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Dit document beschrijft en verbeeldt het proces
dat heeft geleid de tot ‘het meest kansrijke
scenario’ voor de realisatie van het kernkindcentrum (KKC) Groene Loper in Maastricht.
Het eerste hoofdstuk van dit document nemen
we jullie mee in de aanleiding en de ambitie van
een kernkindcentrum. In het daaropvolgende
hoofdstuk beschrijven en verbeelden we dit
omvangrijke en interactieve proces en in het
derde hoofdstuk lichten we het meest kansrijke
scenario nader toe en ondersteunen we dit in
het vierde hoofdstuk met krachtige beelden. In
het laatste hoofdstuk geven we een korte
doorkijk in het vervolgproces.
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1.
KERNKINDCENTRUM
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Het stimuleren van ontmoeting is één van de doelen van de

“Kinderen zijn belangrijk voor een stad

gebiedsontwikkeling aan de Groene Loper. Het gebied leent
zich hier ook uitstekend voor. Niet alleen door de bankjes

om te groeien, om jong en divers te
blijven. Ze vormen het sociale weefsel

op de Groene Loper, maar vooral door het centraal gelegen

van de stad. De kunst is om plekken in

gebied rond het Leeuwenparkje. Hier ligt een openbare

de stad te creëren waar gezinnen uit

ruimte van hoge kwaliteit, met eromheen de voormalige
Theresiaschool, het Trefcentrum Wittevrouwenveld en de

verschillende sociale klassen met elkaar
in contact komen. Belangrijk is niet

Onze-Lieve Vrouw-van-Lourdeskerk.

alleen een mooie school met buiten-

Een ‘nieuw schoolplein’ is een kansrijke optie om rond het
Leeuwenparkje levendigheid en ontmoeting te stimuleren.
De gemeente Maastricht bevordert dat de twee
basisscholen 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

ruimte, maar ook een goed ingerichte
publieke ruimte daaromheen, waar ze
kunnen spelen en ouders elkaar kunnen
ontmoeten”
Lia Karsten De Nieuwe Stadskinderen 2020
NRC 24 september 2020

geschikte locatie omdat deze voorziet in veilige loop - en
fietsroutes naar de school. In de beleidsvorming wordt
daarom gesproken van het KKC (kernkindcentrum) Groene
Loper. Een KKC is een voorziening voor primair onderwijs
en kinderopvang, in combinatie én in samenwerking met tal
van maatschappelijke, jeugd en buurtvoorzieningen.
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1.1 INLEIDING
De gemeente Maastricht en onderwijspartners kom Leren en MIK & PIW
groep hebben de afgelopen jaren het
initiatief genomen met betrekking tot
de ontwikkeling van een nieuw
kernkindcentrum (KKC) aan de
Groene Loper.
Het projectbureau A2 heeft daarbij de
zoektocht naar de meest kansrijke
locatie gefaciliteerd. In opdracht van
het Projectbureau heeft Studio BNL
dit proces in het najaar van 2020 mee
begeleid.

N38

LOCATIE KKC
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1.2 WAT IS
EEN KERN KIND
CENTRUM ?
In Maastricht wordt volgens het Integraal
Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht
2020-2036 de volgende beschrijving voor
kernkindcentra (KKC) geformuleerd:
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Een kernkindcentrum (KKC) is het ‘hoofdkindcentrum’ in het gebied met naast de
kindvoorzieningen vanuit onderwijs en
opvang ook meer gebiedsvoorzieningen
zoals jeugdgezondheidszorg,
schoolmaatschappelijk werk en extra
(zorg)ondersteuning om passend
onderwijs en passende kinderopvang
mogelijk te maken. De ondersteuning die
noodzakelijk is, wordt via dit KKC
stadsbreed ontsloten, alsook richting de
satellietkindcentra’s (SKC). Vooralsnog is
bij twee KKC’s in Maastricht rekening
gehouden met het daadwerkelijk fysiek
realiseren van deze voorzieningen. Eén
ten Westen van de Maas en één ten
Oosten van de Maas. Het SKC is een
kindcentrum met enkel voorzieningen
voor onderwijs en opvang.
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1.3 ONTWIKKELINGSPARTNERS
Er is een drietal partijen dat gezamenlijk de ontwikkeling van een
nieuw KKC naar zich toe hebben getrokken. Deze partners
betreffen Stichting kom Leren (koepelorganisatie van 19
basisscholen Zuid-Limburg), MIK & PIW groep en de Gemeente
Maastricht. Daarnaast is er in het gebied een aantal
belanghebbende partijen, waaronder het Trefcentrum, het
kerkbestuur/dekanaat/Bisdom als gebruiker/eigenaar van de
#
Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, Netbeheerder!"Enexis,
Woningcorporatie Servatius en omwonenden.
De gemeente Maastricht is eigenaar van diverse gronden en
opstallen in het gebied, waaronder de Theresiaschool, het
Trefcentrum, de voormalige kleuterschool, het Leeuwenparkje en
het Essentterrein. De kinderopvang is op dit moment gehuisvest in
de oude bewaarschool (kleuterschool). Stichting kom Leren heeft
op dit moment geen onderwijsvoorziening op de betreffende
locatie.
Woningcorporatie Servatius heeft geen directe eigendommen op
de betreffende locatie, maar verhuurt vele woningen, grenzend aan
de beoogde kernkindcentrum locatie. Wel is met betrekking tot het
Essenterrein door de gemeente met corporatie Servatius in 2006
een overeenkomst gesloten met het oog op woningbouwontwikkeling op het Essentterrein. Daarmee wordt ook Servatius
gezien als een belanghebbende in het gebied.
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1.4 HET PLAN
Het Integraal HuisvestingsPlan Kindcentrum
2020 voorziet in Maastricht in 2 kernkindcentra,
waarvan er éen op de locatie langs de Groene
Loper is voorzien. De locatie rondom het
Leeuwenpark wordt gezien als dé plek voor de
nieuwe onderwijsvoorziening. Op deze plek
zullen de huidige scholen OBS de Regenboog
en de Openbare Nutsschool, beide gelegen in
Maastricht Oost, onderdak gaan vinden. Dit
levert een onderwijsvoorziening op van
ongeveer 300 leerlingen.
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Mogelijk zal in een later stadium ook de
basisschool de Letterdoes, thans gevestigd in
de Wijk Wyckerpoort, hierbinnen gehuisvest
gaan worden. Voor wat betreft de toekomstige
behoefte aan kinderopvang wordt het
ruimtebeslag van de huidige kinderopvang
voorzieningen vooralsnog aangehouden. De
onderstaande tabel geeft inzicht in de
leerlingenprognose voor de komende 15 jaar.
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KERN KIND
1.5 HUIDIG GEBRUIK LEEUWENPARKJE
CENTRUM?

