OP WEG NAAR EEN
‘GROENE LOPER SCHOOL’
‘Het meest kansrijke scenario’ voor een Kern Kind Centrum in beeld

‘Kinderen zijn belangrijk voor een stad om te
groeien, om jong en divers te blijven. Ze vormen
het sociale weefsel van de stad. De kunst is om
plekken in de stad te creëren waar gezinnen uit
verschillende sociale klassen met elkaar in contact
komen. Belangrijk is niet alleen een mooie school
met buitenruimte, maar ook een goed ingerichte
publieke ruimte daaromheen, waar ze kunnen
spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten’.
Lia Karsten, De Nieuwe Stadskinderen 2020

Er is al enige jaren sprake van plannen voor
zo’n plek aan de Groene Loper. Dit adviesrapport beschrijft en verbeeldt het proces
dat heeft geleid tot ‘het meest kansrijke
scenario’ voor de realisering van een Kern
Kind Centrum (KKC) aan de Groene Loper,
in de omgeving van het Leeuwenpark. Het
doel is om dit centrum in 2022/23 op te
leveren. Met ‘het meest kansrijke scenario’
geeft dit adviesrapport antwoord op twee
vragen: Wat is ‘de beste locatie’ voor een
KKC en wat is ‘het beste plan’ voor het
gebied eromheen?

Dit advies is onder verantwoordelijkheid van Projectbureau A2 Maastricht
in het kader van Actieplan Mijn Gezonde Groene Loper.

INLEIDING

WAT IS EEN
KERN KIND
CENTRUM?

Het stimuleren van ontmoeting is één van
de doelen van de gebiedsontwikkeling
aan de Groene Loper. Het gebied leent
zich hier ook uitstekend voor. Niet alleen
door de bankjes op de Groene Loper, maar
vooral door het centraal gelegen gebied
rond het Leeuwenparkje. Hier ligt een
openbare ruimte van hoge kwaliteit, met
eromheen de voormalige Theresiaschool,
het Trefcentrum Wittevrouwenveld en de
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.

Een ‘nieuw schoolplein’ is een kansrijke optie
om rond het Leeuwenparkje levendigheid
en ontmoeting te stimuleren. De gemeente
Maastricht bevordert dat de twee basis
scholen Nutsschool en De Regenboog fuseren
in één nieuw te bouwen basisschool aan de
oostkant van de Groene Loper. De gemeente
vindt de Groene Loper een geschikte locatie
omdat deze voorziet in veilige loop- en fiets
routes naar de school. In de beleidsvorming
wordt daarom gesproken van het Kern Kind
Centrum Groene Loper. Een KKC is een
voorziening voor primair onderwijs en
kinderopvang, in combinatie én in samen
werking met tal van maatschappelijke,
jeugd- en buurtvoorzieningen.
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HET MEEST KANSRIJKE
SCENARIO, DE BESTE
LOCATIE, HET BESTE PLAN
De kaders voor het zoekproces van een Kern
Kind Centrum zijn vastgelegd in het Integraal
Huisvestingsplan Maastricht (IHP).
Het Projectbureau A2 Maastricht (PBA2) heeft hierop
het initiatief genomen tot een ‘inspiratiesessie’ met
een 70-tal deelnemers uit verschillende organisaties,
instellingen en netwerken. Tijdens deze sessie (op 5
maart 2020) zijn vier scenario’s gepresenteerd voor een
KKC aan de Groene Loper.

Op 1 oktober 2020 hebben onderwijswethouder Bert
Jongen, het College van Bestuur Stichting kom Leren
en het bestuur van MIK& PIW Groep (sociaal werk en
kinderopvang) het projectbureau A2 Maastricht
gevraagd om de vier scenario’s nader te onderzoeken
om medio december 2020 met een onderbouwd advies
te komen over het voorkeurscenario. Aan de bestuur
lijke wens ‘de omgeving’ hierin te betrekken is ondanks
de corona-maatregelen uitgebreid gehoor gegeven.

Het gaat om twee scenario’s voor een KKC op het
braakliggende Essentterrein (midden op het terrein of
op de kop met de Groene Loper), een koppeling van een
KKC met het gemeenschapshuis het Trefcentrum en
een scenario voor de ver(nieuw)bouw van de voormalige
Theresiaschool.

