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Roermond vormt met zijn ligging aan de monding van de Roer de Roerdelta aan de Maas.Vroeger
had deze delta een kenmerkende eilandenstructuur met dynamische waterlopen en vertakkingen.
Aan de delta is een typerende vestingstad gebouwd inclusief een voorstad. De voorstad was
een dynamisch en spannend gebied met rivierlopen, eilanden met weides, enkele woningen en
herbergen buiten de stadsmuur. Het vormde de poort naar de binnenstad. Later bepaalden vooral
de plassen, ontstaan door grind- en kleiwinning, de identiteit van Roermond als waterstad.
Eco-park

Zicht op water

VENETIE AAN DE ROER
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Overgang stad - water
RECREATIEVE ROUTES OVER

Markt
Kansen grijpen
Vandaag de dag lezen we de stad als drie werelden die los van elkaar functioneren: het historische
stadscentrum, de Maas(plassen) met het watertoerisme en het outlet-centrum voor dagjesmensen.
Het plangebied heeft een strategische ligging tussen de stad en de Maas. Het is de ideale locatie om
de drie verschillende werelden te verbinden.
Een knelpunt is dat de voormalige (private, recreatieve) havenactiviteiten publieke toegang tot
het water verhinderen en ook het uitzicht op de Maas belemmeren. De huidige woningen geven
eveneens weinig tot geen toegang tot het water. Op dit moment is er een transitie gaande van
industriële bedrijvigheid (Akros, ECI, Steeleilanden)
naar een gemengd woongebied.Voor jachthaven en
werf ‘Het Steel’ zijn plannen voor herontwikkeling
tot stedelijk gebied.
Wij grijpen deze ontwikkelingen aan als kansen om
het plangebied terug te geven aan de stad.

Gebouw op Loesbleik dient als
kader en focus voor verbinding stad en natte natuur.

Maas-Stad pad
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‘Maasoeverpark’
Camping Hatenboer
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Munsterplein

3 werelden rond plangebied
Delta van verbonden eilanden
Venetië aan de Roer, dat is onze visie om Roermond en zijn inwoners weer te verbinden met
het water. We maken van Roermond weer een echte Roerdelta. Dat doen we door waterlopen
te herstellen en nieuwe watergangen toe te voegen. We graven de Singelgracht rond de stad
gedeeltelijk uit en we verplaatsen de jachthaven. Deze hoofdingrepen brengen het water terug
naar de stad én ze creëren verbindingen tussen de drie stedelijke werelden. Het resultaat: een
unieke delta met eilanden. Opgespannen tussen bestaande en nieuwe ontwikkelingen functioneren
de eilanden als gebiedsaanjagers. De nieuwe waterstructuur is de kapstok voor nieuwe al dan niet
tijdelijke activiteiten.
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recreatieplassen

waterverbinding

bastion

folly’s

voormalige fabriekspanden ontwikkelen

‘eiland’ met
openbare oevers

bestaande
bebouwing

routes

mogelijke nieuwe
bebouwing

stedelijk waterfront

drijvende akkers

ECI

Recreatie voor ieder wat wils!
Recreatie in een natuurlijke
omgeving met pleziervaart en
watersport over de Meuze.
Maar ook met ﬂuisterbootjes
door ondoordringbare gedeelten van de natuur rondom de
eilanden van Roermond.
Ideeën kaart met als bron googlemaps.

VISIEKAART ROERMOND WATERSTAD

drijvende zonnecel

toegankelijke groene oevers

transport over water

watermakelaar

biodiversiteit

bastion

vestingsmuur als grens oude stad

halte watertaxi

waterberging

herkenbaar historisch stadsgezicht

de serie. De boulevard en de parken worden met het stedelijke
weefsel verbonden door een nieuw routenetwerk. Een brug
over de hoogwaterkering in de Roer, een langzaamverkeersbrug
naar het Maasoeverpark en watertaxi’s over de Maas leggen
aantrekkelijke en efficiënte verbindingen. De overkant van de
Maas wordt toegankelijk voor de stedeling; de dagrecreant van
de Maasplassen kan eenvoudig het historische centrum bereiken.
Nieuwe watermobiliteit in Roermond!

station

Gebouw als kader, als voor verbinding
stad en natuur

Zicht op water

Verdiept parkeren onder groen dek

Zicht op water

Zicht op water

Ambitieus én realistisch
De eilanden lenen zich uitstekend voor flexibele en gefaseerde
ontwikkeling met veel ruimte voor bottom-up initiatieven. Met
relatief kleine ingrepen kan een start worden gemaakt met Venetië
aan de Roer. De focus ligt op de zone aan de Maas. Wanneer de
jachthaven (gedeeltelijk) wordt opengesteld voor publiek, kan er
een verbinding worden gelegd naar het Maasoeverpark. Mensen
uit Roermond kunnen nu via een brug of een pontje naar het
eilandje. Er is weer toegang tot het water!
Reden voor de organisatie van een Roermonds
Waterfestival. Dit jaarlijks terugkerende evenement laat bewoners
kennismaken met hun delta, het stimuleert initiatieven en het
zorgt voor placemaking. Een speciaal aangestelde Watermakelaar
verbindt de partijen en hun ideeën in een gezamenlijk perspectief.
Zo zit ook de jachthaven aan tafel. Door de jachthaven te
verplaatsen naar een betere locatie buiten het plangebied, kan de
boulevard aan het waterfront ontwikkeld worden. Kleinschalige
bedrijvigheid aan de boulevard geeft het Maasoeverpark een
impuls. Het park groeit uit tot een groot openbaar gebied met
ruimte voor allerlei seizoensgebonden activiteiten: waterrecreatie,
kunst en cultuur, drijvende stadslandbouw... Nu is het moment
om een verbinding te maken met de recreatieve Maasplassen.
Intussen vindt op de eilanden woningbouwontwikkeling
plaats. De waterstructuur stimuleert een duurzame
waterhuishouding van de woningen, energieopwekking evenals
een bijzondere typologie. De woningen trekken andere, jonge
doelgroepen naar Roermond. Samen met de aanwezige culturele
instellingen als de ECI-fabrieken en de bedrijven aan de boulevard
doen zij de delta bruisen. Marktpartijen en start-ups raken
geïnteresseerd. Zij gaan aan de slag op het voormalige Shellterrein en baten de gebouwen uit. Ook hier kan nu een park
ontstaan, een park dat aansluit op de ecologische uitmonding van
het Natura 2000-netwerk.
De boulevard, het nieuwe Maasoeverpark en de andere
parken worden trekpleisters voor de bewoners van Roermond en
voor bezoekers. Routes via het water leggen snelle verbindingen
van de historische stad naar de parken en de overzijde van de
Maas. Het leidt tot minder autoverkeer, vermindert reistijden en
het draagt bij aan een duurzaam imago. Het ontsluit bovendien
nieuwe gebieden die typisch zijn voor Roermond, zoals het
eilandje in de Maas. Het verbinden van water, het koppelen van
ruimtelijke ontwikkelingen en het samenbrengen van mensen zet
Roermond op de kaart:Venetië aan de Roer!

