de
noordzijde (P5 aan de Paul Henri Spaaklaan). Op deze
plekken zijn er mogelijkheden om direct de grote
beurshallen te bedienen en zullen dan ook gehandhaafd
moeten blijven. Een onwenselijke situatie ontstaat bij grote
evenementen wanneer vrachtauto’s zich opstellen op de
rijbaan. Dat is onwenselijk zowel vanuit het gebruik van de
hoofdstructuur als vanuit de logistiek van het MECC. In de
toekomst zijn daar specifieke ruimten voor ingericht. Door
het MECC via verbeterde entrees aan het Forumplein en aan
de westzijde te presenteren aan de buitenzijde wordt het
mogelijk de functie van de huidige hoofdentree op de
binnenplaats te marginaliseren en dat gebied eveneens in
te richten ten behoeve van expeditieverkeer.
Verkeer over het viaduct bij het huidige station Randwyck
blijft voorbehouden aan fietsers en voetgangers, openbaar
vervoer, taxi’s en hulpdiensten.
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4.02

Parkeren
Het huidige beeld wordt gedomineerd door geparkeerde
auto’s. Op de toekomstige BL-MHC zal dat beeld volledig
anders worden. Gestreefd wordt naar een autovrij beeld op
maaiveld. Om dat te bereiken worden de volgende
maatregelen getroffen:
-- Parkeren in en rondom Het Hart zal in de eindsituatie
plaatsvinden in parkeergarages. Daarvoor is de bouw
van een garage aan de zuidwestzijde en een garage
aan de noordzijde van het Hart (onder een toekomstige
ontwikkeling op de huidige P0 locatie) noodzakelijk.
-- Het parkeerterrein op maaiveld van UM aan de
Universiteitssingel blijft gehandhaafd. Dit terrein ligt min
of meer verscholen aan de buitenzijde van de campus
en bedient een grote groep gebruikers. Mogelijk kan
de capaciteit van dit terrein in de toekomst worden
uitgebreid door het realiseren van een gebouwde
meerlaagse parkeergarage gecombineerd met de
ontwikkeling van een gebouw met (aanverwante)
universiteitsfuncties.
-- Het parkeerbeleid van MECC, azM en UM wordt op elkaar
afgestemd en de mogelijkheden van samenwerking
worden verkend. Dit maakt het mogelijk dat er
uitwisselbaarheid in beschikbare capaciteit ontstaat.
Buiten de grote evenementen staan parkeerplaatsen
van het MECC voor een groot deel leeg gedurende het
jaar. Deze plekken kunnen worden ingezet om aan de
parkeervraag van UM en azM te beantwoorden;
De parkeerbehoefte in het plangebied kan worden
gereduceerd wanneer mobiliteitsmanagement voor
personeel wordt ingezet. Recente onderzoeken schatten
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het effect van dergelijke maatregelen in op een verwachte
reductie van 15% op de parkeerbehoefte van personeel in
het plangebied. De haalbaarheid van de invoering van
mobiliteitsmanagement zal de komende tijd door partijen
intern nog nader worden verkend. Dit kan in afstemming
met de plannen en maatregelen van Maastricht Bereikbaar
gebeuren.
Belangrijke notie bij parkeren is dat kwetsbare groepen
goed moeten worden blijven bediend. Het parkeren voor
patiënten en bezoekers in de bestaande parkeergarage van
azM zal niet gewijzigd worden. Daarnaast is directe
bereikbaarheid voor ambulances en bezoekers van
specifieke ziekenhuisfuncties (zoals spoedeisende eerste
hulp en nierdialyse) een absolute randvoorwaarde. Op die
plekken zullen logischerwijs ook in de toekomst
parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met
personeel dat in de avond en nacht werkt. Sociale
veiligheid gedurende de hele nacht is een belangrijke
voorwaarde. Reservering voor ‘dedicated’ parkeerplaatsen
zal dus zowel in tussenfases van de gebiedsontwikkeling
als in de eindsituatie aan de orde zijn.
Voor nieuwe gebouwontwikkelingen in het plangebied geldt
dat er geen parkeervoorzieningen in de openbare ruimte
zijn voorzien. Ontwikkelende partijen moeten individueel of
gezamenlijk zorgen voor gebouwde of afgeschermde
parkeervoorzieningen op eigen kavel of kopen
parkeerplaatsen in bij de campusgarages.
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4.03

Openbaar vervoer
Randwyck-Noord is in de huidige situatie goed met het
openbaar vervoer bereikbaar. Er stoppen stads- en
streekbussen en er is een treinstation met een
sprinterverbinding. Deze voorzieningen zijn ook voor de
toekomstige BL-MHC van grote betekenis in relatie tot de
wens om de autogebruik en parkeerdruk terug te dringen.
Bussen zullen ook in de toekomst door het Hart van de
campus en tot voor de hoofdentree van het ziekenhuis
blijven rijden (Joseph Bechlaan en P. Debyelaan). In het
ontwerp van de openbare ruimte zal de bus een
vanzelfsprekende positie in de straat gaan krijgen, hoewel
aangepast aan het verblijfskarakter van de campus: een
smalle rijloper met haltes zo gepositioneerd dat er een
snelheidsremmende werking vanuit gaat maar, waarbij de
doorgang voor ambulances goed geborgd is. In het Hart
wordt de centrale bushalte Health Campus gerealiseerd
waar alle bussen zullen stoppen.
Maastricht bouwt momenteel aan een tramverbinding met
Hasselt. De tram zal vanaf 2018 via Belvédère en de
binnenstad naar station Maastricht gaan rijden. In de
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Structuurvisie BL-MHC is in de profilering van de straten
een ruimtelijke reservering opgenomen voor een eventuele
tram wanneer in de toekomst sprake mocht zijn van
uitbreiding van het traject vanaf station Maastricht.
Zodoende kan in de toekomst gestalte worden gegeven aan
de ambities om kennisinstellingen in Nederland en België
met elkaar te verbinden.
Het bestaande treinstation dient beter bij de campus te
worden betrokken. In haar uitstraling en inrichting moet
het station worden verbeterd tot Station Brightlands
Maastricht Health Campus. Het station moet een belangrijk
welkomstgebaar van de campus aan haar bezoekers gaan
worden. Door zijn zichtbare ligging aan de A2 heeft het
station de mogelijkheid om een icoon vanaf de A2 voor de
campus te worden. Bij de herinrichting van het Hart moet
rekening gehouden worden met toekomstige herinrichting
van de stationsomgeving. Dat betekent dat ook de kleine
parkeerplaats onder het stationsviaduct moet worden
heroverwogen.
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studie inpassing tram
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4.04