zich hier ook uitstekend voor. Niet alleen
Maastricht bevordert dat de twee basis≠
door de bankjes op de Groene Loper, maar
scholen Nutsschool en De Regenboog fuseren
vooral door het centraal gelegen gebied
in È È n nieuw te bouwen basisschool aan de
rond het Leeuwenparkje. Hier ligt een
oostkant van de Groene Loper. De gemeente
openbare ruimte van hoge kwaliteit, met
vindt de Groene Loper een geschikte locatie
eromheen de voormalige Theresiaschool,
omdat deze voorziet in veilige loop≠ en fi ets≠
het Trefcentrum Wittevrouwenveld en de
routes naar de school. In de beleidsvorming
Essentterrein
betreft
een
Na de definitieve aanleg van de Groene Onze Lieve
Enexis
is
gevestigd
op
het
perceel
grenzend
Vrouw van Lourdeskerk.
wordt Het
daarom
gesproken
van grotendeels
het Kern Kind
braakliggend stuk grond. Aan de President
Loper in 2008, is de ligging en positionering
aan de zuidzijde van de Theresiaschool. Hier
Centrum Groene Loper. Een KKC is een
Rooseveltlaan zijn een drietal woningen
van met name de Theresiaschool en Onzewas een voormalig schakelstation gelegen.
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onderwijs
enworden
gelegen
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is een oud
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een ontmoetingsplaats is voor iedereen die kinderopvang,
bedrijfsgebouwtje
(voormalige
‘oliehuisje’)
Waar de school in het verleden letterlijk
actief aan de slag wil gaan met de
werking met tal van maatschappelijke,
langs een Rijkssnelweg was gelegen, ligt
verduurzaming van zijn of haar woning.
jeugd≠ gelegen.
en buurtvoorzieningen.
deze thans aan een hoogwaardige en
groene stadsboulevard en centraal binnen
Maastricht Oost.
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De Theresiaschool is dé spil binnen de
ontwikkeling van het KKC. Deze voormalige
‘openluchtschool’ wordt de laatste jaren
dvies ë beste locatie, beste planí KKC
voornamelijk gebruikt door diverse
tgave van Projectbureau A2 Maastricht,
maatschappelijke organisaties. Deze
ctieprogramma
Mijn Gezonde
Groene
voormalige
school
heeftLoper
door haar ligging,
ww.a2maastricht.nl
direct aan Groene Loper, een enorme
imagoverbetering doorstaan. Achter de
school is het Leeuwenparkje gelegen. Dit
oncept en vormgeving: Zuiderlicht
parkje is een aantal jaren geleden ingericht
rtist Impressions: West8;
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2020
welzijnsorganisaties gevestigd. De OnzeLieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, gelegen
naast de Theresiaschool, is thans nog in
gebruik als religieuze voorziening.
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2.
PROCES ‘MEEST
KANSRIJKE SCENARIO’
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2.1 OPGAVE &
KADER
Dit adviesrapport beschrijft en verbeeldt het
proces dat heeft geleid tot ‘het meest
kansrijke scenario’ voor de realisatie van een
kernkind centrum (KKC) aan de Groene
Loper, rondom Leeuwenparkje. Onderdeel
van dat proces betreft een geobjectiveerde
afweging met betrekking tot de
voorkeurslocatie van het te ontwikkelen kern
kindcentrum. De besluitvorming daarover ligt
bij de drie samenwerkingspartners die dit
KKC gezamenlijk realiseren.
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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?
De zoektocht naar ‘het meest kansrijke
scenario’ past binnen het Integraal
Huisvestingsplan Kindcentra (IHP) van de
gemeente Maastricht, dat is vastgesteld
middels het raadbesluit uit december 2019.
Met dit IHP is een formeel proces in gang
gezet voor de bouw van een kernkind
centrum (KKC) aan De Groene Loper, bij
voorkeur te bouwen in 2022 en te openen in
2023.
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2.2 SYSTEMATIEK
PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT
Het Projectbureau A2 heeft jarenlange
ervaring opgedaan binnen de
gebiedsontwikkeling van de A2.
Steevast hanteren zij een logische
systematiek voor wat betreft de
aanpak van nieuwe ontwikkelingen
binnen dit gebied. Eén daarvan betreft
de hantering van V’-s (Vastgoed,
Verblijfs-kwaliteit, Voorzieningen,
Verduurzaming, ect.) van integrale
gebiedsontwikkeling. Tevens wordt er
gewerkt met een gelaagde
benadering, waarbij de opgaven op
meerdere schaalniveaus worden
benaderd. ‘Het meest kansrijke
scenario’ heeft betrekking op een
3-tal schaalniveaus:
•

•

•

Het algemene Perspectief van het
‘totale gebied’ Groene Loper annex
Centrum Ontwikkeling Oost;
De specifieke Potentie van het
centrumgebied aan de Groene
Loper ‘Leeuwenparkje’;
Het concrete Planniveau met
vraagstukken van omgeving
(participatie) fysieke inpassing
(wel/geen koppeling
locaties/functies); financiële
haalbaarheid (win/win keuzes
partijen).

Daarbij gelden de volgende
uitgangspunten, eveneens conform
de vertrouwde A2 Maastricht aanpak.
• Integraal: kernkindcentrum als
hefboom voor ‘meervoudige’
kansen koppeling van
functies/locaties Leeuwenparkje
• Interactief: vroegtijdige manieren
van interactie ermee rekening
houdend dat respondenten niet
hun mening kunnen geven op
varianten maar op functionele
eisen. Niet: het KKC moet op plek X
komen. Wel: het KKC moet ook
meerwaarde hebben voor de
omgeving, doordat het schoolplein
bijvoorbeeld buiten schooltijden
ook toegankelijk is voor de jeugd
uit de directe omgeving.
• Innovatief: effectieve manieren
voor een interactieve aanpak met
de omgeving. Een aanpak die ook
corona-proof is.
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2.3 ONTWERPEND
ONDERZOEK
Projectbureau A2 Project Maastricht faciliteert al jaren diverse
routes van hoogstaande ontwerpend onderzoek. Denk aan
inspiratiesessies, co-design bijeenkomsten, alternatief
onderzoek (Dear Hunter), alternatieve verbeelding (Studio
BNL), story telling (Van Wie is de Groene Loper?), en vooral
van concrete kansen koppeling middels het Aktieprogramma
Mijn Gezonde Groene Loper.
In dit Aktieprogramma zijn de kansen opgenomen voor wat in
2015 bij de start nog de Groene Loper Onderwijsboulevard is
gedoopt. Waar nog niet zo lang geleden tienduizenden auto’s
een heel stadsdeel in tweeën deelden, staan sinds 2018 bijna
2000 bomen die niet alleen de buurten maar ook de onderwijs
instellingen op een gezonde manier verbinden.
Dit was voor het PBA2 aanleiding om achtereenvolgens enkele
brainstormsessies te organiseren (2015), extern onderzoek te
laten verrichten naar kansen voor samenwerking tussen
basisscholen (2016) en middels co-design met partijen en
omgeving te kijken welke type school het beste kan inspelen
op de ‘gezonde’ kansen van de Groene Loper. Ook is door het
PBA2 een stakeholders analyse verricht, als ook een
verkenning uitgevoerd van ruimtelijke-economische potenties
voor de beoogde centrumontwikkeling Oost (2018). Verder is
publicitaire ondersteuning verleend aan het concept van de
Gezonde Basisschool en zijn met scholen en kinderen
uiteenlopende, en zijn ludieke acties uitgevoerd tijdens en
direct na de tunnelbouw.
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2.4 VIER POTENTIELE LOCATIES
Het toetje van dit smaakvolle menu was de opdracht
aan twee architectenbureaus (Humblé, Martens &
Willems en DAT Architecten) in maart 2020 om
(vooralsnog naar eigen inzicht) vier potentiele locaties
rondom het Leeuwenparkje te definiëren die in
aanmerking komen voor de ontwikkeling van een KKC.
Deze vier locaties hebben geleid tot de ontwikkeling
van 4 concrete varianten.
Het betreffen 3 volledige nieuwbouwlocaties (variant 1
t/m 3) en één locatie waar er nieuwbouw in combinatie
met een verbouwing van de bestaande Theresiaschool,
gerealiseerd wordt (variant 4).
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GLOBAAL PROGRAMMA
VAN EISEN
In het voorjaar van 2019 is door de gemeente
Maastricht een eerste inventarisatie (globaal
Programma van Eisen) opgesteld die ten grondslag
hebben gelegen aan de variantenstudie die de twee
architectenbureaus hebben verricht. Deze varianten
zijn in beeld verder uitgewerkt en zijn vooralsnog
nog niet financieel doorgerekend.
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Eerste inventarisatie/Gl
obaal Programma van
Eisen

(nog niet definitief)
!