Meuze

Wonen op eilanden omgeven
door natte natuur met vaste
verbinding kern Roermond.

Shell-park

Routes verbinden parken aan het water
De drager van de Roerdelta is de stedelijke Maasboulevard. De bestaande kade wordt
getransformeerd tot een uniek stedelijk waterfront, een boulevard voor ontmoeting en verblijf,
ontspanning en recreatie. Roermond krijgt weer een gezicht aan zijn Roer en Maas! Het eiland
tussen de nieuwe boulevard en de Maas wordt een groot publiek park: het Maasoeverpark. Het
is één van de vier waterparken van Roermond. Ter plekke van de Shell-loods ontwikkelen we
eveneens een nieuw park. Aan de andere zijde van de Maas wordt de parkenstructuur uitgebreid
tot een ecologisch park. Tenslotte voegt het bestaande park aan de Maashaventerminal zich in
stuw omvormen tot
brug

Roermond

Recreatieve routes verbinden
eilanden met natte natuur.
Voet- en ﬁetsbrug over de
Meuze. Deze brug dient als
uitkijkpunt en verblijfsgebied
voor de recreant.
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BRUGGEN EN VLONDERS

Eilanden omgeven door
natte natuur

Roer

Zicht op water

VERBINDING
STAD EN
NATUUR
‘Roermondse Veer’
wandelverbinding stad - land

paviljoens in park

publiek Maasoeverpark!
drijvend zwembad

waterverbinding stad - land
park, tevens stapsteen in EHS

waterlandbouw

Meuze

DOOR KADER

energieopwekking

BELEVEN VAN

bijzonder woonmilieu

NATTE NATUUR
VANAF
RECREATIEVE
ROUTES EN
HET WATER

Venetië aan de Roer: Tim van Riel (Buro Lubbers)

Zicht op water: Carla Rovers

Pleisterplaats aan de Roer

Roermond aan de Steigers

Probleem

We zijn er allemaal debet aan, massaal komen we aanrijden/aanfietsen over de Maasbrug, voor
werk, voor vermaak, voor familie. Als het daar druk is lonk ik wel eens links en rechts over de brug
richting het water, neem het voor lief en rij dan verder.

De linkeroever van de Roer vlak voor de St. Jacobsbrug, tegenover het Witte Kerkje
heeft 2 verdiepte, boven elkaar liggende paden die echter behoorlijk sleets zijn en
daardoor in veel seizoenen slecht toegankelijk.

Op magische wijze vergeten we IN de stad dat we die prachtige ligging hebben - omringd door
wateren - de prachtige binnenstad betovert ons met haar uniek kleinschalig en vertrouwd, bijna
dorps aandoend karakter.

Oplossing
Oever beter toegankelijk maken ook voor rolstoelen en scootmobiels door er een
nieuwe bestrating aan te leggen plus een moderne vlonder met zitplekken die het
contact met het water vergroot.

Mocht je ooit de stoute schoenen aantrekken en de stenen brug passeren richting voorstad Sint
Jacob, dan levert dat een magere teleurstelling op. Er is daar niets wat die magie in stand houdt. Er is
een haven, er zijn woningen, alles is nieuw. Er ontbreekt een bekroning die je aan die zijde van de
stad juist zou mogen verwachten, er ontbreekt een schakel die het element Maas deel laat uitmaken
van eerdergenoemde ‘stadsmagie’.

PLANGEBIED
REMUNJ, heeft het mooi voor elkaar! Mooi gelegen, vol in de natuur, horeca, cultuur; de hardware van de stad mag er zijn.
Maar het is niet alleen de hardware welke de stad maakt. Met de Roermonders gaan we torens bouwen, groepen organiseren
zich, buurten, buren, collega’s, vrienden, families, onbekenden van elkaar je kunt het zo gek niet bedenken. Het gaat om de
onmoeting en de sociale interactie. Roermond wordt een bekende van zichzelf. Het proces van het bouwen is de eerste stap,
daarna vindt het spel plaats. De groepen gaan aan de constructie van de toren hop verbouwen om hiermee een speciaal bier
te brouwen. De torens staan aan het water van de maas waar ze faciliteren om te ontmoeten en om te kunnen laten groeien.

Heb je een bootje in Roermond of vaar je mee op een schip, zo leer je de stad kennen vanuit een heel
ander perspectief, de herkenbare torens en bruggen maken dan deel uit van een vergezicht dat
menig schilder zou inspireren. Je moet het zien om het te geloven!

Precies dat is de strekking van wat we gaan doen vanuit de voorstad Sint Jacob. Een blik gunnen en
die magie delen. En dat alles zonder bootje en voor iedereen toegankelijk.

12 meter

Van internet geplukte afbeelding, enkel om te illustreren.

Jaarlijks komen de Roermonders bij elkaar om elkanders speciaal bier
te proeven bij het enige, volledig plaatselijke micro-bierbrouwerijfestival:
Preuve van een bekwaamheid.
Een sociale, ecologische, en brouwende bekwaamheid. De structuur van
de toren is een knipoog naar de koeltorens van de energiecentrales aan
de horizon. Roermond staat op z’n kop.
Het verbinden van de Roermonders stopt niet na het brouwproces.
Na de kennismaking gaat het gewoon verder. Vergroten van de sociale
samenhang zorgt voor een nog prettiger leefklimaat in Roermond.
en REMUNJ had het al mooi voor elkaar... maar dan nog duurzamer!

We maken een verbinding vanaf de Maasboulevard naar Hatenboer, een verbinding die
semipermanent is, die in een bepaalde periode gedurende het jaar wordt aangelegd en kan worden
bewandeld, een Pontjesbrug over de Maas! Door gebruik te maken van boten kun je redelijk vlak
over het water lopen, deze brug kun je gemakkelijk openen door middels een gemotoriseerde
eindboot stroomopwaarts te verplaatsen om daarna middels de natuurlijke stroming de keten van
bootjes weer te doen sluiten.

Wat is daar dan, in Hatenboer…? …Niets …en alles!
Een blik op de stad, een plek om te vertoeven, om de stad te ontvluchten, om ’s avonds nog even
naartoe te wandelen, om heimelijk met je geliefde af te spreken, om de wind door je haar te laten
gaan en de warboel in je hoofd op een rij te zetten.

Vanaf de Maasbrug zie je als de avond valt de lichtjes fonkelen van de Roermondse pontjesbrug, je
ziet er mensen lopen, stilstaan, genieten.

We willen niets bouwen of veranderen, hooguit het beeld in je hoofd van Roermond.

Eervolle
Vermelding

Pleisterplaats aan de Roer: Gerda Eijkelenberg

Preuve van een bekwaamheid: Arthur Middelkamp

Dat laten zien wat er al is, delen in die magie, vanaf het water.