Fiets- en voetgangersstructuur
Bij een universiteitsomgeving, een gezonde werkplek en
een autovrije campus hoort een comfortabele en heldere
fietsstructuur. De langzaam verkeerstructuur gaat uit van
een groot netwerk van royale paden waarbij fietsers en
voetgangers ieder hun eigen aangewezen, duidelijk
onderscheiden plek op het pad hebben. Dit noemen we het
campuspad. Het principe van het campuspad wordt in het
vervolg nader uitgewerkt. De paden verbinden de campus
met de omgeving, richting Oeslingerbaan, Limburglaan,
station Maastricht Randwyck en de fietstunnel onder de
John F. Kennedysingel door. Buiten deze campuspaden
verplaatst de fietser zich vrij door het gebied. Vanuit
veiligheidsmotief dient op de hoofdontsluitingsroute voor
auto’s de fietser gefaciliteerd te worden met eigen (waar
mogelijk vrij liggende) fietsvoorzieningen. Onveilige
kruisingen tussen fietsers en zwaar verkeer (bussen en
vrachtauto’s) dienen te worden vermeden. Dit is een nader
uit te werken ontwerpopgave.
Wanneer de gelijkvloerse aansluiting van Randwyck op de
Kennedysingel wordt gerealiseerd, wordt een belangrijk
knelpunt in de verkeersveiligheid voor fietsers opgelost.
Met de dan aanwezige verkeerslichten steken fietsers
veiliger over dan via de onoverzichtelijke oversteeklocatie
bij de afritten op dit moment.
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In de Structuurvisie BL-MHC hebben entrees van publieke
functies in de directe omgeving een fietsenstalling
gekoppeld aan de routes voor langzaam verkeer. Bij
voorkeur zijn de fietsenstallingen in de gebouwen
opgenomen, een snelle toegang tot de stalling is daarbij
een voorwaarde voor goed gebruik. Het streven is om het
stallen van fietsen op een beperkt aantal plekken te
concentreren. Voldoende fietsenstallingen ‘nabij de deur’ is
hierbij een voorwaarde voor een geordende openbare
ruimte waarbij geparkeerde fietsen geen obstakels vormen
in de continuïteit van routes voor voetgangers.
Op de BL-MHC zullen voetgangers in grote mate bijdragen
aan het gewenste levendige beeld van de campus. Met
name het Hart, maar ook de omliggende deelgebieden,
krijgen door de herinrichting van de openbare ruimte een
prettig verblijfskarakter. Voor wat betreft de looproutes
verdienen de verbindingen tussen de bronpunten
(parkeergarages, station) en entrees bijzondere aandacht.
Veiligheid, oriëntatie en comfort zijn belangrijk in het
welslagen van deze structuur. In het schetsontwerp wordt
het campuspad dat daartoe is ontwikkeld, verder
toegelicht.
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5.0
Programma
5.01

Samenhangend functioneel concept
Het functionele concept voor BL-MHC kent twee niveaus:
een samenhangend concept voor de gehele campus en een
uitwerking naar deelgebieden. In deze paragraaf wordt het
concept voor de campus in zijn totaliteit beschreven.
Een belangrijk kenmerk van de Brightlands Maastricht
Health Campus is dat het een heterogeen gebied is. In
tegenstelling tot veel andere campussen kent deze campus
veel verschillende typen gebruikers die om uiteenlopende
redenen hier naartoe komen. Derhalve kent de campus ook
een grote verscheidenheid aan functies.
In de gebiedsontwikkeling van BL-MHC staat het vizier op
het realiseren van een nieuwe gebiedsidentiteit op de lange
termijn (zie hoofdstuk 2). De gewenste identiteit houdt
onder andere in dat op de campus stapsgewijs meer
functionele samenhang gaat ontstaan rondom thema’s als
‘health’, ‘innovatie’ en ‘ontmoeten’.
Vanuit de overall identiteit van BL-MHC geredeneerd
bestaat het samenhangende concept voor de gehele
campus uit kernfuncties, campusvoorzieningen en
additionele functies.
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De kernfuncties van BL-MHC zijn alle aan health
gerelateerde functies: naast de hoofdbewoners azM en UM
zijn dat de faciliteiten (zoals PTC Maastro, Brains Unlimited,
Mosae Vita en trainingscentrum EM-TRAC) en life science
bedrijven (momenteel zijn er ca. 25 bedrijven gevestigd
– voor een overzicht zie website BL-MHC). Doelstelling van
BL-MHC bv is om deze kernfuncties uit te breiden met 1.100
nieuwe banen in 2023. Dit moet gebeuren door middel van
spin-offs van bestaande activiteiten, acquisitie van nieuwe
bedrijven en verhoging omzet van huidige bedrijven.
De campusvoorzieningen zijn alle voorzieningen ter
ondersteuning, versterking en bevordering van het
functioneren van de kernfuncties van de campus en hun
gebruikers. Dit zijn business gerelateerde voorzieningen
(zoals het Maastricht Centre for Entrepreneurship en
Maastricht Valorisation Center) en gebruikers gerelateerde
voorzieningen (het MECC, het sportcentrum, cafés,
restaurants, hotel, retail, studentenwoningen, het Ronald
McDonald huis etc.)
De additionele functies zijn activiteiten die niet direct aan
BL-MHC of zijn gebruikers zijn verbonden maar hier wel al
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gevestigd zijn of anderszins passen bij de vestigingslocatie.
Het gaat hier met name om bedrijven (kantooractiviteiten)
en andere functies die zich richten op mensen die in het
gebied verblijven.
Vanuit ‘hiërarchie’ geredeneerd staan de kernfuncties
centraal, waaromheen de voorzieningen liggen en
vervolgens de additionele functies.
Ruimtelijk is het wenselijk om anders te redeneren (zie
hoofdstuk 3). De heterogene campus met zijn diversiteit
aan gebruikers creëert als vanzelf een verscheidenheid aan
belevingswerelden binnen het gebied. Het ziekenhuis, de
universiteit en het MECC zijn bijvoorbeeld al
belevingswerelden op zich. Het is nadrukkelijk het doel van
de gebiedsontwikkeling om de diverse belevingswerelden
te laten floreren en tegelijkertijd onderling te verbinden.
Het concentreren van de campusvoorzieningen op een
centrale plek is een belangrijk middel om dit te bereiken.
Het kaartbeeld geeft de ambities weer voor de levendigheid
in het Hart: met een grote diversiteit aan publieksfuncties
in de plinten van gebouwen, open entrees die de binnen- en
buitenwereld met elkaar verbinden en de uitnodigende
vormgeving van de vijf bijzondere plekken.
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5.02

Belevingswerelden
Een belangrijk functioneel uitgangspunt bij de heterogene
BL-MHC is dat de beleving binnen het gebied niet overal
hetzelfde kan zijn (en ook niet zou moeten zijn). De meeste
gebruikers van het gebied komen hier in de eerste plaats
voor een specifieke bestemming: het ziekenhuis, de
universiteit, het MECC, het kantoor enz. De mensen die hier
komen zullen het gebied dan ook vanuit hun eigen beleving
ervaren. Dit gaat ook zo blijven.
Vanzelfsprekend geldt dit voor de bestaande complexen
van azM, UM en MECC. Zij hebben een eigen identiteit,
sfeer en beleving. Maar het gaat ook gelden voor de
deelgebieden die om deze complexen heen liggen. In deze
Structuurvisie maken we onderscheid naar noordwest,
noordoost en zuidoost. Deze drie deelgebieden kennen elk
een eigen functionele typering en belevingswereld. Gelet
op de snelle dynamiek van de markt is het verstandig dit
alleen op hoofdlijnen te formuleren.

Noordwest

De grote verandering in het gebied ten westen van het
MECC bestaat uit infrastructurele ingrepen, waarmee onder
meer het MECC en de aldaar gevestigde kantoren veel beter
worden gepositioneerd. Een nieuwe entree voor het gebied
is hier voor in studie en zal voor veel meer overzicht zorgen.
Op de lange termijn ontstaan – mede daardoor – mogelijk
nieuwe ontwikkelkansen in dit deelgebied. Het deelgebied
is een kantorenlocatie en programmatisch is daarin geen
wijziging voorzien.
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Noordoost

Het gebied ten oosten van het MECC is overwegend een
kantorenlocatie. Veel kantoorruimte staat momenteel leeg.
Daarnaast wacht hier een tweetal kavels al geruime tijd op
ontwikkeling; deze zijn op dit moment in gebruik als
parkeerveld (P0 en P6). De voorziene ruimtelijke ingrepen
(komst van het Hart en doortrekken van de Groene Loper via
Gaetano Martinolaan) zullen dit deelgebied beter
aansluiten op de kernfuncties van de campus en
tegelijkertijd een facelift bezorgen. Gelet op de potenties
van deze locatie in relatie tot de verwachte ontwikkelingen
van de health campus past hier een meer gerichte
positionering als ‘science en business park’. Het is een
veelbelovende locatie voor health gerelateerde business en
aanverwante functies van UM, azM en partners.