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4
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In het zoekproces naar ‘het meest kansrijke
scenario’ zijn in de periode oktober- medio
december twee parallelle sporen bewandeld:
Middels zes digitale ‘expertmeetings’ zijn
de vier scenario’s met elkaar vergeleken. De
uitkomsten daarvan hebben door ontwerpers
een eerste voorlopige vertaling en verbeelding
gekregen. Niet alleen op het niveau van het
KKC zelf, ook op de schaal van het Leeuwen
park, en voor zover mogelijk op de schaal van
de centrumontwikkeling. Dit proces is
ondersteund door Studie BNL, Dear Hunter,
De Architectenwerkgroep Tilburg, architecten
bureau Humblé Martens & Willems, West8
Urban Design & Landscape en ingenieurs
bureau Sweco. Ook de Stadmakers zijn in
dit proces betrokken, evenals RuimteGIDS,
een samenwerkingsverband van Universiteit
Maastricht, Provincie Limburg, Gemeente
Maastricht, GGD en PBA2.
Daarnaast is een omgevingsenquête gehouden.
Voor een onafhankelijk en representatief
resultaat is Flycatcher Internet Research BV
ingeschakeld. Naast een uitgebreide digitale
enquête zijn in de omgeving van het
Leeuwenpark huis-aan-huis enquête
formulieren verspreid.

HET MEEST KANSRIJKE SCENARIO

De vier scenario’s zijn op een geobjecti
veerde wijze vergeleken door het centraal
stellen van een aantal V’s die vaker
terugkomen in de integrale, interactieve
en innovatie gebiedsontwikkeling van
A2 Maastricht: de kansen op fysieke en
maatschappelijke Verbindingen, een
optimaal Verblijfsklimaat, een Veilige
omgeving, maatschappelijke Veerkracht
en Verduurzaming.
Tot de V’s behoort niet in de laatste plaats die
van Verrassingen: het met elkaar uitlokken
van onverwachte, enthousiasmerende uit
komsten van dit soort zoekprocessen waar
beslissers, beleidsmakers, belanghebbenden,
buurten en betrokkenen gelijkwaardig in
optrekken, echter ieder met een eigen rol,
verantwoordelijkheid, belang en/of invals
hoek. Maar ook in dit zoekproces zijn het
uiteindelijk bestuurders die een besluit
nemen over ‘het meest kansrijke scenario’,
de uitwerking daarvan en het vervolgproces.

Het
meest
kansrijke
scenario
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Een KKC in een ver(nieuw)bouwde
Theresiaschool biedt de beste mogelijkheden
en kansen voor:
• Een gezichtsbepalende voorziening aan de Groe
ne Loper om ‘binnen en buiten’ en in een breed
partnership van organisaties gestalte te geven
aan vernieuwend(e) onderwijs en kinderopvang.
• Een kansrijk schoolplein en park voor sociale
verbinding van huidige en van nieuwe bewoners,
van verschillende culturen en achtergronden.
• Ruime, groene, actieve en veilige speelruimtes De ambitie om
in zachte, groene overgangen naar een openbaarhele Groene Lo
worden gepland
park.
mensen er nog
• Het tot leven wekken van het nu wat stille,
verscholen en onbekende Leeuwenparkje tot eenal helemaal nie
van de Franken
volwaardig en actief Leeuwenpark.
doen zelfs hun
• Een perspectiefvolle toekomst van een
liever naar de Ju
Trefcentrum 2.0 dat zich opent naar het Leeuwen
die ene Jumbo
park met een terras en sportvoorzieningen.
Hoe dan ook, m
• Een karaktervolle bebouwing van het braak
ruimte zonder
liggende Essentterrein
veiliger wordt,
• De realisering van een nieuwe oost-west
als een eiland,
ontwikkelingen
verbinding, een Groene Uitloper van het
Leeuwenpark naar het Maartenscollege en het
Vóór de Theresi
NS Station.