Roermond aan de steigers: Tanja Puts (Formtek)
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indien
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Roermond (WAAR)
tegen zeer
gunstige prijzen met een zeer commerciële
Uitdagingen in het plangebied:
horeca en goed voor de huurpenningen
accommodatie.
- Introductie en promotie van (nieuwe
ambitieuze) sportieve en actieve
Deze haven kan een zeer eminente rol spelen
vormen van watersport,
in de verdere ontwikkeling van het
watertoerisme of water gerelateerde
plangebied. Zowel financieel als functioneel.
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Een buitengebied is rust, beleving,
gedijt eno verbind.
Roeien RV
In Aeneas
deze context
(gedeeltelijk)
zou het
plangebiedterug
dynamiek
naar demoeten
stad gaan uitstralen.
Dus o.a. actieve sportieve water gerelateerde
recreatie bieden of aantrekken.

“Roermond aan de steigers”
Roermond en de Maas hebben in het verleden
een liefde- haatverhouding gekoesterd. De
Maas kwam en nam, de Maas ging en bracht.
Vaak boezemde zij angst in met haar woest
buiten de oevers tredende stroom, maar
bracht ook welvaart en toerisme als zij
gekanaliseerd kabbelend van zuid naar noord
de weg zocht naar zee, de nieuwe wereld
tegemoet. Planologen, lokale bestuurders en
bouwers vertoonden dan ook een
ambivalentie in hoe te bouwen en hoe water
te benutten. Vele woningen zijn herkenbaar
met de rug naar het water gebouwd; een
afkerige angst van wat zou kunnen komen.
Met de Maasplassen is jarenlang geschoven;
wat moesten we met dit andere nieuwe
fenomeen water. Opvallend is zelfs dat St.
Christoffel boven op de kathedraal met “de
vot” naar het water (de Maasbrug) staat. Ook
nog eens onbeleefd voor de bezoekers uit het
westen. Gelukkig is er de laatste jaren een
kentering waarneembaar. Alleen vanuit de
sluis Roermond komend wordt men
onaangenaam verdoofd en verblind door de
onooglijke “blauwe doos” die je spontaan zou
doen besluiten door te varen naar Maastricht.

o Demonstraties

-

Onderstaand een palet met mogelijkheden
waarmee een aantrekkelijke compositie
gemaakto kan
worden waardoor Roermond
Waterfietsen
nog meer
op
de
(water)kaart komt en de
o Duiken-ervaren
MiddenoLimburgse
Maasplassen
Kanoën RWV
Nautilus extra
toegevoegde
waarde
krijgen. varen
o Korte
introductielessen
en/of…

Haven La Bonne Aventure kan daarbij een
essentiële rol vervullen, mits die drastisch
wordt aangepakt. Het is nu een troosteloze vol
met meestal stilliggende tot “weekendwoonarken” gedegradeerde vaartuigen in een
hermetisch afgesloten burcht, met een
uitstraling van “u blijft buiten de poort”. Een
stilleven van boten en auto’s; soms
afgewisseld met rook van barbecues.

-

Ontsluiting van het gebied door fietsen wandelroutes met een mogelijk
informatief karakter:
o Willem Alexanderhaven
o Maasbrug richting Roerkade
o Roerbrug
o Voorstad
o Nautilus (openstelling landtong)

o (Oversteek Hatenboer met fietsen voetpontveer of tunnel*)
o Het Steel
o Roodebrug
o Hambeek
o Concordia
o Vistrap en Balgstuw
o Roer
o Stuw nabij ECI
o Het Steel

Roermond, 21 mei 2016

indien men hoofdzakelijk stilliggende
vaartuigen op rijtje positioneert tegen zeer
gunstige prijzen met een zeer commerciële
horeca en goed voor de huurpenningen
accommodatie.

“Roermond aan de steigers”

o Omgaan met handicap en
beperkingen

Roermond en de Maas hebben in het verleden
een liefde- haatverhouding gekoesterd. De
Maas kwam en nam, de Maas ging en bracht.
Vaak boezemde zij angst in met haar woest
buiten de oevers tredende stroom, maar
bracht ook welvaart en toerisme als zij
gekanaliseerd kabbelend van zuid naar noord
de weg zocht naar zee, de nieuwe wereld
tegemoet. Planologen, lokale bestuurders en
bouwers vertoonden dan ook een
ambivalentie in hoe te bouwen en hoe water
te benutten. Vele woningen zijn herkenbaar
met de rug naar het water gebouwd; een
afkerige angst van wat zou kunnen komen.
Met de Maasplassen is jarenlang geschoven;
wat moesten we met dit andere nieuwe
fenomeen water. Opvallend is zelfs dat St.
Christoffel boven op de kathedraal met “de
vot” naar het water (de Maasbrug) staat. Ook
nog eens onbeleefd voor de bezoekers uit het
westen. Gelukkig is er de laatste jaren een
kentering waarneembaar. Alleen vanuit de
sluis Roermond komend wordt men
onaangenaam verdoofd en verblind door de
onooglijke “blauwe doos” die je spontaan zou
doen besluiten door te varen naar Maastricht.

DUURZAME WATERSTAD
ROER EN MAAS ALS ENERGIEDRAGER
GEEN GAS. CO2 NEUTRAAL
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In het algemeen kan men stellen; de stad is
actie, ambitie, bruist en brengt mensen
samen. Een buitengebied is rust, beleving,
gedijt en verbind. In deze context zou het
plangebied dynamiek moeten gaan uitstralen.
Dus o.a. actieve sportieve water gerelateerde
recreatie bieden of aantrekken.

o Boomeilanden
o Verplaatsbaar
evenementenponton

-

o Benutten van leegstaande
bedrijfspanden onder Hoefijzerflat
boetieks
o Openbaarvervoer (alternatief)
tussen buiten plangebied liggende
parkeerplaatsen (autoluw houden
van plangebied)

De vraag is echter ook of er sprake is van
watersportvereniging en watersportgebied

0

CO2 neutraal
geen fossiele brandstof

Verfraaiingen:
o Water gerelateerd kunstproject
op de Blauwe Doos conform A73
project, op aluminium geprinte
afbeeldingen, belichtingsproject
of aantrekkelijke beeldkrant
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Duurzame waterstad: Huub Janssen (JTS Energietechniek)

Euramax: Roermond heeft het.