Zuidoost

Het gebied ten zuiden van de Oxfordlaan ontwikkelt zich tot
een zone waar een aantal nieuwe faciliteiten van BL-MHC
terechtkomen zoals het recent geopende Maastricht Brain
Imaging Center. Tezamen met het nog onbebouwde gebied
ten westen van de P. Debyelaan vormt dit deelgebied dé
uitbreidingslocatie van de health campus voor health
gerelateerde bedrijvigheid, spin-offs en faciliteiten. Dit
deelgebied positioneert zich als het ‘science en businness
park’ van de toekomst.
Het karakteriseren van belevingswerelden binnen de
campus is één ding. De grote opgave van BL-MHC ligt echter
in het verbinden van de diverse belevingwerelden en het
creëren van samenhang. Om dit voor elkaar te krijgen zijn
ruimtelijke en functionele ingrepen nodig. Nu nog zijn
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functies van elkaar gescheiden en is er een beleving van
achterkanten van gebouwen. De grote verandering zal zijn
om de achterkanten om te vormen tot uitnodigende
voorkanten en tegelijkertijd in het midden een levendige
publieke ontmoetingsplek te creëren: het Hart. Hierna
wordt het programma voor het Hart nader geformuleerd.
(De ruimtelijke uitwerking (Schetsontwerp) van het Hart
staat in hoofdstuk 6).

Het Hart

Het Hart van de campus is bedoeld voor alle gebruikers en
heeft als functie om te ontspannen, te verblijven, te
ontmoeten en te recreëren. Het Hart is de beoogde plek
voor een concentratie van diverse publieke voorzieningen
(zoals cafés, restaurants en winkeltjes) die het concept en
het gebruik van de campus versterken. Door te
concentreren ontstaat één herkenbare publieke
centrumlocatie binnen het plangebied waar over de hele
dag levendigheid zal zijn. Zowel de dagelijkse gebruikers
(werknemers en studenten) als de vele bezoekers kunnen
hier terecht. Het functionele concept voor het Hart voorziet
in een grote diversiteit aan functies.
Bij het realiseren van het Hart is het cruciaal dat de nieuwe
functies en/of voorzieningen gaan bijdragen aan de
gewenste campuscultuur. Andersom geldt dat voor de
daadwerkelijke beleving van de campus veel zal afhangen
van het succesvol functioneren van Het Hart. Het
functionele concept voor Het Hart is derhalve een
bijzondere opgave.
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Functioneel concept van het Hart van de
campus
Het Hart van BL-MHC is gesitueerd in het midden van de
campus. Het doel is dat op deze centrale locatie diverse
publieksvoorzieningen worden geconcentreerd. Het is een
logische plek omdat hier de dragende functies van de
campus (azM, UM en MECC) al een entree hebben. Nu nog
zijn dit introverte gebouwen en ontbreekt er een
wisselwerking met de buitenwereld. Maar al op korte
termijn zal hier een cultuuromslag kunnen plaatsvinden
wanneer in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling het
Universitair Sportcentrum, Mosae Vita en het BL-MHC
meeting point aan het Forumplein gerealiseerd worden. In
de respectievelijke ontwerpen wordt sterk ingezet op een
levendige wisselwerking tussen binnen- en buitenruimte
met functies die gericht zijn op publiek en ontmoetingen
(denk aan horeca in de plint en op terrassen). Het betekent
een doorbraak in het plangebied om ook in de buitenruimte
levendigheid en interactie tussen mensen te creëren. Het
herinrichten van bestaande verbindingen, zoals de
Tanslaan en Verheylaan tot aantrekkelijke loop- en
fietsroutes, draagt bij aan het versterken van de
aanzuigende kracht van het Hart.
De wens is dat hier in verschillende gebouwen op
verspreide plekken een diversiteit aan voorzieningen gaat
ontstaan. Er zal dus niet sprake zijn van slechts één
voorzieningengebouw, maar juist een spreiding over
meerdere gebouwen en meerdere plekken zodat de
levendigheid in de hele centrale zone (inclusief de
buitenruimte) te beleven is. Natuurlijk is het zo dat
voorzieningen op deze plekken met elkaar kunnen gaan
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concurreren; met name geldt dit voor horeca-initiatieven
met terrasfunctie. Niettemin zal hier geen regulering voor
komen: een gewone marktwerking zal gaan gelden.
Overigens wordt in de praktijk de aantrekkingskracht van
cafés en restaurants groter wanneer er een aantal dicht bij
elkaar zit.
Voor een preciezere omschrijving van de betekenis en
reikwijdte van het Hart zal uiteindelijk in het
bestemmingsplan worden vastgesteld wat wel en niet past
in het functionele concept. Een aantal criteria geven
richting:
Nieuwe voorzieningen moeten de gewenste
campusidentiteit versterken. Nieuwe voorzieningen passen
niet wanneer ze los staan van de campuscultuur en de
doelgroepen van de campus;
-- Vanuit concurrentieoverwegingen met de binnenstad of
andere winkelcentra in de stad is het niet gewenst dat
hier grootschalige winkel- of fastfoodformules een plek
vinden die zich op andersoortige doelgroepen richten
buiten de mensen die al in het gebied zijn;
-- Nieuwe voorzieningen mogen geen extra verkeer
aantrekken dat geen bestemming op BL-MHC heeft;
-- Kernwoorden zijn: ‘kleinschaligheid’ en ‘diversiteit’;
-- Gelet op de gewenste levendigheid en wisselwerking met
de buitenruimte is de relatie tussen de openbare ruimte
en de plint / begane grond van cruciaal. Uitgangspunt
is dat het zwaartepunt van horeca en retail zich op de
begane grond manifesteert.
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In meer detail passen de volgende functies en/of
voorzieningen bij de campuscultuur. Vanzelfsprekend gaat
het hier om een indicatie – het is aan de ‘markt’ of er ook
daadwerkelijk initiatieven worden ondernomen.
-- Horeca. De associatie moet liggen bij de campuscultuur
en het ‘health’ karakter. Te denken valt aan: espressobar,
lunchroom, café, restaurant.
-- Retail. Passend bij de campuscultuur zijn kleine
gemakswinkels. Te denken valt aan een kleine
‘supermarkt to go’ (maximaal ca. 100 m2), bloemen,
kranten, delicatessen, kapsalon, stomerij, pinautomaat,
specialistische winkels voor gezondheid.
-- Commerciële diensten. Vanzelfsprekend alleen indien
gericht op de doelgroepen van de campus. Te denken valt
aan: kinderopvang, uitzendbureau voor studenten, colocatie voor flexwerken.
-- Wonen. Met het oog op het versterken van de
gewenste levendigheid en communityvorming passen
studentenwoningen en short-stay woningen voor
(buitenlandse) campuswerknemers conceptmatig bij de
campus. Bebouwing rondom het park biedt in potentie de
beste woonkwaliteit. Woonontwikkeling zal nog niet in
de eerste fase van de gebiedsontwikkeling plaatsvinden.
Nadere studie is vereist.
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5.04

Ontwikkelprogramma
gewerkt aan plannen voor het realiseren van één of enkele
prestigieuze faciliteiten in het deelgebied zuidoost die
toonaangevend zullen zijn voor de health campus. Omdat
de grond in principe beschikbaar is, bestaat er volop ruimte
voor nieuwe initiatieven. Dit geldt eveneens voor de
herontwikkeling van bestaand vastgoed met initiatieven die
versterkend zijn voor de campusidentiteit.