KKC De Groene Loper
biedt in ieder geval vol
doende ruimte om de lee
de Nutsschool (nu 1.131
rlingen van
m2) en OBS de Regenb
oog (nu l.307m2) te hui
aantal leerlingen van De
svesten. Het
Regenboog en Nutsscho
ol samen zijn gedaald van
leerlingen in 2016 naar
328
291 in 2017 naar 284 in
2018, kortom een dalend
nieuwe leerlingenprogno
e lijn. De
ses verwachten we vol
gende week (hierop kan
ruimtebehoefte worden
aangepast).
! Eventuele toekomstig
e uitbreidbaarheid voo
r een gedeelte van de lee
De Letterdoes (nu 884
rlingen van
m2).
! Er wordt kinderopv
ang voorzien in KKC De
Groene Loper ter vervan
bestaande kinderopvang
ging van de
in de Nutsschool (nu peu
teropvang en BSO) en
Regenboog (BSO i.s.m
OBS De
. Nutsschool). Aantal m2
t.z.t. nader te bepalen i.o.m
kinderopvang;
.
! Er zijn in het KKC De
Groene Loper ruimten/da
gdelen beschikbaar voo
ondersteunende/zorgvo
r
orzieningen zoals jeugdg
ezondheidszorg, logope
consultatiebureau)
die,
! Ambitie/wens bestaa
t om KKC De Groene Lop
er dusdanig in te richten
(onderdelen van) het pro
dat
gramma 'de gezonde bas
isschool van de toekom
worden aangeboden, wa
st' kan
arbij een dagprogramm
a aangeboden wordt me
voldoende onderwijs ook
t naast
sport, beweging, ontspa
nning, cultuur en aandac
leefstijl en gezonde voe
ht voor
ding.
! Hierbij wordt nadruk
kelijk de verbinding gez
och
t met de omgeving van
Loper.
de Groene
! Eventuele creatie Tin
y Forest/mogelijkhede
n
tot
nat
uur-en milieueducatie in
(nabije) buitenruimte/om
de
geving.
! In algemene zin nauwe
verbinding met de omgev
ing
zodat er laagdrempelig
verbindingen gemaakt
e
kunnen worden tussen
het kindcentrum en de
wijken en buurten, vereni
omliggende
gingen, sport, muziek etc
.;
! Mogelijke verbindin
g met eventuele ontwik
keling van een VO-camp
andere kant van de Gro
us aan de
ene Loper (BMX-terrein,
huidige locatie St. Maarte
college), eventueel ook
ns
invulling op deel overge
bleven terrein Leeuwenp
waarbij benodigde sfeer
arkje,
kindcentrum niet wordt
aangetast of juist verste
werkt.
rkend
! Vanuit de huidige
gemeentelijke gebiedsge
richte aanpak wordt het
het perceel gezien als
Trefcentrum op
gebouw waarin maatscha
ppelijke activiteiten pla
Uiteraard dient/wordt
dit 'verbonden' met de
ats
andere gebouwen rondom vinden.
(samenwerking).
het plein
! Mooi als kerk in dez
e ambitie geïntegreerd
kan worden.
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Op 5 maart 2020 vond in de Theresiaschool een
inspiratiesessie plaats, met als doel om gemeente,
schoolbesturen en omgeving te inspireren om bij
de locatiekeuze van een kernkindcentrum (KKC)
zo optimaal mogelijk de kansen van de Groene
Loper te benutten.
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Architectenbureaus Humblé, Martens & Willems en
DAT Architecten presenteerden tijdens deze sessie
hun 4 ruimtelijke modellen. De deelnemers van de
sessie zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan. Per
model werden vervolgens de positieve punten en de
aandachtspunten besproken. Deze inspiratiesessie
kan gezien worden als het begin van een brede
aanpak met diverse expertsessies. ontwerpsessie en
omgevingssessies.
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2.5 PROCESAANPAK
Het projectbureau A2 heeft in het najaar een
zorgvuldig proces georkestreerd dat heeft geleid tot
‘het beste plan’. Gedurende het dynamische proces is
deze term vervangen door ‘het meest kansrijke
scenario’. Aan de basis hiervan liggen de zg.
Expertsessies en de Ontwerpsessies. Deze zijn
zorgvuldig beschreven in de volgende paragrafen.
In oktober 2020 is in afstemming met de
ontwikkelingspartners het ‘Basisdocument KKC
Groene Loper Maastricht’ (bijlage 7) opgesteld, dat
een overzicht geeft van het tot dan toe gelopen
proces als ook de resultaten die zijn bereikt.
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2.6 EXPERT- EN ONTWERPSESSIES
Op basis van het voorgaande proces en de daaruit verkregen informatie,
heeft Studio BNL samen met diverse betrokken partijen een zogenaamd
‘Startdocument’ opgesteld. Dit document gold als het vetrekpunt voor het
verdere vervolgproces. In de periode oktober-december 2020 is door deze
partijen in samenwerking met de Projectorganisatie A2 Maastricht, en met
inachtneming van de corona regels, een (digitaal) zoekproces uitgevoerd
om uit de vier scenario’s voor een KKC in de omgeving van het
Leeuwenpark ‘het meest kansrijke scenario’ te kiezen. Dit scenario betreft
niet uitsluitend de beste locatie voor een KKC, maar ook een omvattend
‘beste plan’ voor een bredere, perspectiefvolle ontwikkeling van het
Leeuwenpark als totaal, en als onderdeel van de centrumontwikkeling Oost.
Dit ‘beste plan’ zal worden voorgelegd voor de verdere onderwijsinhoudelijke, fysieke en financiële uitwerking en besluitvorming aan de
genoemde partijen.
Dit zoekproces werd door het Projectbureau A2 vormgegeven middels de
organisatie van 5 expertsessies en 2 ontwerpsessies, met telkens 10 tot 20
(deels vaste) deelnemers, die in november 2020 hebben plaatsgevonden.
Deze ‘virtuele’ bijeenkomsten kenden een brede deelname van diverse
partijen met verschillende achtergronden, deels vertegenwoordigd door de
hierboven genoemde initiatiefnemers en procesbegeleiders (onderwijs,
kinderopvang, ontwerp en ruimtelijke ordening, financiën, maar ook door
gerichte deelname van bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsadviseurs, het
WWV Buurtnetwerk, het Trefcentrum, de Stadmakers, Traject en het CNME).

Jos Geurts (Projectbureau A2) modereerde de
verschillende expertsessies en ontwerpsessies
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Deze sessies:
• Waren verdeeld naar drie sessies ter weging van de
afzonderlijke locaties (Theresiaschool, Trefcentrum,
Essentterrein), respectievelijk drie sessies meer
generiek van aard, over achtereenvolgens het
Onderwijsconcept, de fysieke en maatschappelijke
Omgeving en de randvoorwaarden voor een eerste
Ontwerpoefening.
• Na de 5e expertsessie vond er een geobjectiveerde
afweging plaats welke locatie de meest kansrijke was
ten behoeve van de ontwikkeling van het KKC. Na de
eerste ontwerpsessie werd er door de
architectenbureaus een globale ruimtelijke
verdiepingsslag gemaakt op de meest kansrijke variant.
Deze is besproken tijdens de tweede ontwerpsessie.
• Stonden onder procesregie van het PBA2 in nauwe
afstemming met Gemeente Maastricht, kom Leren en
MIK /PIW groep, met externe ondersteuning namens en
voor partijen door adviesbureau SWECO (voor de
financiële transparantie van locaties/gebouwen en voor
advisering over de planeconomische- en
vastgoedeconomische haalbaarheid).
• Werden steevast aangevuld met ruimtelijke expertise
van de stedenbouwkundig adviseur Gemeente
Maastricht en architectenbureau Humblé, Martens en
Willems. Later werden ook DAT architecten
ingeschakeld als ook West 8 voor een eerste ruimtelijkfunctionele ontwerpoefening en voor 3D animaties van
het meest kansrijke scenario op drie niveaus: het KKC
zelf, de relatie met het Leeuwenpark, en de relatie met
de centrum-Oost ontwikkeling.

•

•

•

Kenden een conceptuele structuur van elkaar
opvolgende werksessies, met ondersteuning, reflectie,
verslaglegging als ook verbeelding door Studio BNL
(Roel Meertens) en Dear Hunter (Remy Kroese).
Speelden zich af in de periode oktober – december
2020, te weten van een ‘Startdocument KKC’ naar
onderhavig Procesverslag van het KKC.
Zijn constructief verlopen en hebben geleid tot
opbouwende informatie, die mede als basis dienden
voor de vervolgsessies.
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2.7 CONCLUSIES
EXPERTSESSIES
De conclusies/afwegingen en uitkomsten van
de expertsessies zijn thematisch
onderverdeeld met de V’-s van integrale
gebiedsontwikkeling, zoals het Projectbureau
A2 Maastricht (PBA2) deze hanteert in haar
Aktieprogramma Mijn Gezonde Groene
Loper. Per sessie is telkens een afzonderlijke
samenvatting gemaakt, waarin de opgaven
kort staan geformuleerd. Van alle 5
expertsessies samen, is een overkoepelende
samenvatting opgesteld. (Zie inzet rechts en
op de volgende pagina).