Roermond, 21 mei 2016

o Een drijvend “Roermonds
landmark op de landtong MaasRoer monding”(tevens als opslag
en uitvalbasis voor kortstondige
actieve sportbeleving)

o Verkoop van wandelroute
vignetten
o Investeringen door reeds
gevestigde bedrijven
o Productpresentatie/sponsoring:
o SIF “sterk in staal”
o Van Houthem “veelzijdig
met papier”
o Creusen “stilletjes de
snelste”
o Euramax “kleurrijk in de
wijk”
o Neptunes “wat een tent
voor die cent”
-

Onderstaand een palet met mogelijkheden
waarmee een aantrekkelijke compositie
gemaakt kan worden waardoor Roermond
nog meer op de (water)kaart komt en de
Midden Limburgse Maasplassen extra
toegevoegde waarde krijgen.

o Overwintermogelijkheden voor
langverblijf La Bonne Aventure
o Picknick-, pootje baaien-,
evenementen- en ligweide
o Minisportveldjes Beachvolleybal,
basketbalveldje,
skateboardplein,(kano)waterpolo,
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o Alternatieve
overnachtingsvormen;
onderzeeboot, vrachtschipkajuit,
tv-toren, zeilboot, motorjacht,
drijvend-boomeiland, drijvende
blokhut, etc..
o Een “kleine boten off kanosluis” in
Roer nabij stuw ECI.
o Verplaatsbaar en verlichte fontein

Het is dan ook gerechtvaardigd te overwegen
om de passieve water gerelateerde recreatie
te verplaatsen naar het buitengebied. Met
name de spookhavens in Swalmen en/of
Hatenboer zouden hierbij meegenomen
kunnen worden. Een samenwerking tussen
diverse o.a. verenigingen, ook in het belang
van ontwikkelingen in het kader van de
vergrijzing, en andere marktpartijen kan zo
gestimuleerd worden. Inzetten op actie,
beleven, wonen, werken, leren en
leefbaarheid…

Haven La Bonne Aventure kan daarbij een
essentiële rol vervullen, mits die drastisch
wordt aangepakt. Het is nu een troosteloze vol
met meestal stilliggende tot “weekendwoonarken” gedegradeerde vaartuigen in een
hermetisch afgesloten burcht, met een
uitstraling van “u blijft buiten de poort”. Een
stilleven van boten en auto’s; soms
afgewisseld met rook van barbecues.
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Deze haven kan een zeer eminente rol spelen
in de verdere ontwikkeling van het
plangebied. Zowel financieel als functioneel.

Al met al kan de aanblik van het waterfront
van Roermond zeker een revitalisering
gebruiken. Een actieve, sportieve, bruisende,
dynamische uitnodigende waterpoort van de
Maas naar de stad en van de Stad naar de
Maas.
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Voorzieningen te verdelen in
plangebied:
o Kortverblijf passantenplaatsen
voor boot en camper.
o Plug + stay voorzieningen voor
elektrische boten
o Uitbreiding van relevante
bedrijvigheid en daarmee gepaard
gaande werkgelegenheid
o Bevorderen van innovatieve
processen zoals robotisering
boten-cleaning, elektrisch varen,

o * Een veerpontrobot oversteek
havenhoofd Nautilus – Hatenboer
(aansluitend op fiets- wandelroute
Biej Ool Euver)- havenhoofd Het
steel.
o Alternatief: een tunnelverbinding
met “glazen plafond”;
onderwaterbeleving
o Of kabelbaan met Abseil
mogelijkheden voor de
sportieveling
o Vormen van onderwaterwereld
beleving, onderwater
patrijspoorten
o Educatief onderwijs
onderwaterwereld

De vraag is echter ook of er sprake is van
watersportvereniging en watersportgebied
INLEIDING

o Watertaxi- en shopping-terminal
in de Roer op de hoogte van
Loesbleik en ECI
o Exploitatie kortverblijf (‘s nachts)
op Roer, Vismarkt en Hambeek

Nieuwe brug
ECI-centrale
Hellegat
Wandelpad richting St. Jacobsbrug
Nieuw aan te leggen wandelpad
langs Roer richting Roerbrug
o Brugstraat naar Markt
o Via (nog aan te leggen tunnel
Stadhuis-Outlet terug naar Willem
Alexander haven.

o Zonne-energie boten
o Bots-boot-baan
o Fluisterboten

Het is dan ook gerechtvaardigd te overwegen
om de passieve water gerelateerde recreatie
te verplaatsen naar het buitengebied. Met
name de spookhavens in Swalmen en/of
Hatenboer zouden hierbij meegenomen
kunnen worden. Een samenwerking tussen
en suppenook in het belang
diverse oo.a.Surfen
verenigingen,
van ontwikkelingen in het kader van de
vergrijzing, en andere marktpartijen kan zo
gestimuleerd worden. Inzetten op actie,
beleven, wonen, werken, leren en
leefbaarheid…

Al met al kan de aanblik van het waterfront
van Roermond zeker een revitalisering
gebruiken. Een actieve, sportieve, bruisende,
dynamische uitnodigende waterpoort van de
Maas naar de stad en van de Stad naar de
Maas.

o
o
o
o
o

Financiering:
o Financieringsmogelijkheden door
een andere verkaveling van
ligplaatsen, aandeelhouders
/corporatie vorm (toegevoegde
waarde door woning gerelateerde
ligplaatsen in vorm van erfpacht,
verhandelbaar; 500 ligplaatsen x
€ 100,00 per maand x 25 jaar =
€ 15.000.000,00 startkapitaal)
o Slapend vermogen verenigingen
investeren in ontwikkelplan.
o Sharing

o Zonne-energie botenrace
o Zelfbouwboten (zeil)race
o Kindervakantiewerk;
botenwerkplaats
o Praktijkvaarlessen ook voor
bijzondere groepen
o Sporttoernooien
o Marketing billboards:
o Sluis Belfeld
o Linne
o Maasbracht
o Heel
o Panheel
o Brug Wessem zuidzijde
o Brug Nederweert
o Samenwerking met gemeente
Venlo (mooie fusie kandidaat op
meerdere terreinen?) om de
waterrecreatie aantrekkelijker te
maken. Want we “liggen (letterlijk
en figuurlijk) aan elkaars
vaarwater”.

Evenementen en activiteiten:
o Midden Limburgs sloepentreffen
o Midden Limburgse
sloepenschouw
o SGL Waterdagen

o Midden Limburgse
Lampionnentochten
o Picknickmand tochten; sloepjemandje-tochtje
o Gondelvaarten
o Themamaanden en markten

De watersporter van de
toekomst?
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o Glow Roermond
o De drie sluizen-tocht met bezoek
aan Osen natuurgebied
4

ZonEnergie: Marie-Sophie Bertrams
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LANDMARKS
WATERMARKS
WATERMERKEN

Het probleem.

Kunst aan en in het water

De stromen van Maas en Roer zijn grotendeels buiten bereik van de stad. In het plangebied kun je
helemaal niet langs de oevers van de Maas en slechts zeer beperkt langs de oevers van de Roer
wandelen.

Roermond heeft her en der kunst in de stad geplaatst maar op het water is daar
zeker ook plek voor zoals Rotterdam laat zien.

PERMANENT WONEN OP HET WATER

Als inwoner van waterstad Roermond heb ik (uiteraard) al een tijdje een
boot waarmee ik in de weekenden of na het werk graag een aantal uren
op de Maasplassen vertoef. De rust die van het water uitgaat in
combinatie met de weidsheid van de blik over het water heeft een intens
verlangen opgeroepen om op termijn letterlijk op het water te gaan
wonen, liefst natuurlijk in de plaats waar dit verlangen ontstaan is.