De gebiedsontwikkeling van de BL-MHC bestaat uit een
herontwikkelingsopgave van de openbare ruimte, het
revitaliseren, herontwikkelen of amoveren van verouderd
vastgoed en het ontwikkelen van nieuw vastgoed. De
gebiedsontwikkeling vindt gefaseerd plaats. De (her)
ontwikkeling van vastgoed is afhankelijk van initiatieven uit
de markt. Deze initiatieven kunnen komen van bestaande
partners in het plangebied en van nieuwe bedrijven.
5.05

De eerste fase in de gebiedsontwikkeling bestaat uit de
herontwikkeling van het centrale deelgebied tot het Hart
van de campus (zie Deel II: Ontwikkelstrategie fase I). Het
betreft hier zowel de aanleg van een nieuwe openbare
ruimte als de ontwikkeling van nieuw vastgoed in dit
deelgebied. De bouw van het Universitair Sportcentrum zal
in 2014 starten waarmee al op korte termijn het aangezicht
en het gebruik van de campus zal veranderen. Het
sportcentrum zal in 2016 operationeel zijn.
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan concrete plannen
voor Mosae Vita dat stuurt op ingebruikname in 2017.
Tenslotte verkent de gemeente Maastricht de
mogelijkheden om het MECC theater aan het Forumplein te
herontwikkelen. Het doel is een nieuwe entree te creëren
voor het MECC aan het Hart van de campus met een open
transparante theaterfoyer, BL-MHC meeting point, die de
wisselwerking tussen de binnenwereld van het MECC en de
buitenwereld van de campus bevordert.
De primaire focus op de herontwikkelingsopgave voor het
Hart staan andere individuele ontwikkelingen in het
plangebied geenszins in de weg. Zo wordt momenteel
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Hergebruik van leegstaand vastgoed
Kantoren

Momenteel kent het gebied veel leegstaand vastgoed. Op 1
januari 2014 was er een aanbod van 36.241 m2
kantoorruimte. Buiten dat aanbod was er op die datum
14.770 m2 kantoorruimte niet in gebruik.
Alle partners in de gebiedsontwikkeling van de BL-MHC zijn
voorstander van het hergebruik van deze panden boven het
ontwikkelen van nieuw vastgoed. Dat zeggende constateren
de partners dat dit technisch dan wel functioneel niet altijd
mogelijk zal zijn. Uiterst geavanceerde medische faciliteiten
(zoals recentelijk Brains Unlimited) vereisen dusdanig
maatwerk dat nieuwbouw de facto de enige optie is. Ook
een meervoudig concept als Mosae Vita is dusdanig
functioneel complex en fysiek verweven met het bestaande
azM, dat nieuwbouw welbeschouwd de enige optie is.
De Provinciale kaders voor kantoren en de aanpak van
leegstand zijn in ontwikkeling. Het doel is: meer
samenwerken en zoeken naar oplossingen op de schaal van
Zuid-Limburg, regionaal monitoren en komen tot een
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regionaal kantorenprogramma met sturingsafspraken. Er
geldt momenteel geen verplichte aanpak, zoals een
leegstandsverordening, en de vraag is of die er ook zal
komen.
De Gemeente Maastricht onderschrijft de regionale aanpak
en kijkt daarbij ook vooral naar de markt zelf. In 2011 heeft
het College van B&W van Maastricht deze opgenomen in de
voorlopige standpunten over de kantorenmarkt. Dit heeft
onder meer geleid tot een consultatieronde bij
marktpartijen, intensief overleg over de kantorenmarkt in
Limburg met Provincie en centrumgemeenten (ambtelijk en
bestuurlijk) en het experiment “functiemigratie en
leegstand stadsbreed” in het Maastricht LAB.
Aan de hand van de huidige marktontwikkelingen (vraag,
aanbod en leegstand) vindt nu de actualisatie van de
programmering voor kantoren plaats. Belangrijk daarbij is
het monitoren van de kantorenmarkt en het overleg met de
regio en de Provincie om zo op regionaal niveau te kunnen
kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding en/of het
reduceren van functies. Het is een proces bij de gemeente
waarbij rekening wordt gehouden met de totstandkoming
van en besluitvorming over het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL). Daarna zal een doorvertaling plaatsvinden
naar de kantorenstructuur binnen de stad, te verwachten
eind 2015/2016. In afwachting daarvan wordt
terughoudend omgegaan met het verlenen van
vergunningen voor nieuwbouw of uitbreiding van kantoren.
In de regionale positionering wordt Randwyck / BL-MHC
gezien als campus en kantorenpark; een stedelijk gebied
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met hoogwaardig OV waar (voorwaardelijk) nieuwbouw is
toegestaan. In de Structuurvisie Maastricht 2030 van de
gemeente is opgenomen dat dit gebied specifiek geschikt is
voor vestiging van grootschalige kantoren. De gemeente
voorziet ook in de toekomst hier plek voor reguliere
kantoren, dit mede gezien de uitstekende OV-verbinding.
Na de realisatie van de A2 tunnel en de herontwikkeling van
de openbare ruimte zal de verhuurbaarheid van de
leegstaande kantoren naar verwachting verbeteren. Een
verdere ontwikkeling van de BL-MHC geeft daarnaast ruimte
voor het herpositioneren van bestaand vastgoed op health
gerelateerde functies. Gezien het type bebouwing lijkt het
deelgebied noordwest hiervoor in potentie een uitstekende
locatie.

Studentenhuisvesting

Het gemeentelijk beleid t.a.v. studentenhuisvesting - zoals
vastgelegd in de Lokale Woonagenda Maastricht - gaat uit
van een beperkte groei van de universiteit en een navenant
beperkte groei van de voorraad studentenhuisvesting. Voor
de periode 2012-2020 is voorzien in een uitbreiding van ca.
1.000 eenheden. Een deel hiervan komt tot stand door
aanpassing van bestaande woningen op kleine schaal
(bijvoorbeeld woningsplitsing). Een ander deel door
aanpassing van bestaande niet-woongebouwen. Binnen
Wonen boven Winkels Maastricht wordt eveneens voorzien
in studentenhuisvesting (overigens beperkt).
Het gemeentelijke beleid geeft prioriteit aan
herbestemming van bestaande gebouwen bij de invulling
van het programma studentenhuisvesting. Een deel van het
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Voor woningbouw heeft de Provincie Limburg in een
woonverordening de ‘saldo nul-benadering’ vastgesteld.
Onzelfstandige studenteneenheden zijn hiervan
uitgezonderd en passen dus binnen de provinciale kaders.
In hoeverre dat ook gaat gelden voor zelfstandige
studenteneenheden en/of campusontwikkelingen valt nu
niet te zeggen, omdat de provinciale kaders op dit punt
mogelijk worden herzien. Daarnaast werkt de provincie aan
een nadere uitwerking van de begrippen zelfstandig en
onzelfstandig.