Verblijfskwaliteit
!

!
!"#

!

!

!

!

Het Leeuwenpark dient zoveel mogelijk
publiek/openbaar gebied te blijven,
waar het schoolplein om
veiligheidsredenen tijdens schooltijden
van afgescheiden is. Hekwerken
misschien nodig maar niet wenselijk,
misschien zijn er creatievere oplossingen
te bedenken.
Meerdere terreinen zoals honden
uitlaatweide kunnen beter benut worden
in aansluiting op de omgeving. De
ruimte achter de kerk inrichten als open
groengebied, zodat er een ‘rondje’
rondom de kerk gemaakt kan worden.
Het Leeuwenparkje als luw, relatief
rustig, niet plein-achtig maar hofjeachtig gebied waar zich meerdere
functies rondom bevinden maar waar
niet per se de entrees gelegen zijn maar
eerder de ‘achterdeuren’.
Een eventuele entree aan de achterzijde
van het Trefcentrum als ook de realisatie
van een terras, zal de verblijfskwaliteit
van het Leeuwenparkje vergroten
De ’30-meter’ norm dient te worden
gerespecteerd: Dit betreft een zone van
minimaal 30 meter tussen een nog aan
te leggen schoolplein en bestaande of
nieuw te ontwikkelen woningen i.v.m.
geluidsoverlast.
De James Wattstraat zou zo veel als
mogelijk als een autovrij woonpad
moeten blijven t.b.v. wandelen en
fietsen.

!

!

Het afwikkelen van het autoverkeer ten
behoeve van het KKC (met name Kiss &
Ride en kort parkeren) zoveel via de
Groene Loper te organiseren en de
daarachterliggende wijk daarmee zoveel
als mogelijk te ontlasten.
Ten behoeve van het KKC zullen er een
aantal parkeerplaatsen voorzien moeten
worden. Let ook op parkeren (op eigen
terrein!) van eventueel toe te voegen
woningen Essentlocatie. Huidige
parkeerplaatsen naast Trefcentrum zijn
al hiervoor voorzien, nu dus feitelijk
overbodig maar wanneer deze zouden
verdwijnen wel op te lossen.

Vervlechting
!

Het KKC is leidend in de ontwikkeling.
Daaraan gerelateerd mogelijk in (nabije)
toekomst aanvullende functies in kerk en
Trefcentrum te verbinden. Ook de relatie
met het tegenoverliggend Voortgezet
Onderwijs (VO) (medegebruik van
bijvoorbeeld het Leeuwenpark, gymzaal,
keuken, ..) op te volgen.

!*

Vastgoed

Verbinding

!

!

!

!

!

!

!

Maak een grondexploitatie op het hele gebied
en niet op alle afzonderlijke locaties. De
Essentlocatie is enige locatie waar er
inkomsten te halen zijn.
Het Leeuwenpark kan gezien worden als een
open Campus gebied, waarbij leerlingen van
het ene naar andere gebouw trekken door de
openbare ruimte. Wel zullen er wat
(oplosbare) logistieke zaken te bekeken te
worden.
De Theresiaschool is in potentie interessant
en wellicht de beste/meest voor de hand
liggende optie, mits het leidend
onderwijsconcept er in/er deels in en deels
naast past en rekening houdend met
financiële, energetische en bouwkundige
(rijksmonument) randvoorwaarden.
Er wordt gestreefd naar een
onderwijsvoorziening met ‘leerpleinen’,
plekken waar kinderen samenkomen. Plekken
met veel transparantie. Uitgangspunt is dat
het gebouw faciliteert, en voorziet in
verschillende flexibele ‘ruimtelijke kwaliteiten’
die hechting, beweging, ontmoeting en leren
mogelijk maken.
De ‘witte huisjes’, gelegen op het
Essentterrein aan de Groene Loper zijn
eigendom van de gemeente en zijn verkocht
aan Servatius en zouden eventueel gesloopt
kunnen worden.
Onderwijs gerelateerde voorzieningen zouden
het concept van het KKC versterken. Kom
leren en Mik/PIW groep zullen oriënterende
gesprekken voeren met mogelijke partners.

!

!

!

Optimaal gebruik proberen te maken van
‘verlengde schooldagen’ om ruimtes ook ná
de lessen te benutten (“van zeven tot zeven”).
De relatie met ‘de overkant’ van de Groene
Loper (zowel ruimtelijk als programmatisch),
te weten het LVO, het St. Maartenscollege en
de ontwikkelingen moet steeds in de gaten
gehouden worden en in overleg gebeuren
waar mogelijk. Uitgangspunt nu is echter het
KKC ontwikkelen en het voortouw nemen,
met of zonder ‘overkant’.
Aanmoedigen van wandel- en fiets van en
naar school voor zowel leerlingen als
ouders/grootouders en docenten/personeel
is belangrijk en een rol voor zowel het KKC als
voor de gemeente (Maastricht Sport). In dit
kader zal ook de verbinding met het station
bekeken moeten worden.
Een visuele en functionele verbinding tussen
de Groene Loper en het Leeuweparkje.

Veerkracht
!

!

Niet alleen op ouders die kinderen
halen/brengen focussen maar ook op
grootouders. Zij zijn in potentie misschien wel
de grootste groep gebruikers van de
omliggende/interne aanvullende
voorzieningen (Trefcentrum?)
Met komst KKC en leerlingen ‘van buiten’, met
nieuwe bewoners aan de Groene Loper, zal
KKC een rol vervullen in de transformatie van
het gebied en ‘een ander publiek’
introduceren.

!)

Voorzieningen

Veiligheid

!

!

!

!

Samenwerkende partijen zijn licht
sceptisch t.a.v. de inpasbaarheid van
‘klaslokaal-loos’ leren in de
Theresiaschool maar staan meer dan
open voor overtuigende beelden die
het tegendeel bewijzen.
Het Trefcentrum als buurt- c.q.
zalencentrum functioneert goed maar
mist uitstraling, openheid en contact
met het Leeuwenpark. In de toekomst
zou het óók aantrekkelijk moeten zijn
als buurtcentrum voor de gehele
Groene Loper wijk, inclusief
Wyckerpoort en nieuwe inwoners aan
de Groene Loper.
Een toe te voegen sportfunctie, óók
gebruikt door het KKC, zou een
impuls voor zowel het Trefcentrum
als onderdeel van de campus kunnen
zijn. Wellicht kan er een interne
verbinding tot stand worden
gebracht tussen deze nieuwe
sportvoorziening en het Trefcentrum.

Woningbouw met zicht op/aan het
Leeuwenpark (Essentlocatie) zal een
stukje noodzakelijke sociale controle
toevoegen en is dus een belangrijk
ingrediënt voor het slagen van het
divers en toegankelijk maken van het
pleintje.

Verduurzaming
!

De BENG opgave (bijna energie
neutraal) is in relatie tot het
monumentale gebouw is een punt
van aandacht. Het energetisch (en
constructief) aanpassen van een
Rijksmonument mag niet onderschat
worden. Onderzoek naar mogelijke
subsidies is wenselijk.

!!

VERBEELDING CONCLUSIES
EXPERTSESSIES

Expertsessie Theresiaschool: 2 november 2020
Expertsessie Essentterrein: 3 november 2020
Expertsessie Trefcentrum: 5 november 2020
Expertsessie Onderwijs: 10 november 2020
Expertsessie Omgeving: 12 november 2020
Ontwerpsessie 1: 18 november 2020
Ontwerpsessie 2: 26 november 2020
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2.8 OMGEVINGSENQUÊTE
Parallel aan deze ‘interne’ expertsessies is onder regie
van PBA2 in nauwe afstemming met de partners kom
Leren en Mik/Piw groep en de gemeente Maastricht
een ‘externe’ Omgevingsenquête, uitgevoerd door
Flycatcher. Dit onderzoek betreft primair het
zogeheten voedingsgebied van het nieuwe KKC, te
weten de wijken Scharn, Heer, Wittevrouwenveld en
Wyckerpoort. Ook de directe omgeving van het
Leeuwenpark is betrokken middels zowel een digitale
enquête als een huis-aan-huis verspreiding van
enquête-formulieren.
De resultaten van de Omgevingsenquête KKC Groene
Loper zullen op hun eigen merites worden
beoordeeld ten opzichte van de resultaten van de
expertsessies. Waar versterken de interne en externe
resultaten elkaar? Waar zitten verschillen? En hoe is
met het vervolgproces KKC 2021/22 daarop in te
haken?
In bijlage 9 is de managementsamenvatting van de
omgevingsenquête toegevoegd.