SECTIE

HET NIEUW KIND CENTRUM
ZOU EEN PAVILJOEN OP EEN
PLEIN MOETEN WORDEN
Dear Hunter heeft van oktober tot december
2015 op uitnodiging van het Projectbureau
A2 Maastricht aan de Groene Loper gebivak
keerd. Daar is een mooie ‘inspiratie atlas’ van
gemaakt. Het boekwerk geeft een indruk van
hun ontmoetingen en ervaringen. Als ook van
hun adviezen voor de kansen die de onder
tunneling biedt. Over een toekomstig kind
centrum in dit gebied is het volgende in de
atlas opgenomen: “Dit proces dient zorgvul
dig te worden gepland, gecommuniceerd en
ontworpen: op dit moment denken mensen er
niet aan om naar de wijk Wittevrouwenveld te
gaan en al helemaal niet om hun kinderen er
naar school te brengen (…) het gebied achter
de Theresiaschool is nu een openbare ruimte
zonder naam, er moet iets gebeuren, zodat
niet alleen dit gebied veiliger wordt, maar
ook de school zal worden beschouwd als een
eiland, centraal gelegen op de Groene Loper
en met nieuwe ontwikkelingen eromheen. Het
moet als het ware worden ‘geadopteerd’. Het
nieuw kind centrum zou een paviljoen op een
plein moeten worden.”

‘Namens Dear Hunter mocht ik in
2020 mede-procesbegeleider zijn
van de zoektocht naar “het beste
plan’ voor het KKC. Het is al waan
zinnig mooi dat Projectbureau A2
Maastricht gestaag de kwaliteit en
ontwikkeling op maar vooral ook
rond de Groene Loper initieert,
en nóg mooier dat er nu een deel
van het advies van ons uit 2015
gematerialiseerd zal worden. Plan
ningsprocessen zijn vaak enorm
traag en op het eind zie je vaak dat
de beoogde kwaliteit maar deels
gehaald wordt. Het feit dat er door
Projectbureau A2 Maastricht steeds
vastgehouden is aan een uitgespro
ken visie levert uiteindelijk een
voorbeeldproject op dat hopelijk
veel toekomstige stadsontwikkeling
zal inspireren.’
Remy Kroese, Dear Hunter
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HET MEEST KANSRIJKE SCENARIO
DE ZOEKTOCHT
NAAR EEN NIEUW
KKC IS MENSENWERK
Studio BNL heeft de afgelopen maanden in
opdracht van het Projectbureau A2 een rol
gespeeld binnen het proces bij de totstand
koming van ‘het meest kansrijke plan’ van
het Kern Kind Centrum Groene Loper. Vanuit
mijn jarenlange ervaring als stedenbouwkun
dige, heb ik zelden zo’n zorgvuldig, overtui
gend en inspirerend proces meegemaakt. En
het resultaat mag er zijn! De grootste winst
is dat vele partijen zijn aangehaakt en actief
hun inbreng hebben kunnen geven. Daarmee
ervaren zij dat ook dit hún plan is.
Stedenbouw gaat nog te vaak over ruimtes
maken en 'stenen stapelen’. Het projectbureau
A2 heeft daar een nieuwe dimensie aan
toegevoegd: ‘Ruimte laten en 'mensen stapelen’!
Roel Meertens, eigenaar/partner Studio BNL

EEN INCLUSIEVE SPRONG VOORWAARTS
In 2019 had ik het voorrecht om samen
met een groot aantal betrokkenen een
nieuwe onderwijsvisie voor Maastricht
te ontwikkelen. In enkele rondetafel
gesprekken kwamen we tot een aantal
gedeelde waarden op basis waarvan het
onderwijsveld een inclusieve sprong
voorwaarts moet kunnen maken. Die vijf
gedeelde waarden zijn gelijkwaardigheid,
talentontwikkeling, spelen, gezondheid en
samenwerking.
Je zou kunnen roepen dat je het met zulke
uitgangspunten nauwelijks oneens kunt
zijn. Het gaat dan ook om de uitwerking
in de praktijk. De onderwijsvisie bevat
bijvoorbeeld heldere uitspraken over de
betekenis van creatieve naar de samen
leving gerichte schoolgebouwen. Streef
naar multifunctionaliteit, zodanig dat
een school een hotspot kan zijn voor
aanverwante activiteiten. Zorg voor groen
en micro-wildernis. Behoud cultuurhisto
risch erfgoed. En ga segregatie tegen door
een veilige omgeving te bieden voor alle
kinderen.