programma wordt bij voorkeur gerealiseerd in een
campusachtige setting, omdat dit goed aansluit bij de
wensen van met name buitenlandse studenten. Tevens kan
het druk verlichten op woonbuurten met een hoog aandeel
studenten. Een campus in Randwyck met daarin ook ruimte
voor wonen, past dus in het lokale woonbeleid.
Via monitoring wordt gevolgd hoe de feitelijke ontwikkeling
van het aanbod zich verhoudt tot het programma. Op het
moment dat overaanbod dreigt, zal de gemeente hierin aan
de voorkant sturend gaan optreden, op dezelfde wijze als
dat nu al in Maastricht gebeurt voor reguliere woningbouw.
Tot op heden is daar geen aanleiding voor. Er zijn weliswaar
veel plannen, maar de feitelijke toename van de voorraad
studenteneenheden is in lijn met het programma.
Ten aanzien van de locatie van de woonfunctie in het
campusgebied geldt dat deze het beste tot zijn recht komt
in het Hart, te weten aan de rand van het park
(levendigheid, ligging aan/in het groen). Aan de noordkant
van het plangebied staan op dit moment kantoren leeg,
maar deze liggen a) niet op een plek waardoor het campus
concept tot volle bloei kan komen en b) de gemeente gaat
ervan uit dat na afronding van de ondertunneling van de A2
de verhuurbaarheid van de kantoren zal verbeteren. De
gemeente is daarom nu geen voorstander van het omzetten
van deze kantoren naar wonen. Dit zijn de twee redenen
waarom nieuwbouw van studentenhuisvesting hier te
rechtvaardigen is. M.a.w.: gemeente legt prioriteit bij
herbestemming, maar gaat in dit geval voor nieuwbouw op
de beste plek.
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De conclusie is dat een campus met nieuwbouw van
studentenwoningen past in het gemeentelijke woonbeleid.
Op dit moment is er voor de BL-MHC echter nog geen
uitgewerkt programma voor studentenhuisvesting (aantal
eenheden, zelfstandig of onzelfstandig, permanent,
semipermanent of tijdelijk). Bij de uitwerking daarvan zal
dit vanzelfsprekend worden ingepast binnen de
uiteindelijke provinciale kaders.
5.06

Inzet van tijdelijkheid en evenementen
De gebiedsontwikkeling van de campus zal een langjarig
proces zijn waarbij individuele gebouwontwikkelingen in
lijn met de campusidentiteit afhankelijk zijn van een
initiatief uit de markt. De campus heeft derhalve het
vooruitzicht dat bepaalde kavels een tijd lang zullen
wachten op een permanente ontwikkeling. In de ‘tussentijd’
bestaat dan ruimte voor de inzet van tijdelijke
bestemmingen. Zeker wanneer het gaat om kavels in of
rondom het Hart, waar de ambitie ligt om vanaf het begin al
zoveel mogelijk levendigheid en interactie te creëren. Voor
de hand ligt om tijdelijke functies in te zetten die een
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‘boost’ geven aan de campusidentiteit. Die ervoor zorgen
dat gebruikers de nieuwe campusgedachte gaan beleven en
zich er al meer kunnen identificeren. Daarnaast is het
inzetten van tijdelijke functies in gebiedsontwikkelingen
een beproefde methode om de gewenste identiteit alvast
uit te dragen. Zo kan een relatie kan worden gelegd met de
brandingactiviteiten van de BL-MHC: met tijdelijkheid kan
heel gericht de (toekomstige) identiteit worden verspreid.
Ook kunnen thema’s die elders op de campus of in de stad
plaatsvinden (zoals TEFAF of specifieke gebeurtenissen als
examens of beurzen) aanleiding zijn voor tijdelijkheid.
De mogelijkheden zijn divers, variërend van dagelijks
verplaatsbaar tot semipermanente ontwikkelingen.
Indicatief:
-- Tijdelijke horeca: pop-up espressobar, zomerterras,
theehuis, paviljoen
-- Informatie en branding: infocentrum over BL-MHC
en gebiedsontwikkeling, culturele manifestaties of
exposities, doelgroepevenementen
-- Sport en recreatie: verharde sportvloer, (beach) volleybal,
ijsbaan, pocketparkjes.
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schetsontwerp het Hart

6.0
Schetsontwerp voor het Hart
6.01

Het Hart van BL-MHC
Voor het realiseren van de nieuwe gebiedsidentiteit is het
Hart van de campus cruciaal. Derhalve is in dit hoofdstuk
een schetsontwerp voor het toekomstige Hart uitgewerkt.
Het schetsontwerp omvat de Joseph Bechlaan inclusief het
Forumplein, de P. Debyelaan alsmede het park rondom het
universitair sportcentrum tegenover de entree van het
ziekenhuis. Het hier uitgewerkte schetsontwerp voor het
Hart maakt onderdeel uit van de lange termijn visie in deze
structuurvisie.
Vanwege de grote betekenis voor de toekomstige campus is
bewust gekozen om de openbare ruimte van het Hart als
eerste te gaan verwezenlijken. In deel 2 van deze
Structuurvisie is nader gedetailleerd om welke
planonderdelen dat gaat.
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Campusvloer

Net als in de rest van de campus wordt ook in het Hart de
buitenruimte waar dit maar mogelijk is met gazons en
grasbermen ingevuld. Of het nu publieke ruimte is of
privégrond langs de gevels, het gras kleurt het maaiveld
groen. De campusvloer bindt de uiteenlopende gebouwen
en voorzieningen samen, het schept een uitnodigende
entourage voor de campusgebruikers. Losjes over de
gazons en bermen verspreide boomgroepen en bomen
vormen het juiste tegenwicht ten opzichte van de rechte
lijnen in de stedenbouwkundige opzet. De gazons en de
vele bomen versterken de campusidentiteit.
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1

Joseph Bechlaan, bestaand (doorsnede 1)

Joseph Bechlaan, voorstel (doorsnede 1)
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2

P. Debyelaan, bestaand (doorsnede 2)

Debyelaan, voorstel (doorsnede 2)
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voor het hart
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Sportlaantje, voorstel

3

Sportplein en campuspad, voorstel (doorsnede 3)
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Straat en campuspaden

In het Hart staat de optimalisatie van de verblijfskwaliteit
centraal. Het gebied is hoegenaamd autovrij. De wegen
voor het openbaar vervoer, de nooddiensten en beperkt
bestemmingsverkeer worden als een 30 kilometer straat
ingericht.
In aansluiting op de vele vrij liggende fietspaden in de stad
wordt ook in Het Hart het fietsverkeer van de bussen en
auto’s gescheiden. Brede, los van de straat liggende
campuspaden zoeken directe routes tussen de
deelgebieden en campusgebouwen. Voetgangers maken op
een aangewezen, duidelijk onderscheiden plek, eveneens
gebruik van de paden. In de verharding opgenomen
lengtemarkering, lantaarns en zitobjecten verdelen het
campuspad op informele maar visueel duidelijke wijze in
een fiets- en een wandelgedeelte. Naast de campuspaden
is er een stelsel gewone paden dat de diverse
campusgebouwen met elkaar verbindt.
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Park

Tussen het ziekenhuis en het universitaire sportcentrum
opent zich als onderdeel van het Hart een klein park. Aan
alle parkzijden zijn vanuit de omliggende gebouwen ogen
op het park georiënteerd. Praktisch alle voor de campus
belangrijke publieke plekken kijken uit op, of bevinden zich
in het park.
Het Universitaire Sportcentrum en het zuidwestelijke deel
van de campus (in de toekomst bestaande uit het science
park en een grote parkeergarage) staan garant voor vele
langzaam verkeersbewegingen door het park.
Het park is omgeven door brede waterlopen. Omdat het
natuurlijke waterpeil zich een aantal meters onder maaiveld
bevindt wordt het water aan de oostzijde van het
campuspad enkele meters opgezet. Daarmee wordt het
water vanaf de P. Debyelaan beter beleefbaar. Door middel
van het water alsmede natuuroevers en bloemrijke weides
aan de zuidzijde van het park dringt de natuur - die haar
oorsprong vindt langs de Maasoevers - het campusterrein
binnen. Eenvoudige stuwen, brugdekken en vlonders over
het water en de natuur vormen aangename momenten in de
wandeling door het park.