!#

3.
‘HET MEEST
KANSRIJKE SCENARIO’
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3.1 GEOBJECTIVEERDE AFWEGING
Na de 5e expertsessie vond er een
geobjectiveerde afweging plaats welke locatie het
meest kansrijk werd geacht met betrekking tot de
ontwikkeling van het toekomstige KKC.
De locatie van de Theresiaschool werd door alle
betrokken partijen als meest kansrijke locatie
beschouwd.
De afwegingen en uitkomsten van de vijf
expertsessies en 2 ontwerpsessies zijn samen
gevat in onderstaande matrix. Deze matrix laat in
één geobjectiveerde oogopslag zien welke van de
vier scenario’s als het ‘meest kansrijke’ is aan te
wijzen. Dit laat onverlet dat elke nul, min of plus
niet op zichzelf kan staan, zonder onderbouwing
en toelichting. De hoeveelheid ‘plussen’ en
‘minnen’ zijn daarmee onderling ook niet te
‘wegen’.

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4
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++
+
0
--

Zeer positief/kansrijk
Positief/kansrijk
Neutraal
Minder positief/kansrijk
Niet positief/kansrijk

!&

3.2 VARIANT THERESIASCHOOL
Per saldo wordt de realisatie van een KKC
op de locatie van de voormalige
Theresiaschool (Variant 4), het meest
kansrijk geacht. De locatie en de school,
met de (groene) ruimte daaromheen
bieden zowel ruimtelijk-functioneel,
financieel en maatschappelijk de meeste
kansen voor de ontwikkeling van een
duurzaam Kern Kind Centrum. De
betreffende locatie is kansrijk op een
drietal schaalniveaus:
A. Niveau Theresiaschool

B. Niveau Leeuwenparkje

A. Op het niveau van de Theresiaschool
en omliggende gronden (hier
verbeelding KKC )
B. Op het niveau van het Leeuwenparkje
en omgeving (hier verbeelding park)
C. Op het niveau van de Groene Uitloper*,
centrumontwikkeling in relatie tot
oost-west verbindingen (hier
verbeelding Groene Uitloper)
*Groene Uitloper: Concept van oost west
verbindingen is het centrale thema in ‘Stad en
Spoor’. Het betreft een, groene, veilige en
aantrekkelijke verbinding om middels Groene
Loper en Groene Uitloper Centrum-Oost niet
alleen qua wijken te verbinden maar ook de stad
als geheel.

C. Niveau ‘Groene Uitloper’

!'

3.3 ARGUMENTATIE
De argumentatie met betrekking tot de
voorkeursvariant heeft betrekking op de
beantwoording van een drietal hoofdvragen:

Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor
ruimtelijk-functionele inpassing en de
toekomstige uitbreiding?
Ad A.
• Er is voldoende ruimte op het perceel
rondom de huidige Theresiaschool om de
benodigde nieuwbouw en speelplaatsen toe
te voegen. De locatie is flexibel voor
eventuele uitbreidingen in de toekomst
• Het KKC kan profiteren van unieke uitstraling
van voormalige semi-openluchtschool
(Rijksmonument) en biedt daarmee kansen
tot een nieuwe interpretatie van de
open(lucht)school 2.0. (open
schoolconcept/ook verweving oud en nieuw).
De bestaande Theresiaschool heeft een
zekere ruimtelijke ‘overmaat’ (o.a. hoge
plafonds en aanwezigheid van grote zolder)
die in nieuwbouw niet snel voorkomt. Dit
geeft een zekere allure en uniciteit aan het
KKC en eventueel ook extra mogelijkheden
voor installaties in et kader van de eisen van
duurzaamheid (BENG/ENG)

Ad B.
• Het Leeuwenparkje functioneert als centrale
ruimte en verbindende schakel tussen KKC,
Trefcentrum 2.0 (inclusief een in/outdoor
sportvoorziening) en Lourdeskerk en zal
daarmee een belangrijke plek innemen binnen
ontwikkeling van de omgeving
Leeuwenparkje, maar zeker ook als wijkparkje.
Het is een open plek voor ontmoeting en
interactie binnen het centrum van
Maastricht-oost
• Er ontstaat een sterke kansenkoppeling met
het Trefcentrum (zowel ruimtelijk als
functioneel) en op termijn ongetwijfeld ook
voor een perspectiefvolle (multifunctionele)
toekomst van de Lourdeskerk.
• Op de plek van de bestaande
parkeervoorziening naast het Trefcentrum
lijkt het vooralsnog realistisch/logisch de
benodigde kleinschalige, multifunctionele
binnensportvoorziening (ten behoeve van
KKC) te realiseren, die mogelijk intern
verbonden kan worden met het bestaande
Trefcentrum. Hierdoor ontstaan
(exploitatie)kansen voor een duurzame
doorontwikkeling van het Trefcentrum 2.0.

Ad C.
• Door de positionering van het KKC langs de
Groene Loper, wordt het KKC een centrale
en zichtbare voorziening/functie binnen de
ontwikkeling van Maastricht centrum-oost.
Hiermee wordt het KKC een
belangrijke/strategische schakel binnen de
Groene Uitloper /oost-west verbinding tussen
de wijken in Maastricht-Oost en de
Stationsomgeving.
• De locatie is meervoudig geschikt (te maken)
voor ‘bewegingsonderwijs’, dat wil zeggen
dat kinderen en ouders veilig en actief, en bij
voorkeur te voet en per fiets, de school
kunnen bezoeken (onverlet dat er ook een
mogelijkheid is voor het kort parkeren
middels een kiss & ride voorziening)
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Wat zijn de kritieke opgaven voor de
planologische haalbaarheid?

Wat zijn de planeconomische en
vastgoedeconomische afwegingen?

Ad B.
• Vanwege het ontbreken van woningen direct
nabij de Theresiaschool worden nadelige
effecten met betrekking tot geluid van de
toekomstige speelplaats geminimaliseerd.
• Het kort parkeren en Kiss & Ride parkeren ten
behoeve van het KKC (Theresiaschool), zal
worden gestimuleerd via de Groene Loper.
Daarmee worden autobewegingen die de
daarachter gelegen buurt (Voltastraat,
Edisonstraat en Frankenstraat) belasten,
voorkomen.
• Nut en noodzaak van het aantal te realiseren
parkeerplaatsen zal goed moeten worden
afgewogen. Dit met betrekking tot de
wenselijkheid van het stimuleren OV/fiets/te
voet, maar ook ten aanzien van een goede
ruimtelijke inpasbaarheid.

Ad B.
• De Theresiaschool, met een gedeeltelijke sloop
en nieuwbouw voor een KKC, is voor de
gebiedsontwikkeling, inhoudelijk en financieel
gesproken, veruit de beste keuze. Deze locatie
biedt de meeste synergie naar de andere
locaties, en is op zichzelf beschouwd ook een
logische keuze, vanwege niet alleen de centrale
inpasbaarheid als een centrumvoorziening maar
ook vanwege de diverse mogelijkheden voor
toekomstige uitbreiding. Zie ook
managementsamenvatting rapport SWECO,
bijlage 8.
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3.4 AANDACHTSPUNTEN
•

De schoolopgave van het KKC is ter
plaatse van de Theresiaschool goed in te
passen door middel van een realisatie van
nieuwbouw in combinatie met oudbouw,
waarbij met zoveel als mogelijk respect
voor de bestaande monumentale waarden
een uniek schoolconcept/gebouw kan
worden gerealiseerd. Daarmee kan een 90
jaar oude school toekomstbestendig
worden gemaakt voor de 21e eeuw. Dit
door middel van de herinterpretatie van de
openluchtschool van Peutz naar eigentijds
gezond onderwijs. Middels voorlopige,
grove ontwerpoefeningen van de twee
architectenbureaus, is aangetoond dat de
ruimtelijke structuur en de monumentale
waarden van de Theresiaschool een goede
basis zijn waaraan nieuwbouw volgens
eisen en de wensen van vernieuwend
onderwijs kom Leren en MIK, op een
logische wijze kan worden toegevoegd.