Pak die onderwijsvisie er nog eens bij en
kijk door die bril naar het voorkeursont
werp voor het nieuwe Kern Kind Centrum
aan de Groene Loper. Het leidt tot een
feest van herkenning. Alleen al de aanslui
ting op de Groene Loper en het Leeuwen
park, dat in combinatie met het ‘geopende’
en sportieve Trefcentrum verandert in een
vriendelijke publieke ruimte. Het behoud
van de monumentale Theresiaschool
waaraan zoveel Maastrichtenaren dier
bare herinneringen hebben. De inbedding
in de buurt. Plus, niet te vergeten, de kans
om de eigenzinnige lessen van het Groene
Loper Lab door te vertalen in een speelse
en verrassende omgeving voor kinderen,
ouders en andere burgers.
Het belangrijkste is niet zozeer het
gebouw, maar datgene waarvoor het zal
staan: een biotoop waarin oude en jonge,
nieuwe en vertrouwde inwoners elkaar
ontmoeten. Het schoolplein als plaats
waar de buurt zichzelf leert kennen. Als
we ooit weer rondetafelgesprekken houden
om ons te bezinnen op de toekomst van
inclusief onderwijs dan is het nieuwe
schoolplein daarvoor de uitgelezen plek.
Een mooie lentedag in de schaduw van het
jonge groen: ik zie het helemaal zitten!
Govert Derix, stadsfilosoof

VERVOLG

TOT SLOT
Het voorkeurscenario zal in de verdere (formele)
procesgang in 2021 uitgewerkt moeten worden voor
een openbare aanbesteding. Veel vragen zijn met dit
adviesrapport en het voorkeurscenario beantwoord.
Maar niet op alle details.

ONZE LIEVE VROUW VAN
Welke verdiepingsslag is te maken om vernieuwend
onderwijs, met specifieke eisen van open, flexibele en
transparante ruimtes zo optimaal mogelijk in harmonie
te brengen met de monumentale waarden van de
voormalige Theresiaschool? Blijft er straks rond het
Leeuwenpark ook ruimte voor tijdelijke functies, zoals
het Werkhuis? Wat zijn de keuzes rond een optimale
verduurzaming? Welke subsidies zijn beschikbaar? Hoe
wordt de omgeving verder betrokken in de toekomst
van het KKC en het Leeuwenpark? Hoe behouden we
het openbare karakter van het Leeuwenpark en zorgen
we tegelijk voor veilige speelplaatsen? Welke kansen
liggen er in het verschiet voor de Onze Lieve Vrouw van
Lourdeskerk? Wat is de planning voor nieuwbouw op
het Essentterrein? Hoe concreet wordt het plan voor een
Trefcentrum 2.0 met een terras en een koppeling met
sportvoorzieningen ? Welke maatschappelijke partners
en instellingen willen straks samenwerken in het KKC en
aan het Leeuwenpark?

LOURDESKERK: GEWIJD AAN
HET VOLLE STADSLEVEN?
‘Van wie is De Groene Loper?’ Onder deze titel verkent Project
bureau A2 Maastricht in een artikelenreeks heden, verleden en
toekomst van (nieuwe) bewoners en buurten aan weerszijden
van de ondertunnelde President Rooseveltlaan. Formeel is De
Groene Loper van de Gemeente Maastricht, maar daar gaat het
in deze vraag niet om. Niemand zal de prachtige bomenlaan
durven claimen. De Loper verbindt niet alleen wijken, maar ook
culturen, waarden, stemmingen en meningen. Te midden daar
van staat fier en met een Italiaans aanzien de Onze Lieve Vrouw
van Lourdeskerk. De tunnel heeft de rijzige kerktoren eindelijk
in het midden gezet van Wyckerpoort en Wittevrouwenveld.
Precies zoals architect Frits Peutz, die ook de Jongensschool,
Theresiaschool en ‘bewaarschool’ bij de kerk tekende, het in
1938 wilde.
Van wie is eigenlijk de prachtige in mergelblokken en
Kunradersteen opgetrokken Lourdeskerk? Van enkele trouwe
parochianen? Van het kerkbestuur? Van het krimpende
Bisdom Roermond? Ook hier is de vraag niet wie het als
eigenaar voor het zeggen heeft, maar wie het beste verhaal
heeft voor een levendige toekomst van de gebouwen aan het nu
nog stille, maar binnen een paar jaar met veel schoolkinderen
gevulde Leeuwenparkje. Geef ook het kerkgebouw een
functie in het nieuwe, aan De Groene Loper geplande Kern Kind
Centrum. Peutz bouwde immers niet alleen voor parochianen,
maar ook voor peuters en pubers. Kortom, ook de Onze Lieve
Vrouw van Lourdeskerk is van de hele (Groene Loper)
gemeenschap. Laat haar indrukwekkende ruimte niet langer
alleen een plek van gewijde stilte zijn, maar ook een plek gewijd
aan het volle stadsleven.
John Cüsters, schrijver van het boek ‘Het A2 Maastricht model’