Opmerking voorafgaand aan mijn oplossing
De linkeroever van de Maas laat ik absoluut ongemoeid. Het rivierlandschap dat zich hier ontplooit, is
van grote schoonheid en biedt juist vanaf de overkant een prachtig uitzicht.

Daar is ook mijn idee op gebaseerd. Creëer ergens in het plangebied, bv
in een deel van jachthaven Nautilus, een plek waar mogelijkheden
hiervoor zijn. Niet zo massaal, afgelegen en toeristisch als Marina
Oolderhuuske, maar individueel, kleinschalig en op loopafstand van de
binnenstad. Een waterwoonwijk voor bv 15, maximaal 20 waterwoningen,
die wat betreft duurzaamheid aan alle hedendaagse eisen moeten voldoen
of wellicht nog wel vooruit/als voorbeeld kunnen dienen voor het omgaan
met wateroverlast/overstromingsproblematiek agv toekomstige
klimaatverandering etc.

Mijn oplossing deel 1, de basis
Mijn voorstel is om de linkeroever van de Roer vanaf de “waterdeur” bij Nautilus en de rechteroever
van de Maas tot aan de Rode Brug over de Hambeek te ontsluiten door er een deugdelijk pad aan te
leggen dat voetgangers, rolstoelen en scootmobiels heel dicht bij de oevers brengt. Voor deze
oplossing is een bruggetje over de toegang tot de jachthaven Nautilus een vereiste. Uitbreidingen
naar de terminal bij de Arloflat en naar de Oolderplas vallen te overwegen.
Afhankelijk van het natuurlijke gedrag van de rivieren (waarvoor in een uitvoerstadium deskundig
advies vereist is) worden hier en daar makkelijk toegankelijke - deels in en deels op het water platforms/vlonders gebouwd van milieuverantwoorde materialen in een uiterst
moderne/modernistische vormgeving aangevuld met bijzondere zitplekken. Deze
watermarks/watermerken moeten landmarks zijn en mogen absoluut geen kneuterige uitstraling
hebben.

(van internet geplukte voorbeelden om het idee te illustreren)

1. Bij de Roerkade is het in de zomer erg druk op het water maar zou de
kademuur van de Voorstad heel wat kunst kunnen dragen.
2. In de Voorstad bij het parkeerplaatsje tegenover het huis van Ward
Windhausen heb je vanaf de reling een mooi uitzicht op het water en de
tegenoverliggende oever. Ook hier is genoeg plek voor kunstwerken, zelfs in
het water.

ONTSLUITING VOOR VOETGANGERS, ROLSTOELEN EN SCOOTMOBIELS VAN HET GEBIED ROERKADE –
MONDING ROER – NAUTILUS – ’T STEEL – BEDRIJVENTERREIN – WATERSCOUTING – HAMBEEK

Kunst aan en in het water: Gerda Eijkelenberg

Permanent wonen op het water: Daniëlle Salden

HET PLAN:

Mijn oplossing deel 2, de aanvulling
Als deze basis gelegd is, kan de verdere uitbouw niet uitblijven.
1. Het pad voorzien van slimme technologie in de verlichting (Daan Roosegaarde)

( PER KLEUR )

 Hoogwaardig openbaar wandelgebied ‘Langs de
Steigers’ (blauwe arcering)
 Maak horeca mogelijk via het bestemmingsplan op de
twee markante plekken (bv. ijscobar & café/restaurant)
 Sluit het wandelgebied aan op de bestaande
wandelpaden aan de Roer (ook het nieuwe Stadspark
aan de Maas)
 Een nieuwe eyecatcher voor de skyline van Roermond
 Creëer zo méér openbaar groen, wandel- en
recreatiegebied én een verbinding met de binnenstad in
één klap.
2. Watertappunten
3. Laadpalen voor scootmobiels en telefoons

HET STEIGERPARK

Eyecatcher

Landmarks: Gerda Eijkelenberg

1e Prijs

Steigerpark: Lou Corsten

MAASSTAD ROERMOND
Revitalisatie voorstad St. Jacob

Een florerend havenkwartier met een bruisende Maaspromenade

ROERMOND AAN DE STEIGERS
Met deze bijdrage aan de open oproep “Roermond aan de steigers” om ideeën aan te dragen
om van Roermond de ultieme duurzame waterstad te maken, wordt een voorstel gedaan om
Roermond sterker te positioneren als ultieme duurzame Maasstad.
VAN STAD LANGSZIJ DE MAAS NAAR MAASSTAD
Om van Roermond een echte Maasstad te maken, is het van belang dat de rivier de Maas en de
stad Roermond een sterkere onderlinge (ruimtelijke) relatie ontwikkelen en een meer integraal
geheel gaan vormen, in tegenstelling tot zoals dat tot op heden geschiede. Op het moment dat
tussen het stadslandschap en het waterlandschap een krachtigere wisselwerking ontstaat –
zodra Maas en stad zich roeren - en beide structuren zich verweven, zal Roermond van stad aan
de Maas transformeren naar een echte Maasstad. De combinatie van een buitengewone
ruimtelijke c.q. landschappelijke kwaliteit en een hoogwaardig (en duurzaam) stedelijk
programma zal de voorstad St. Jacob tot leven doen wekken en ervoor zorgen dat de voorstad
zal uitgroeien tot een uniek en bruisend havenkwartier, een kwartier met een sterke en
onderscheidende identiteit, waar mensen wonen, werken en recreëren (leisure).
Dientengevolge zal het hernieuwde havenkwartier binnen de plattegrond van Roermond een
belangrijk stedelijk zwaartepunt gaan vormen en deel gaan uitmaken van de stedelijke drieeenheid harbourcity-innercity-fashioncity, welke grote en blijvende aantrekkingskracht uitoefent
op zowel de eigen bewoners als die van ver buiten de stad. Een interessant gegeven is dat de
ruimtelijke fundamenten reeds voorhanden zijn – de Maas, de haven, het waterfront - en dat
deze enkel versterkt, gerevitaliseerd en/of (deels dan wel in z’n geheel) aangevuld dienen te
worden.
PLAN HAVENKWARTIER
Het voorstel tot de ontplooiing van een heus havenkwartier hangt samen met een 3-tal
ingrepen, waaronder A) het herstructureren van het waterfront in combinatie met het creëren
van een rijk en gevarieerd stedelijk programma (in een beduidende dichtheid); B) het
revitaliseren van de huidige Maasboulevard tot een royale multifunctionele Maaspromenade
(met recreatieve connecties naar de omliggende stedelijke zwaartepunten) ten behoeve van
cultuur, recreatie, ontspanning en ontmoeting; en tenslotte (hoewel in mindere mate) C) het tot
stand brengen van een nauwere band tussen enerzijds het havenkwartier en anderzijds de
Maasplassen d.m.v. de longlasting (duurzame) leisure-functie ‘Maasfestival’ (hoofdtrekker) voor
het waterrecreatiegebied ‘Hatenboer’ in combinatie met een graduele programmatische
overgang.
STRUCTUUR HAVENKWARTIER