•

•

•

De Gemeente Maastricht zal in het
vervolgproces van met name de
aanbesteding van het ontwerp, moeten
inzetten op een doorvertaling en
herinterpretatie van de openluchtschool
van Peutz naar eigentijds gezond
onderwijs. Belangrijke elementen hierbij
zijn onder andere de inpassing en/of
hergebruik van de bestaande
monumentale galerijdeuren aan de
achterzijde van het gebouw binnen het
nieuwe schoolconcept.
Pro-actief en breed verkennend onderzoek
is nodig om de kansen tot verbreding en
optimalisering van het ‘partnership’ in een
volwaardig KKC tijdig in beeld te hebben,
te beginnen met partijen die zich (langjarig
en eventueel risicodragend) willen
committeren aan een KKC de Groene
Loper.
Er is door architecten aangetoond dat in
feite drie (op groei van de school
georiënteerde) modellen mogelijk zijn in
een KKC de Groene Loper: (a) de
basisscope van afgerond 2400 m²

•

conform de kaders en financiële
randvoorwaarden van het IHP; (b) een met
10 procent opgeschaald model van 2640
m² en (c) een met 20 procent opgeschaald
model van 2880 m²). Voor de goed orde:
de laatste 2 opgeschaalde modellen
passen niet in het IHP en zijn alleen
haalbaar en realistisch bij een breed
‘partnership’ van KKC partijen die zich
langjarig en risicodragend willen
committeren.
Er zijn diverse varianten mogelijkheden om
de bestaande structuur van de school
geschikt te maken voor (bij voorkeur
onderwijs-gerelateerde) kantoorfuncties
als ook voor onderwijs- functies. Een
volledig loskoppelen van kantoorfuncties
in de voormalige school versus de
realisatie van nieuwbouw van vernieuwend
onderwijs aan de achterzijde van het
gebouw, doet afbreuk aan de kansen tot
sfeer en synergie.
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•

•

•

•

Er treedt mogelijk enig ‘ruimteverlies’ op
doordat de ruimte indeling van een KKC bij
een verbouwing van een oude
monumentale school minder efficiënt is
dan bij volledige nieuwbouw.
Het bebouwingsprogramma uit het IHP
gaat bij een KKC in beginsel uit van
nieuwbouw, maar dat hoeft natuurlijk niet
persé.
Er dient minimaal voldaan te worden
voldaan aan de BENG-vereisten en Frisse
Scholen klasse B. Door de combinatie
nieuwbouw met oudbouw kan worden
voldaan door in de nieuwbouwdelen een
hoger niveau na te streven (ENG) zodat de
lastigere opgave voor de oudbouw in
totaal toch op BENG uitkomt.
Niet in détail is onderzocht of het
voorkeursscenario naadloos past in de
financiële randvoorwaarden en
uitgangspunten van het IHP. De
besluitvorming zal een sectorale afweging
kunnen ontstijgen indien de bredere
maatschappelijke kans benutting van een
integrale gebiedsontwikkeling in
ogenschouw wordt genomen.

•

Het bouwbudget dat beschikbaar wordt
gesteld voor het KKC, is gebaseerd op
bebouwingsprogramma dat staat
vernoemd in het IHP en is eveneens
gebaseerd op nieuwbouw. Het is nu nog
onduidelijk of de verbouwing van een
bestaande school tot een KKC
(Rijksmonument) kostbaarder is dan de
volledige nieuwbouw van een KKC. In
principe is verbouwen van een
rijksmonument duurder, echter daar staat
de mogelijkheid van een subsidie
tegenover. Op grond van bijlage A4 van
de VERORDENING VOORZIENINGEN
ONDERWIJSHUISVESTING GEMEENTE
MAASTRICHT 2017 moet worden
vastgesteld of: “de kosten van het in
gebruik nemen en aanpassen naar oordeel
van het college in redelijke verhouding
staan tot de kosten van vervangende
bouw of uitbreiding”. De redelijkheid kan
er toe leiden dat de voordelen voor de
verbetering van het gehele gebied
opwegen tegen de evt. geringe extra
lasten die een verbouwing van een
Rijksmonument met zich meebrengt.
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3.5 MONUMENTALE WAARDE
THERESIASCHOOL
De Theresiaschool is gebouwd in 1931 als (semi)openluchtschool door de architect Peutz en gekwalificeerd als
Rijksmonument. Het is een van de weinige (semi)openluchtscholen die er in Nederland zijn gebouwd. Deze scholen
werden rond de Tweede Wereldoorlog gebouwd met
aandacht voor gunstige hygiënische omstandigheden in het
gebouw, door grote glasvlakken, tweezijdige ventilatiemogelijkheden in de leslokalen en buitenlesplaatsen. Zij
hadden tot doel de opbouw van een gezonde samenleving.
In de originele versie was er ook een kleine gymzaal in de
school gevestigd. Deze is inmiddels verwijderd.
In 1954 is deze school met een vleugel aan de achterzijde
uitgebreid door vermoedelijk de architect Theo Boosten. Dit
deel is uitgesloten van bescherming van het Rijksmonument.
Kenmerkend aan de school volgens het Rijksdienst Cultureel
Erfgoed betreft de grote openslaande zwenkdeuren op de
begane grond en de eerste bouwlaag. Deze deuren kunnen
een kwartslag worden gedraaid waardoor er aan de
binnenplaatszijde open leslokalen ontstaan. In de tweede
bouwlaag van de westgevel geven de zwenkdeuren toegang
tot een betonnen galerij op betonnen consoles, voorzien van
smeedwerk balustrade. Deze galerie komt uit op het balkon
van de oostgeveluitbouw, waarin een groot rechthoekig
houten 9-ruits vensterkozijn is geplaatst.
In het INTERIEUR, waarvan de indeling grotendeels intact is,
zijn onder meer van belang de centrale hal met trappenhuis,
het glas-in-lood Theresiavenster, de betegelde
lambrizeringen en de gelede gangbovenlichten.

Kenmerkend is verder het karakteristieke
ensemble van de Theresiaschool in
samenhang met de Onze-Lieve-Vrouw-vanLourdeskerk (1938) én de bewaarschool
(benaming voor vroegere kleuterschool),
gebouwd in 1936. Alle gebouwen zijn
ontworpen door de architect Peutz.

De school heeft lang gefunctioneerd als
basisschool en is de laatste jaren
gebruikt als voorziening voor de wijk.
Hierin zijn thans diverse maatschappelijke organisaties in gevestigd, zoals:
het Werkhuis en projectbureau A2
Maastricht.
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3.6 ONTWERPSESSIE 1
Als vervolg op de eerdere expertsessies werden er een
tweetal ontwerpsessies georganiseerd, waarin de
formulering van een nadere opdracht aan de twee
architectenbureaus (Humblé Martens & Willems en DAT
Architecten) centraal stond. Het doel hiervan was om
nog scherper inzicht te verkrijgen in de ruimtelijkfunctionele mogelijkheden en/of beperkingen die de
bestaande Theresiaschool biedt.
Tijdens deze sessie is de concept opdrachtformulering
gezamenlijk besproken en werd er door Studio BNL een
nadere modellenstudie gepresenteerd. De studie
toonde aan dat nieuwbouw (inclusief speelplaats en
parkeerbehoefte) op de locatie Theresiaschool
ruimtelijke goed is in te passen en dat het
Leeuwenparkje ruimtelijk niet persé onderdeel hoeft te
worden van de toekomstige speelplaats van het KKC.
Tevens werd inzichtelijk gemaakt dat bepaalde
gebouwdelen van de voormalige Theresiaschool zich
mogelijk goed lenen ten behoeve van onderwijs
gerelateerde voorzieningen.
De overige bevindingen uit deze ontwerpsessie staan
beschreven in bijlage 1.
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3.7 ONTWERPSESSIE 2
Er is door het Projectbureau A2 i.c.m. de 3 ontwikkelingspartners een beknopte opdrachtomschrijving geformuleerd
aan de 2 architectenbureaus om een globale ruimtelijke
verdiepingsslag te maken op de meest kansrijke variant op
basis van:
1. de voorgaande modellenstudie uit Ontwerpsessie 1,
2. de bevindingen van Ontwerpsessie 1 (zie bijlage 1)
3. de ruimtelijk-functionele eisen vanuit kom Leren/Mik &
PIW groep (zie bijlage 2 )