Bijzondere plekken

Verspreid over het Hart van de campus wordt voor een
vijftal in het oog springende locaties voor de grote
publieksfuncties bijzondere buitenruimtes aangelegd: het
Forumplein voor het MECC en hotel NH Maastricht, het
entreegebied van het azM, het nabij station Maastricht
Randwyck gelegen entreeplein van UM, het aan het gebouw
op de kop van de vijver grenzende terras, en het voorplein
voor het Universitair Sportcentrum.
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Deze speciale buitenruimtes zijn de visitekaartjes van
bovengenoemde gebouwen. Ze heten de bezoekers welkom
en bieden de campusgebruikers aangename plekken om te
ontmoeten en te ontspannen. De buitenruimtes hebben met
elkaar gemeen dat ze in de route van het campuspad en
nabij de gebouwentrees liggen waardoor ze uitnodigen tot
gebruik. Tegelijk zijn de plekken zo gepositioneerd dat er
ook mogelijkheden zijn voor het nemen van enige afstand,
het vinden van rust.
De vijf buitenruimtes worden onderling verschillend
ingericht maar zijn tevens aan elkaar verwant. De invulling
van de plekken wordt afgestemd op de aangrenzende
gebouwen en de daarbij behorende gebruikers. Op het
Forumplein en voor het ziekenhuis zijn tuinen gedacht.
Andere plekken worden met een voorplein of een terras
verrijkt. In vormgeving en materialisering worden de
plekken familie van elkaar. Bij alle vijf zullen verharde
vlakken worden afgewisseld met stroken gras dan wel
planten. Langgerekte verhogingen, randelementen en in
het terrein aanwezige hoogteverschillen verschaffen de
buitenruimtes informele zit- en werkplekken. In de verdere
planvorming zal worden bestudeerd op welke wijze de
diverse kunstwerken die de campus rijk is het best in het
buitenruimteontwerp kunnen worden geïntegreerd.

85

Forumplein
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Forumplein

Het plein voor het MECC wordt met een grassentuin verrijkt.
De aanleg biedt beurs- en congresgangers alsmede
hotelbezoekers een plek om de buitenlucht op te snuiven.
De bestaande in de parkeergarage onder het plein
groeiende platanen geven de ruimte de juiste buitenrand.
Stroken wuivende grassen, laag uitstoelende struiken en
vaste planten leiden tot een boeiend kijkspel. De tuin kan
grote groepen mensen opvangen, tegelijk worden er voor
stiltezoekers meer besloten delen ingericht. In het
tuinontwerp is een fietsenstalling opgenomen. Het enkele
treden boven maaiveld uitstekende pleinvlak biedt in
zuidelijke richting een uitnodigend vergezicht op de P.
Debyelaan en het centrale terras aan de vijver.
De entrees van het hotel en het MECC blijven voor
autoverkeer bereikbaar. Het rijtje parkeerplaatsen voor het
hotel blijft behouden.

impressie Joseph Bechlaan , indicatief
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entreeplein Universiteit Maastricht
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Entreeplein Universiteit Maastricht

Met brede gazons krijgt het nabij station Maastricht
Randwyck gelegen entreeplein van de universiteit een
groene buitenrand. Een serie langgerekte balken voorziet
de pleinvloer van multifunctionele objecten waarop
studenten kunnen relaxen en werken. De balken lopen door
tot bovenaan het talud richting het viaduct. Daarmee
ontstaat een op de zon gelegen tribune met zicht op het
entreeplein. Gerichte gekleurde grafische toevoegingen op
de pleinvloer en op de balken veraangenamen de
buitenruimte rondom Studystore en geven het plein een
identiteit die aansluit bij de doelgroep.
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voortuin azM volgens
schetsontwerp het Hart
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Voortuin azM

Ook de omgeving van de hoofdentree van het azM wordt
verbijzonderd. Een fraai plantenkleed, waarin het hele jaar
door bloemen bloeien, kleurt de plek. Daar doorheen
schieten de campusvloer, fiets- en wandelpaden. De voor
de entree gelegen bushaltes en kiss & ride blijven
behouden; ze worden op vanzelfsprekende wijze in het
ontwerp opgenomen.
De tuin zal drukgebruikte delen kennen, nabij de entree
naar het ziekenhuis, en rustiger en intiemere delen aan de
overzijde van de straat. De vijver, waarin het ‘Monument
van de Dipoolmomenten van Peter Debye’ (1998) van
kunstenaar Felix van de Beek is opgenomen, komt centraal
in de tuin te liggen.

6 . 0 sch e t s o n t w e r p

voor het hart

91

terras campusgebouw
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Terras campusgebouw

Midden op de campus is een groot terras geprojecteerd. De
nabij het terras kruisende routes voor het langzaam verkeer
staan mede garant voor levendigheid. De op het zuiden
georiënteerde plek biedt een prachtig uitzicht op het water
en op het park. Op de locatie zijn ten opzichte van het water
verschillende niveaus - hoog en laag - maakbaar.
Afhankelijk van de toekomstige functie zal in de uitwerking
van het ontwerp worden bepaald welke delen van de
buitenruimte een horecafunctie krijgen en welke delen
publiek blijven. Door het gebouw van een luifel te voorzien,
wordt een deel van het terras overdekt.
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voorplein Universitair Sportcentrum
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Voorplein Universitair Sportcentrum

Het op het oosten georiënteerde entreeplein van het
sportcentrum krijgt een stoere opzet. Cijfers en belijningen
benadrukken het sportieve karakter van de ruimte. Het
plein herbergt meerdere functies: aan de noordwestzijde
huist een forse fietsenstalling, een ruim terras nabij de
entree verschaft uitzicht op de ten zuiden van het
sportcentrum gelegen natuurweide, een in het plein
opgenomen sportvloer biedt ruimte aan uiteenlopende
buitenactiviteiten en balsporten. Reeds op de locatie
aanwezige bomen en nieuwe aanplant verrijken de plek.

6 . 0 sch e t s o n t w e r p

voor het hart

95

6.02

Materialisering
Verhardingen

Voor de bestratingen van het Hart wordt ingezet op grijs en
zwart, kleuren die contrasteren met het groene tapijt van de
campusvloer. Voor de 30 kilometer wegen gaat de voorkeur
uit naar donkergrijze elementenverhardingen in de vorm
van straatbakstenen. Omdat de kabels en leidingen onder
de wegen komen te liggen valt daar goed bij te komen. Bij
de fiets- en wandelpaden gaan de gedachten uit naar asfalt
met een slijtlaag van basalt. In de materialisering moet een
duidelijk onderscheid zichtbaar zijn tussen rijbanen voor
gemotoriseerd verkeer en fietspaden en voetpaden. De
voorpleinen en tuinen worden verbijzonderd met een
combinatie van natuurstenen vloeren en hout.

Voor de Joseph Bechlaan wordt uitgegaan van lindes, een
boom die het profiel nu al siert. Op strategische plaatsen
geplante esdoorns en witte kersen verrijken de laan.
Vanwege de expressieve bladvorm en de indrukwekkende
herfstkleur worden voor de P. Debyelaan amberbomen
voorgesteld. De doorsteken van de universiteit tot in het
park worden in wit bloeiende prunussen gezet. Het
Forumplein wordt omzoomd door de bestaande in de
parkeergarage geplante platanen. Op enkele plaatsen
geven laag vertakte struiken de op het plein geplande tuin
intimiteit. De grote bomen voor de sporthal worden
aangevuld met een mêlee van meerdere boomsoorten.