Open oproep STADSLAB ROERMOND 2016 - Roermond aan de steigers
Maasstad Roermond: Serge Coumans

Het herstructureren (uitbreiden en extensiveren) van het waterfront vindt plaats conform de
huidige trend van middelhoogbouw, opdat er een langgerekte stedelijke (solide)
bebouwingstrook aan de Maas, de zogenaamde Maasfaçade, ontstaat. De Maasfaçade kent een

gevarieerde ‘havenarchitectuur’ - silo’s, loodsen, dokgebouwen, hijskranen, fabrieken,
pakhuizen, enz. – waarbij de plint bestemd is voor publieke functies op het gebied van cultuur,
leisure, sport, congres, horeca, uitgaan, retail (o.a. supermarkt) en andere kleinschalige
bedrijvigheid, terwijl het deel boven de plint bestemd is voor bewoning.
Het revitaliseren van de huidige Maasboulevard vindt plaats d.m.v. een langgerekte dubbeldek
Maaspromenade, die de volledige lengte van de haven beslaat. Het bovendek van de promenade
sluit aan op het peil van de stad (publiek domein) en is voorzien van terrassen en diverse
paviljoens (follies) voor cultuur, sport, horeca en leisure. Het benedendek sluit aan op het
waterpeil (steigerniveau) en herbergt deels het havendomein (privédomein met toegangen,
steigers en stalling) en deels een strook t.b.v. horeca, uitgaan en cultuur (publiek terrein
toegankelijk via diverse grote trappen). In feite is de Maaspromenade een langgerekte plaza met
een prachtig uitzicht over de Maasplassen, waar doorlopend (culturele) activiteiten – kunst/antiekmarkten, feelgoodmarkten, antieke kermisdraaimolen, buitenspelen (schaaktafels en
groot dambord op de grond e.d.), Romeins galei, duikboot - plaatsvinden en waar ongedwongen
gewandeld, gesport, gelounged en gegeten kan worden. Behalve dat de Maaspromenade een
attractief eindpunt van de (bebouwde) stad markeert, knoopt de promenade als gevolg van zijn
lengte ook diverse connecties aan elkaar – binnenstad, cultuurfabriek ECI, Hatenboer - waardoor
er een aantal recreatieve wandelroutes of wandellussen ontstaan, die blijvend beweging van
mensen genereren.
De nauwere band tussen het havenkwartier en de Maasplassen komt tot stand d.m.v. een
graduele programmatische overgang bestaande uit (achtereenvolgens): de Maasfaçade; de
Maaspromenade; de binnendijkse haven; de dijk met t.p.v. de monding van de Roer in de Maas
het Romeinse Rura-standbeeld en geheel aan het einde het Romeinse amfitheater (in de vorm
van een St. Jacobsschelp); de buitendijkse haven; de Maas; de Maasoever met duurzame
stadsviskweek (aquacultuur) voor de plaatselijke visrestaurants en winkels; en tenslotte het
Maasfestival (hoofdtrekker). Het Maasfestival is een groot en divers recreatiegebied waar het
hele jaar door gerecreëerd kan worden en waar wisselende festiviteiten plaatsvinden. Aan de
noordkant van het nagenoeg rechthoekig gebied met directe ontsluiting naar de (snel-)weg
bevindt zich het festivalterrein voor openluchtconcerten (Woodstock aan de Maas, Roerpop
e.d.), openlucht-congressen, openlucht festivals (zoals het Solar festival e.d.), tentoonstellingen
(nautisch e.d.), shows (paarden e.d.), buitensportcompetities (beachvolleybal, tennis e.d.). Aan
de zuidkant bevindt zich de (vergrootte) beach en een vlakte voor waterski en
kano/roeibootsport en andere watersporten. Centraal in het gebied ligt het pregnante
Maaspaviljoen, een reconstructie van een (in de directe omgeving aangetroffen) Inheems
Romeinse Villa Rustica, die fungeert als faciliteitengebouw, bezoekerscentrum, horeca,
congrescentrum en herberg. De connectie tussen de Maasstad en het Maasfestivalterrein vindt
plaats d.m.v. 3 (mogelijke) recreatieve routes, te weten de Romeinse Pons, de kabelbaan en de
veerpond, die de afstand tussen de Maasstad en het Maasfestival zowel fysiek als psychologisch
danig verkleinen.
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Als een paal boven water: Erwin Elschott & Koen Staals (Geonius)

Wandelen

Roermondenaarssteiger

vier seizoenen actief op, in en rond het
Maaswater
4 seizoenen programma

‘Als mensen water zien willen ze ernaartoe’. Het idee is om een steiger aan te leggen naast de
Scouting voor alle Roermondenaars. Vanaf de steiger zijn er het hele jaar door recreatie en sport
activiteiten. De gemeente Roermond faciliteert een overzetveer naar de smalle landtong van
Hatenboer.
Het programma is voor jong en oud onafhankelijk van iemands beurs en wil een bijdrage leveren aan
plezier op, in en rond het water, aan gemeenschapsvorming, het delen van bezit, kennis en
vaardigheden en ondernemerschap.

Vanaf de Roermondenaarssteiger gaan we een wandeling uitzetten: met het veer over de Maas,
wandelen langs de Maas richting Hornersweg (in samenspraak met de boerderij Maaswaard), over de
brug en langs de Roerkade. Zo maken we door andere zichtlijnen en een andere routing de beleving
van de stad ruimer.

Zomer

Najaar

Winter

Surfen en kiten
Het idee is om faciliteiten te creëren om het spelen met de wind en de golven mogelijk te maken voor
een brede doelgroep. Op het veld naast de Roermondenaarssteiger, of aan de overkant kunnen
instructeurs voor wind en kitesurfing droogtrainingen verzorgen. Ook hiervoor kan een app vraag en
aanbod bij elkaar brengen. Het water biedt gelegenheid om het surfen en kiten te leren. We zullen
onderzoeken welke vormen van samenwerking met de Scouting mogelijk is.

Schaatsen

Zwemmen

Veel mensen genieten van natuurijs. Als dat er is. Door de warmere winters valt het schaatsen op
natuurijs bijna elke winter weg. We gaan dit compenseren door in het grintgat Hatenboer een ijsbaan
aan te leggen met een buitenring voor het hardrijden en een binnengebied voor kunstschaatsen en
ijshockey. Voor het opbouwen van de baan en het aanleggen van een vriesinstallatie werken we
samen met Maaswaard. Het veer blijft ook in de winter beschikbaar. Voor koek en zopie is de Camping
aan zet, die daarmee ook in de winter inkomsten kan genereren.

Met het veer naar de overkant naar het grintgat Hatenboer. We breiden het strandje uit, gaan in
samenwerking met de Campingbeheerder eten en drinken, stoelen en parasols faciliteren. We leggen
een veilig kinderbadje aan. Veel meer Roermondenaars gaan genieten van zwemmen en zonnen. Een
activiteit voor het hele gezin, voor de familie.