Opdrachtomschrijving nadere architectonische verkenning
•

•

•

Vertaal de KKC onderwijsvisie op
een overtuigende wijze naar een
Theresiaschool 2.0 in enkele
richtinggevende (ruimtelijke)
modellen.
Situeer het KKC (school en
schoolplein) alzijdig zichtbaar als
beeldbepalende centrumvoorziening Maastricht Oost.
Laat zien dat het KKC de
‘startmotor’ is van een
volwaardig, verkeersluw, veilig,
levendig en inclusief
Leeuwenpark (globaal tussen
Voltastraat en Frankenstraat),
met royale/uitnodigende, groene
uitlopers naar omgeving.

Ruimtelijke modellen
Een model is een integraal ontwerp
‘binnen en buiten’ en laat zien:
• Waar school en schoolplein specifiek
aan Groene Loper cq het
Leeuwenpark zijn in te passen
• Hoe deze in de tijd flexibel kunnen
inspelen op toekomstige KKC
ontwikkelingen cq nieuwe
(investerende) partijen
• Waar mogelijke formele en informele
entrees zich kunnen bevinden
• Hoe een veilige buitenruimte
(speelplaats) zich verhoudt tot de
openbare ruimte cq openheid van
het Leeuwenpark

•
•

Hoe/waar de (auto) bereikbaarheid
en het (onderwijs gerelateerd)
parkeren is te borgen
Welke relaties en (toekomstige)
kansen zich aandienen met de
Lourdeskerk, het Trefcentrum en het
Essentterrein

Programmatisch zijn in beginsel 3
toekomstbestendige modellen
denkbaar:
• Een KKC bestaande uit basisschool
(fusie 2 basisscholen) plus
kinderopvang; afgerond 2400 m2
• Een doorontwikkeld KKC (breed
pallet onderwijs gerelateerde
functies); afgerond 2400 plus 10% =
2640m2
• Een doorontwikkeld KKC Plus (de
Plus staat voor derde partijen die
plek willen Theresiaschool); afgerond
2400m2 plus 20% = 2880 m2
Het programma van het KKC is
conform het IHP vooralsnog:
• Gemiddeld: 1795 m2 school
• 367 m2 kinderopvang en
• 250 m2 extra i.v.m. Kernkindcentrum
(= exclusief 159 m2 i.v.m. passend
onderwijs)
• Rekening houdend met ca 30-40
parkeerplaatsen
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3.8 RESULTATEN ONTWERPSESSIE 2
In de tweede ontwerpsessie toonden de architectenbureaus de
resultaten van hun bevindingen. Als inleiding daarop werden
ruimtelijke relatieschema’s getoond die aansluiten op de
vernieuwende onderwijsvisie van kom Leren en Mik & PIW
groep. Daarbij organiseert het nieuwe KKC zich deels rondom
open en flexibele ruimten/leerpleinen.
Vervolgens zijn er enkele globale schetsmatige schema’s
getoond van de begane grond en de eerste verdieping van het
toekomstige KKC. Het betreffen nadrukkelijk nog geen
ontwerpen; het was slechts een ’vingeroefening’ die tot doel
had beter grip te krijgen op de eventuele mogelijkheden en
belemmeringen bij een verdere architectonische uitwerking.
Als voorbeeld van een nieuw open schoolconcept werd het
onlangs gerealiseerde Kindcentrum ZIEZO! in de Heeg,
genoemd. Zie foto’s, net na oplevering.
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3.9 BEVINDINGEN ONTWERPSESSIE 2
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!

!

Er is een kindcentrum voorzien aan de achterzijde van de
Theresiaschool
De Theresiaschool maakt een integraal onderdeel uit van
het nieuwe Kindcentrum
De voorkeur gaat uit van een school en kindcentrum
binnen 1 gebouw
Centraal binnen dit concept is een zogenaamd leerplein
gelegen
Het betreft een flexibel ruimtelijk concept, het
kindcentrum is in de toekomst uit te breiden, volledig
over 2 lagen
Op een deel van het dak van de nieuwe school is een
daktuin voorzien
Het zicht op de kerk is mee geënsceneerd in ruimtelijk
schema
Binnen het concept waren een drietal entrees voorzien,
één aan de Groene Loper, één aan de kerkzijde en een
klein aan de zijde van het Leeuwenparkje.
De architect vermelde is er nog een mooie grote/hoge
(speel/opslag)zolder beschikbaar in de Theresiaschool
Er is een volledig onderkelderde ruimte achter de
bestaande vleugel. De architect gaf de tip om, voordat
die gesloopt wordt, toch even kijken wat er nog mee kan
gebeuren (opslag; natte ruimte; technische ruimte etc.)
Er was veel enthousiasme bij de bestuurders van kom
Leren en Mik. Daarnaast blijft er serieuze bezorgdheid bij
met name kom Leren m.b.t. het monumentale karakter
van de deuren en daarmee het niet flexibel kunnen
indelen van de ruimten.

ruimtelijk relatieschema

omgeving

begane grond

eerste verdieping

"&

4.
VERBEELDING MEEST
KANSRIJKE SCENARIO’
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4.1 VERBEELDING
LEEUWENPARKJE
Naar aanleiding van de tweede
ontwerpsessie is Bureau West 8 is
gevraagd om een verbeelding te maken
van het meest kansrijke scenario:
•
•
•

Op het niveau van de Theresiaschool
en omliggende gronden
Op het niveau van het Leeuwenparkje
en omgeving
Op het niveau van de Groene Uitloper,
centrumontwikkeling in relatie tot de
oost-west verbindingen

De beelden zijn besproken tijdens de
afsluitende sessie op 16 december 2020
en zijn met positieve instemming
ontvangen door alle partijen.
Alle beelden die ontwikkeld zijn betreffen
inspiratiebeelden die zorgvuldig tot stand
zijn gekomen in een interactief proces van
4 maanden. Aan de beelden kunnen geen
verdere conclusies worden verbonden.