Groen

Meubilair

Brede grasbermen die doorlopen tot aan de gevels van de
gebouwen kleuren het Hart van de campus intens groen. In
het zuidelijke deel van het park zijn bloemrijke weides
gedacht, aan de oevers van de waterlopen groeien
uiteenlopende waterplanten.
Voor de luchtigjes over de gazons verspreide bomen wordt
uitgegaan van een palet aan aansprekende boomsoorten.
Het wildverband bindt samen, met de verscheidenheid aan
boomsoorten krijgt elke laan en plek op subtiele wijze een
eigen gezicht. Voorjaarstooi en herfstkleuren zijn
medebepalend voor de boomsoortkeuzes.
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Voor het campusmeubilair wordt een aansprekende
huisstijl ontwikkeld. Kunstwerken als brugdekken en
stuwen, zitelementen en lantaarns zijn zowel wat betreft
materiaal, vorm en kleur op elkaar afgestemd. Ingezet
wordt op duurzame materialen, in de lantaarns wordt LED
verlichting toegepast. Flauwe rondingen en afgeronde
hoeken geven de kunstwerken en het meubilair een
vriendelijke uitstraling. Op strategische plekken wordt de
campus verrijkt met speciale meubels. Dat zijn meubels die
expressie uitstralen en daarmee vrolijke noten zijn. Door
samenwerking te zoeken met lokale creatieve producenten
wordt de Maastrichtse identiteit versterkt.

B r i g h t l a n d s M a a s t r i c h t H e a l t h C a m p u s - s t r u c t u u r v i s i e - n o v e mb e r 2 0 1 4

6 . 0 sch e t s o n t w e r p

voor het hart

97

Materialencatalogus

groen

gazon

bloemrijke weide

natuuroever

bollen

donkere straatbakstenen
keiformaat in 30km straat

robuuste trottoirband

campuspad en wandelpad in grijs asfalt

fietsmarkering

langzaam verkeerbrug,
ijle leuning

buitenmeubel

randelement

randelement vlonder

verhardingen

objecten
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lindes

amberbomen

verbijzondering campuspad

vlonder

verlichting; conische mast, enkel-, dubbel-, pendelarmatuur
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platanen

witte kersen

gemengd sortiment: wilg en
andere soorten

afvalbak
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Johan Willem Beyenlaan, bestaand (doorsnede 4)

Johan Willem Beyenlaan, voorstel (doorsnede 4)
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de Groene loper
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structuurvisiekaart

B r i g h t l a n d s M a a s t r i c h t H e a l t h C a m p u s - s t r u c t u u r v i s i e - n o v e mb e r 2 0 1 4

6.03

Groene loper
Sinds enkele jaren werken Rijkswaterstaat, Gemeente
Maastricht, Provincie Limburg en Gemeente Meerssen aan
een totaalplan voor stad en snelweg. Doelstellingen zijn
een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op
de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe
kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende
stadswijken. De snelweg wordt daartoe in een tunnelbak
ondergronds aangelegd. Bovengronds wordt met ‘de
Groene Loper’ (een ruim 5 kilometer lange parklaan) een
verbinding gemaakt tussen de landgoederenzone in het
noorden en het Europaplein in het zuiden.
De basis van de Groene Loper is een 17 meter brede strook,
ingericht met een centraal gelegen breed pad voor
voetgangers en fietsers met aan weerszijden stroken waarin
lindes staan.

Gaetano Martionlaan, bestaand

In deze Structuurvisie BL-MHC wordt de Groene Loper aan
de zuidzijde verlengd, onder de John F. Kennedysingel door,
naar de BL-MHC. Via de Gaetano Martinolaan eindigt de
Groene Loper dan op de Joseph Bechlaan in het Hart van de
campus. Hiermee krijgt de Groene Loper een duidelijke
zuidelijke beëindiging en draagt de groene laan bij aan het
verbinden van de BL-MHC met de stad.

Gaetano Martionlaan, voorstel
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impressie Mosae vita

Technical University of Lausanne
www.henninglarsen.com
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6.04

Bebouwing
Binnen het plangebied van het schetsontwerp zullen naar
verwachting enkele zeer prominente, beeldbepalende
gebouwen worden gebouwd. Stuk voor stuk gaat het om
gebouwen met een sterk publieke functie op strategische
locaties in het gebied. Voor twee van deze gebouwen
worden al concrete plannen gemaakt ten tijde van het
opstellen van deze structuurvisie. Voor het Universitair
Sportcentrum start de bouw al in 2014; voor Mosae Vita is
een voorontwerp gemaakt. Voor beide projecten geldt dat
in de ontwerpfase met begeleiding vanuit de gemeente al is
geanticipeerd op de ruimtelijke uitgangspunten van deze
Structuurvisie.
De kern van de architectonische opgaven voor de
bebouwing is om een zo goed mogelijke verbinding te
maken tussen binnen en buiten. Met name publieke
functies als ontvangst, horeca en retail kunnen een
wisselwerking opleveren met het publieke karakter van de
openbare ruimte op de campus. Daarnaast is het de opgave
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om daar waar mogelijk zichtrelaties tussen binnen en
buiten te realiseren. Niet alleen vanuit het gebouw levert
dat binding met de omgeving op, ook van buiten draagt de
zichtbaarheid van levendigheid in de gebouwen bij aan de
kwaliteit van de campus. Tot slot dient er een juiste balans
te worden gezocht in de expressie van de gebouwen. Het
publieke karakter leidt tot afwijkingen in materiaalgebruik
ten opzichte van de huidige gebouwen. Glas en het gebruik
van houten elementen sluiten beter aan bij het ontwerp van
de omgeving dan het kiezen voor contrast in kleurgebruik of
vorm.
Het formele uitgangspunt voor bebouwingseisen is het
vigerende bestemmingsplan. Deze vervalt pas wanneer een
nieuw bestemmingsplan in werking treedt. Maar voor het
verwezenlijken van de gewenste gebiedsidentiteit is het
wenselijk dat daarop wordt afgeweken als daar vanuit
boven beschreven principes aanleiding toe is.
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DEEL 2: Voorlopig Ontwerp
eerste fase van het Hart
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1.0
Inleiding
Deel 2 van de Structuurvisie Brightlands Maastricht Health
Campus bestaat uit het voorlopige ontwerp voor de eerste
fase van het Hart en de bijbehorende ontwikkelstrategie.
Vanwege de grote betekenis van het Hart voor de
toekomstige campus is bewust gekozen om dit deelgebied
als eerste uit te werken in een ontwerp voor de openbare
ruimte. De eerste fase heeft betrekking op de periode
2015-2018.
Voor de uitvoering van de eerste veranderingen in het Hart
hebben de betrokken grondeigenaren met elkaar
afgesproken dat zij de noodzakelijke investeringen zullen
doen. Dit maakt het mogelijk dat in deze periode een groot
deel van de lange termijn visie voor het Hart kan worden
gerealiseerd.
Na deze inleiding volgen twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2
wordt het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Daar is nader
uitgewerkt welke planonderdelen in de eerste fase
ontwikkeld zullen worden. In hoofdstuk 3 wordt stapsgewijs
de eerste fase van de ontwikkeling van het Hart in de tijd
gezet.

1 . 0 	i n l e i d i n g

109

P nieuw

Voorlopig Ontwerp het Hart, fase 1

2.0
Voorlopig ontwerp voor fase 1 van het Hart
Partijen hebben overeenstemming over het realiseren van
de eerste fase van het Hart. Hiernaast wordt het voorlopige
ontwerp voor deze fase gepresenteerd. Dit is het ontwerp
dat gekoppeld is aan de gezamenlijke investering die
eveneens enkel betrekking heeft op het deelgebied het
Hart.
Fase 1 voor het Hart start in 2015 en beslaat een relatief
korte termijn van ongeveer 4 jaar. Na fase 1 zijn enkele
essentiële bouwstenen van de campus gerealiseerd en is
een goede basis gelegd om de Structuurvisie BL-MHC
verder uit te rollen over het plangebied.
Het inhoudelijke resultaat van fase 1 bestaat uit het
realiseren van een groot deel van de lange termijn visie
voor het Hart. Deze visie is in hoofdstuk 6 van Deel 1
beschreven. Het betekent concreet:
De realisatie van een aantal prominente gebouwen als het
Universitair Sportcentrum (start bouw in 2014), en naar
verwachting Mosae Vita en BL-MHC meeting point in het
MECC (beide projecten zijn in voorbereiding).