Lente
Samen varen
In het voorjaar gaan de trossen van de plezierjachten los en genieten de bezitters en hun vrienden van
het varen op het water. We ontwikkelen een ‘samen- varen- app’. Dankzij deze faciliteit kunnen
bezitters van plezierjachten vrijwillig aangeven op welke dagen zij één of meer gasten op hun bootje
willen ontvangen om samen een dag op het water door te brengen. Alle Roermondenaars zonder
bootje kunnen op hun beurt aangeven wanneer zij een dagje willen varen. Beide groepen verzamelen
bij de aan te leggen Roermondenaarssteiger naast de Scouting, maken kennis, spreken hun plannetje
door voor de dag en gaan het water op. Zo genieten veel meer mensen van de vele faciliteiten die
Roermond biedt voor pleziervaarders, worden nieuwe vriendschappen gesmeed en ‘bezit’ gedeeld.

Het wandelen kan ook in dit seizoen blijven bestaan door het veer open te houden.
Het wandelen kan ook in dit seizoen blijven bestaan.
Opmerking
Fase 2 van Roerdelta biedt geweldige mogelijkheden om de Boulevard te verlengen en vele bewoners
van te bouwen appartementen het zicht op de Maas en de grintgaten te bieden. Dat zal echter vele
jaren duren. Het boven beschreven 4 seizoenen programma is DE manier om vele Roermondenaars
op een actieve manier van het water te laten genieten en zal in de toekomst zijn waarde behouden.

De faciliteiten van varen en wandelen zijn ook in de zomer beschikbaar.

‘Roermondenaarssteiger voor op en in het water’ is een idee van QUA IDEE

QUA IDEE ©
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Eervolle
4
Vermelding

Roermondenaarssteiger: Wim de Kwaasteniet (Qua idee)
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vlees zoals haantjes of geit of verantwoorde vis, Amerikaanse rivierkreeft (uit de
Nederlandse sloot), Hollandse vis en Noordzeevis, streekproducten of kromme
komkommers (en andere groenten en fruit die niet bestemd zijn voor de markt) en eigen
honing (van een paar paviljoens verderop). Hier kun je ook een kant en klare
picknickmand ophalen met heerlijkheden en een fles wijn om even verderop op het
stadsstrandje van te genieten. De stadsstrandjes zijn ingericht met ligstoelen,
hangmatten (en eventueel barbecues) Hieronder een impressie van zo’n dagstrand.

Naast het feit dat het hieronder geschetste beeld ervoor gaat zorgen dat Roermond zal
schitteren aan het water, zal een en ander leiden tot uitbreiding van directe en indirecte
werkgelegenheid. Een aangename bijkomstigheid die de binding van de stad met zijn
bewoners zal intensiveren. Een vitale stad levert veel kansen op. De
woonaantrekkelijkheid van de stad zal door onderstaand plan enorm toenemen. Zowel
voor bewoners als voor bezoekers.
Het plangebied bestrijkt een gedeelte aan de stadskant van de Maas en een gedeelte aan
de overzijde. Eigenlijk is Roermond het water een beetje vergeten. Veel bebouwing is
met de rug van het water afgekeerd en dat terwijl juist het water deze stad zo speciaal
maakt. Het water moet worden herontdekt. Daar zijn steeds meer mensen zich van
bewust. Bijkomend voordeel: het water bij Roermond is een factor die gratis en voor
niets een extra dimensie geeft. Die kans mogen we niet laten liggen.
De atmosfeer, de architectuur en de sfeer moeten uniek zijn. In mijn ideaalbeeld moet
het straks een smeltkroes worden van culturen, leeftijden, landschappen en
bebouwingen. Een plek waar iedereen wil zijn en waar iedereen zich thuis voelt.
Ten eerste moet er een loop-/fietsbrug komen. De brug moet hoog genoeg zijn om de
schepen door te laten. Het kan natuurlijk op vele manieren. Hieronder een impressie met
veel groen. Over deze brug de overzijde bereiken is al een beleving op zich; werkelijk
spectaculair! Een heerlijke wandeling met de hond of fiets naar de overkant tussen het
groen.

Waterpaviljoens zijn drijvende vlonders op het water die verbonden zijn met de wal zoals
hierboven op de foto. Hier kan men genieten van de zomerzon en zelfs op een
regenachtige dag. Het zijn unieke ontmoetingsplaatsen op het water. Een waterpaviljoen
is een idyllische, groene oase die allen welkom heet.
Het zijn mobiele oppervlakten die zowel horizontaal als verticaal (bij stijgen en dalen
waterniveau) kunnen bewegen. De drijvende waterpaviljoens kunnen worden verplaatst
mocht de veiligheid dit vereisen. Te denken valt aan hoog water of extreme stroming.
Waterpaviljoens zijn unieke locaties (geen enkel paviljoen is hetzelfde) met een
internationale sfeer geopend van ongeveer begin april tot eind september. Verder kunnen
waterpaviljoens naar believen worden aangevuld of juist worden gereduceerd

De brug moet gemakkelijk begaanbaar zijn met een rolstoel of rollator, met skates,
skeelers of skateboard. De bedoeling is dat het fietspad/looppad aan de overkant van de
Maas naar links en naar rechts afbuigt. Naar rechts is er een pad richting De Weerd en
naar links een pad richting Hatenboer. Dit maakt het mogelijk heerlijk te flaneren langs
het water. Voor de actievere mens staan er trim- en fitnesstoestellen op de route met
gebruiksaanwijzingen en is er een Dr. Kneipp-pad aangelegd. Goede en sfeervolle
verlichting zorgt ervoor dat er geen onveilige situaties ontstaan. Via deze paden worden
de zogenaamde “waterpaviljoens” en de dag strandjes bereikt (zie afb. op blz. 3).
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En dan heb ik de kleintjes nog vergeten. Ook zij hebben een paviljoen. De ouders
parkeren de buggy en kunnen lekker loungen. De kinderen zitten in de ballenbak, het
pierenbadje of ze vermaken zich op het springkussen. Magnetron voor de fles en de
kleuterhapjes op te warmen zijn aanwezig. Aan plekken om het kind te verkleden en te
verschonen is gedacht. Groente-/fruithapjes zijn te koop. De oudere kinderen krijgen een
workshop pizza, worstenbroodjes, koekjes bakken in de steenoven of cup cakes
versieren. Of ze bouwen een hut, spelen in de tipi tent of gaan vissen. Nog een eigen
gemaakte milkshake erbij en iedereen is tevreden.