5.
DOORKIJK PROCES
KERNKINCENTRUM

#%

5.1 OMGEVINGSSESSIE
Met de bepaling van het meest kansrijke scenario
zal er een vervolgproces in gang worden gezet.
Onder leiding van Dear Hunter zullen begin 2021
enkele groepen geïnteresseerden en
belanghebbenden op locatie aan de slag gaan in
kleinschalige ‘omgevingsateliers’. Het doel is om
het voorliggend plan op de plek zelf te toetsen
N38
en testen. Hoe is het bedoeld, hoe zou het
kunnen of moeten uitpakken? Wat heeft de plek
nu al te bieden wat zeker niet verloren mag gaan
en welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar,
die in het plan meegenomen zouden moeten
worden? Hierin zullen we allerlei expertise
inzetten: niet alleen van schoolbestuur,
ontwerpers en financieel experts maar vooral
ook van omwonenden, van betrokkenen die nog
maar beperkt aan bod zijn gekomen maar ook
van bijvoorbeeld deelnemers die precies weten
hoe de verschillende deelaspecten van het plan
te vergroenen, verduurzamen en biodivers te
maken zijn in zowel ecologisch als sociaalmaatschappelijk opzicht. Een ‘fine-tuning’ van
het plan mét de omgeving dus, die kan leiden tot
kleine maar essentiële aanscherpingen en
verbeteringen.
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5.2 RUIMTEGIDS
De gemeenten Maastricht, Kerkrade, PBA2, Provincie Limburg en
GGD Zuid-Limburg werken samen aan kennis voor een gezonde
stadsleefomgeving in het project RuimteGIDS (GIDS staat voor
Gezondheid In De Stad). Voor dit onderzoek zijn een aantal
focusgebieden benoemd, waaronder de omgeving van de Groene
Loper. De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe richten we onze
omgeving in, zodat lichaamsbeweging wordt bevorderd,
ontmoetingen ontstaan en verschillende groepen met elkaar in
contact komen? Om hier achter te komen willen de onderzoekers
zoveel mogelijk leren van de praktijk en blijft het niet alleen bij een
studie vanuit kantoor: men gaat ook de wijk in om in gesprek te
komen met inwoners, professionals en beleidsmakers. Over twee
jaar is de RuimteGIDS klaar. Dan zal er een interactieve kaart
liggen met alles wat het onderzoek heeft opgeleverd, ook over de
Groene Loper en haar omgeving.
Omdat RuimteGIDS zich richt op toepasbare kennis uit de praktijk,
maar ook kennis genereert die van waarde zal zijn voor de praktijk,
zijn zij een interessante partner binnen de verdere ontwikkeling
van het KKC. Sterker nog: PBA2 kan vele jaren kennis en kunde
over de Groene Loper en haar omgeving inbrengen in RuimteGIDS,
terwijl RuimteGIDS bepaalde onderzoeksmethoden en strategieën
kan toepassen op de (ontwikkelingen op en rond) de Groene
Loper. Concreet zullen de onderzoekers van RuimteGIDS
een Healthy Built Environment Checklist gaan toepassen op het
KKC-plan: dit is een methode om een omgeving te analyseren
maar ook concreet te verbeteren en ‘gezonder’ te maken.
RuimteGIDS heeft zo een concrete ‘case’ waarin ze de uit Australië
afkomstige methode kunnen testen en het KKC profiteert van
waardevolle tips en adviezen. Een boeiende samenwerking dus!
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5.3 GROVE PLANNING
De huisvesting van KKC de groene Loper bestaat grofweg uit vier
fasen: onderhavige locatiestudie naar scenario’s, de ‘Planvorming’,
de bouwvoorbereiding en de bouwuitvoering.
Als gevolg van de ‘het meest kansrijke plan’ wordt de
principekeuze gemaakt voor een nader uit te werken en te
onderzoeken locatie cq. huisvestingscenario. In deze volgende
fase is het schoolbestuur als bouwheer in de lead om de
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Planvoorbereiding voor de (nieuw)bouw te onderzoeken
verder vorm te geven. Hierbij wordt een businesscase opgesteld
(zowel BENG als ENG variant), waarin het ‘beste plan’ nader zal
worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het
opstellen van een onderwijskundige visie en een definitief
Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en technisch). Ook
worden benodigde ruimtelijke onderzoeken gedaan en mogelijk al
ontwerpen opgesteld. Ook de inrichting van de buitenruimte
hoort daarbij. Deze fase sluit af met de processtap dat de
businesscase aan de gemeenteraad van Maastricht ter
besluitvorming wordt voorgelegd op grond waarvan het
geprognotiseerde/benodigde budget zal worden gevoteerd.
Bij de afsluiting van de Planvoorbereiding is het bouwplan al ver
geconcretiseerd. Hierna volgt de bouwvoorbereiding. In het
begin, tijdens of aan het eind van deze fase zal een
aanbestedingsproces doorlopen worden m.b.t. de gunning van de
bouw van het KKC. Dit is afhankelijk van de bouworganisatievorm
die zal worden gekozen. Tevens zullen in deze fase
voorbereidingen getroffen worden voor de navolgende fase, te
weten de bouwuitvoeringfase. Dit betreft de daadwerkelijk
realisatie van het huisvestingscenario. Omtrent precieze
processtappen volgt nog info van de gemeente Maastricht.

Tijdspad

Stap in/richting besluitvorming college van B&W en gemeenteraad

t/m dec. 2020

Proces onder regie van het Projectbureau A2 om te komen tot positionering van het KKC
op het perceel Leeuwenparkje.

Dec. 2020 / Jan.
2021

De uitkomst van het positioneringsproces zal door het college van B&W worden
behandeld. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van de uitkomsten middels
een raadsinformatiebrief.

Nov./Dec. 2020

Het college van B&W neemt een besluit over het programma Onderwijshuisvesting 2021,
waarvan de aanvraag voor een voorbereidingskrediet KKC De Groene Loper onderdeel
uitmaakt. De goedkeuring op het voorbereidingskrediet zal worden gegeven ten aanzien
van het scenario dat uit het positioneringsproces komt/is gekomen.

Vóór 1 febr. 2021

Aanvraag investeringskrediet door st. KomLeren o.b.v. de verordening Voorzieningen
onderwijshuisvesting Gemeente Maastricht 2017 voor het daadwerkelijk ter beschikking
krijgen van het bouwbudget in 2022.

1e helft 2021

Uitwerking business case door KomLeren, MIK&PIW groep en gemeente.

2e helft 2021

Besluitvorming businesscase door college van B&W en de gemeenteraad.
De businesscase gaat ter besluitvorming naar de raad en indien akkoord wordt budget
gevoteerd voor de bouw, mede o.b.v. aanvraag investeringskrediet op basis van de
verordening Voorzieningen onderwijshuisvesting.

Nov/Dec. 2021

Het college van B&W neemt een besluit over het programma Onderwijshuisvesting 2022,
waarvan de aanvraag voor een investeringskrediet IKC De Groene Loper onderdeel
uitmaakt. Het budget is dan al door de gemeenteraad gevoteerd bij de behandeling van
de business case.

2022

Uitvoeringjaar: start bouw
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5.4 TOT SLOT
Waar het Projectbureau A2 het proces
rondom de ontwikkeling van een KKC
faciliteert, ligt de feitelijke besluitvorming
natuurlijk bij de drie samenwerkingspartners
die gezamenlijk het KKC realiseren. Dit zijn
Stichting kom Leren, MIK & PIW Groep en de
Gemeente Maastricht.
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, zoals:
•

•

•
•
•

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?
• 3Hoe
concreet wordt het plan voor een
N 8
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?
Na afloop van de laatste gezamenlijke sessie
is er door kom Leren aandacht gevraagd met
betrekking tot de monumentale waarde van
het pand in relatie tot de eventuele
aanpasbaarheid van het gebouw, met name
voor wat betreft de monumentale
openslaande deuren aan de achterzijde van
het gebouw én de eventuele inpandige
monumentale beperkingen (dus ook de
binnendeuren).

Gelet op de fase binnen het huidige proces,
kan er op dit met betrekking tot eventueel
gewenste aanpassingen op het bestaande
Rijksmonument. Pas in een vervolgfase
(Ontwerpfase) kan er definitief duidelijkheid
hierover worden gegeven.
Om deze reden is er door de gezamenlijke
ontwerpers, gericht aan de
samenwerkingspartners, een ‘Letter of
comfort’ opgesteld (Zie bijlage 3).
Deze ‘letter of comfort’ is opgesteld door de
ingeschakelde architecten die in dit proces
hun deskundige inbreng hebben geleverd en
op basis van jarenlange opgedane ontwerpervaringen met het omgaan met
(Rijks)monumentaal vastgoed. Zij willen
hiermee het vertrouwen uitspreken m.b.t. de
vele creatieve oplossingen die denkbaar zijn
bij de realisatie van een vernieuwend
onderwijsconcept binnen een bestaand
Rijksmonument.
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6.
BIJLAGEN

Bijlage 1:

Samenvatting afzonderlijke Expertsessies en Ontwerpsessies

Bijlage 2:

PVE kom Leren & MIK/PIW groep

Bijlage 3:

‘Letter of comfort’, gericht aan de ontwikkelingspartners

Bijlage 4:

Beknopt overzicht Proceshistorie KKC Groene Loper 2010-2020

Bijlage 5:

Verslag Inspiratie sessie Kindcentrum, maart 2020

Bijlage 6:

N
Verslag Co-design sessie Groene
Loper (o.a. onderwijs) 2017

Bijlage 7:

Basisdocument KKC Groene Loper, november 2020, versie 3.0

Bijlage 8:

Managementsamenvatting Rapport integrale financiële aspecten door SWECO

Bijlage 9:

Managementsamenvatting Omgevingsenquête Flycatcher
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