2.0

voorlopig ontwerp voor fase 1 van het Hart

De volledige vernieuwing van de openbare ruimte van de
Joseph Bechlaan, de P. Debyelaan, de Doctor Tanslaan, de
Verheylaan en het Forumplein
De aanleg van een aantrekkelijke groene verblijfsruimte
(het park en een groot deel van de waterpartij).
In fase 1 zal tevens het maaiveldparkeren in het Hart van de
campus worden opgeheven. Al in een vroeg stadium
worden parkeerplaatsen opgeheven en heringericht ten
zuiden van het Hart. De herinrichting van het parkeren op
maaiveld is een tijdelijke maatregel ten behoeve van de
realisatie van het Hart, en valt als zodanig binnen de
investeringen in fase 1 van het Hart. Dit geldt ook voor een
noodzakelijke nieuwe afslag vanaf de Oeslingerbaan om
het parkeren beter te ontsluiten. Deze afslag is een
permanente maatregel.
De planonderdelen uit de lange termijn visie die in het
ontwerp voor fase 1 voor het Hart niet zijn voorzien zijn: het
amoveren van het universiteitsgebouw aan P. Debyelaan 1,
het ontwikkelen van een prominent campusgebouw op de
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hoek P. Debyelaan - J.W. Beyenlaan en het aanleggen van
een deel van de waterpartij in definitieve uitwerking in het
zuidelijke deel van het park.
Het besluit om water aan te leggen in het Hart volgt uit de
wateropgave van de Gemeente Maastricht (zie hoofdstuk 3
van deel 1). Met dit gegeven is gezocht naar het inzetten
van dit water als belangrijke bouwsteen voor de
verblijfskwaliteit op de campus. Het aanleggen van de
waterpartij en het bijbehorende gescheiden rioolstelsel is
het meest efficiënt wanneer deze gelijktijdig oploopt met de
realisatie van de rest van de openbare ruimte in het Hart.
Dit betekent concreet dat al in fase 1 de waterpartij kan
worden aangelegd.
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2.0

voorlopig ontwerp voor fase 1 van het Hart
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3.0
Fase 1 van het Hart in de tijd
In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs per jaar (2015-2018)
beschreven welke ruimtelijke maatregelen plaatsvinden om
tot afronding van fase 1 te komen. De jaartallen zijn
overigens indicatief.

3.0

fase 1 van het hart in de tijd
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bouw sportcentrum

stap 1: 2014
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Stap 1: 2014

In 2014 wordt een start gemaakt met een belangrijk
nieuwbouwproject voor de BL-MHC: de bouw van het
Universitair Sportcentrum zal starten.

3.0

fase 1 van het hart in de tijd
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herinrichting Forumplein
bouw BL-MHC meeting point
bouw Mosae Vita + verwijderen parkeerterrein
verwijderen parkeerterrein
inrichting buitenruimte sportcentrum
bouw sportcentrum

herinrichten (tijdelijk) parkeerterrein
nieuwe afslag vanaf de Oeslingerbaan

stap 2: 2015-2016
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Stap 2:2015 - 2016

3.0

In 2015 loopt het bouwproject Universitair Sportcentrum
nog door. De ambitie is om in dat jaar de bouw van Mosae
Vita te starten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken
zullen de parkeerplaatsen op de locatie van Mosae Vita
gaan verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de parkeerplaatsen
op de locatie van de hoek P. Debyelaan - J.W. Beyenlaan en
de locatie van het park; ook die zullen in 2015 - 2016
verdwijnen.

1e fase) nog niet. Om die heringerichte parkeervelden goed
te ontsluiten wordt een nieuwe afslag vanaf de
Oeslingerbaan aangelegd.

De parkeerbehoefte kan worden opgevangen door de
overmaat aan parkeerplekken op andere locaties in het
plangebied. Hiervoor is een samenwerking tussen UM, AzM
en MECC nodig. Complementair alternatief is een
parkeeroplossing aan de zuidzijde van de campus. Het
maaiveldparkeren ten zuiden van het Hart inclusief het
voormalige campusterrein wordt daarbij representatief
heringericht. Op langere termijn is hier een gebouwde
parkeervoorziening voorzien, maar op korte termijn (in deze

Daarnaast zal er in deze periode een start worden gemaakt
met de definitieve herinrichting van de openbare ruimte
van het Forumplein. Ook rond het Sportcentrum, beginnend
vanuit het noorden, wordt de openbare ruimte heringericht.
Hier wordt geanticipeerd op de toekomstige aanleg van de
waterpartij. Gestreefd wordt om in 2015 te starten met de
voorbereidingen voor de verbouwing van de entree van het
MECC c.q. BL-MHC meeting point.

fase 1 van het hart in de tijd

In 2015 zullen ook de afspraken over gedeeld parkeren
verder gestalte moeten krijgen om de uitwisseling (in de
toekomst) mogelijk te maken. De gezamenlijke huisstijl van
de campus zal verder ontwikkeld en uitgebouwd worden.
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herinrichting Joseph Bechlaan en entreeplein UM

herinrichting P. Debyelaan

stap 3: 2017
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Stap 3: 2017

De ambities is dat in 2017 drie belangrijke gebouwde
functies zijn gerealiseerd die bijdragen aan de beleving van
de campus. Mosae Vita, het Universitair Sportcentrum en
BL-MHC meeting point zorgen voor levendigheid in het Hart
en uitwisseling tussen binnen en buiten. De eerste
contouren van de nieuwe Maastricht Health Campus krijgen
gestalte. In 2017 kan dan ook een start worden gemaakt
met de herinrichting van de openbare ruimte. Het gaat
hierbij om de herprofilering van de Joseph Bechlaan,
inclusief de aanleg van de bijzondere plek: het Entreeplein
UM (Mensa) nabij station Randwyck. Tijdens de
werkzaamheden wordt door middel van een gescheiden
rioolstelsel geanticipeerd op de toekomst. Tenslotte gaat
het om de herinrichting van de P. Debyelaan naar het
schetsontwerp. Met deze ingrepen in de openbare ruimte
verandert het beeld van een grauwe asfaltwereld ineens in
een groene campusomgeving.

3.0

fase 1 van het hart in de tijd

121

tijdelijk horeca paviljoen
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Stap 4: 2018

In 2018 wordt fase 1 vervolmaakt door de inrichting van de
openbare ruimte af te ronden. In fase 1 is rekening
gehouden met een inrichting overeenkomstig het kaartje
zoals afgebeeld. Hierin blijft het gebouw P. Debyelaan 1
staan maar is de omgeving ingericht volgens de voorstellen
van het schetsontwerp met uitzondering van de waterpartij.
Dat houdt in dat de entree van het ziekenhuis, de
voorruimte van het sportcentrum, het Forumplein en het
entreeplein UM bij station Randwyck zijn ingericht met
bijzondere plekken en dat daartussen het campuspad is
aangelegd. Het hele gebied is voorzien van de campusvloer.
In fase 1 is een ontwikkeling van een toekomstig
campusgebouw op de hoek P. Debyelaan - J.W. Beyenlaan
nog niet voorzien. Deze centrale plek, die het scharnierpunt
van het Hart vormt, kan echter al wel een tijdelijke functie
krijgen. Een tijdelijk horecapaviljoen bijvoorbeeld kan flink
bijdragen aan de gewenste levendigheid op de campus.

3.0

fase 1 van het hart in de tijd

123