Het is mogelijk het aantal m²
(tijdelijk) uit te breiden door vlonders
“aan te haken”. Op de foto hiernaast
ziet u een voorbeeld. Om de
creativiteit en goede toegankelijkheid
niet te veel te belemmeren pleit ik
ervoor niet te veel moeilijke regeltjes
te stellen en ruimte te laten om te
experimenteren.
experimenterenbuiten de regeltjes
om. (of bestaande bedrijven) moeten de kans krijgen om met een goed onderbouwd
Starters

Aansluitend op dit alles zullen speciale thema’s nog extra bezoekers opleveren. Te
denken valt aan bierfeesten, een afro festival, havenfeesten, een midsummernightvuurwerkshow, champagneweekend, overzichtelijke festivalletjes, een vintage-markt
etc., etc.
Zoals gezegd, kunnen de paviljoens verschillende thema’s hebben. Bijvoorbeeld:
“onthaasten”. Denk dan aan plekken waar mensen kunnen deelnemen aan Tai Chi of
Yoga een massage, voetmassage of nekmassage kunnen krijgen of een boek kunnen
lezen.
Voor elke doelgroep is er wel iets te bedenken. Dat is nu net het leuke aan de
waterpaviljoens. Ik denk aan een paviljoen speciaal voor de jeugd met aangepaste
prijzen, graffiti en muziek die hun aanspreekt. Of een paviljoen waar ouderen elkaar
kunnen ontmoeten, een gebakje kunnen eten en een potje kunnen kaarten of kienen. Of
een paviljoen met drijvende stadstuintjes en bijenkassen, hommels, vlinders en andere
insecten. Of een paviljoen met Open Podium waarvoor koren, zangtalenten, dans-,
theater-, poppenkastgroepen en ruimte voor jong talent.
Een paviljoen met een zwembad en een whirlpool mag niet ontbreken. Natuurlijk gevuld
met natuurwater voor het milieuvriendelijke aspect met een zonneweide waar
zonaanbidders hun handdoek kunnen uitleggen of op een ligbed kunnen plaatsnemen.
Gepaste horeca en muziek completeren de sfeer.

plan voor een jaar een waterpaviljoen te huren voor een redelijke prijs, maar als de
omzet niet voldoende is gaat de kans naar de volgende. Zo houd je voldoende kwaliteit,
blijft iedereen alert en wordt het niet saai. Een enkel paviljoen kan mislukken voor een
jaar, maar daar kunnen we alleen maar van leren.

Wat kan er zoal op een paviljoen ontstaan? De mogelijkheden zijn legio. Denk
bijvoorbeeld aan hippe horeca. Horeca met een duurzaam tintje. De tuin ter plekke op
het paviljoen heeft een variëteit aan kruiden en groenten en dient ter ondersteuning van
het restaurant. Over een samenwerkingsverband tussen een Groene school en/of een
“groen bedrijf” kan worden nagedacht. Misschien is het een idee om alleen voedsel te
serveren met een kleine voetafdruk, zonder voedselverspilling en ethisch verantwoord

2

3

Het is natuurlijk zonde om een dergelijke brug voornamelijk in de zomermaanden te
gebruiken. Daarom is het de bedoeling om aan de overzijde van de Maas woningen te
plannen. De woningen betreffen de prijsklasse in het midden- en hogere segment. Alle
voorzieningen zullen aanwezig zijn binnen het gebouw. Kortom het worden unieke
woningen waarbij luxe, veiligheid en comfort prioriteit hebben. Zo is er een kapper of een
huishoudelijke hulp aanwezig. Ook als de bewoner behoefte heeft aan (gezondheid)zorg
en wellness of fitness hoeft hij niet ver te gaan; alles is in huis aanwezig. Voor de
sportieve bewoners is er een personal trainer of zijn er groepslessen te volgen.
Vermoedelijk zal dit type woning kopers aantrekken van (ver) buiten de regio of uit het
buitenland, want met drie vliegvelden vijftig kilometer verderop is afstand geen issue.
Natuurlijk staan de woningen op palen zodat ze geen belemmering vormen voor hoog
water. Onder de woningen zijn parkeerplaatsen en aanlegsteigers voor privé- boten van
de huiseigenaren. Wonen op het hoogste niveau heeft nog een extra dimensie: de
penthouses bezitten een dakterras waar vandaan de bewoners van een adembenemend
uitzicht kunnen genieten. De uitzichten over de stad, de Maas en de Maasplassen in een
oase van rust terwijl de bewoners zich op steenworp afstand bevinden van alle
voorzieningen en uitgaansmogelijkheden.
Bovendien zal de skyline/de entree van de stad een opzienbarende en verrassende
metamorfose ondergaan terwijl een blik vanuit de stad naar de overzijde iedereen
bewust maakt van de enorme aantrekkingskracht van de nieuwe plannen.

2e 4Prijs
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MAASPLASSEN

Het is 2025.
Toeristen die een dagje Roermond aandoen, zijn in de ochtend naar de binnenstad van Roermond
geweest en het Designer Outlet. In de namiddag willen ze iets anders doen, een ‘belevenis’ ervaren.
Vanuit de Kathedraal zie ik groepjes toeristen richting Roerkade lopen en vervolgens de Looskade
opgaan. Daar, bij een smal gedeelte van het water, is een hoge brug van veel glas gemaakt die de
Looskade verbindt met de Maasboulevard. In een mum van tijd zijn ze aan de overkant. Waar nu nog
een brede groenstook is langs de Maas, is in 2025 een mooie brede promenade aangelegd van
houten vlonders. Er is van alles te doen. Muziek, ijskraampjes, speelplekjes voor kinderen, fonteintjes
die water omhoog spuiten. En er staan veel mooie bloembakken naast comfortabele banken met
uitzicht op het water. Een veilige afscheiding is gemaakt richting water, zodat ook gezinnen met
kleine kinderen hier kunnen flaneren.
Het doel van ons groepje toeristen is de kabelbaan met dichte bolle schuitjes, die de promenade
verbindt met de overkant van het water bij Hatenboer. Eenmaal aan de overkant, is er een
“natuurpad” dat nog het meeste weg heeft van een park met veel groenvariatie. Zowel in de zomer
als in de winter is er van alles te zien en blijft het een mooie wandeling, in de natuur vlakbij het
water, maar ook op korte afstand van het vertier in de stad. De toeristen die nogmaals het uitzicht
vanuit de lucht willen ervaren, lopen terug naar de kabelbaan en nemen dezelfde route terug richting
stad. Echter een ander groepje wil liever met een toeristentreintje vanuit een centrale plek bij
Hatenboer, via het fietspad over de Maasbrug, teruggebracht worden naar het centrum. Elke 10
minuten gaat er een treintje met gekoppelde wagons. Ook voor kinderen leuk om nu eens op deze
manier de stad binnen te tuffen.
Aangekomen bij het Designer Outlet stappen veel gezinnen uit het treintje. Hun volgende doel, als
afsluiting van deze ontspannen middag, is het brengen van een bezoek aan van een van de vele
attracties die inmiddels rondom de Maashaven een plekje hebben gekregen. De attracties zijn zowel
in de zomer als in de winter te bezoeken. Zo is er een gebouw voor tijdelijke tentoonstellingen (zoals
IJssculpturen), een bioscoop (zoals het Omniversum in Den Haag) met wisselende films van 20-30
minuten, een verder een amusementspark, bestaande uit een bowlingcentrum met daarnaast
poolbiljart en levensechte 3D-spellen.
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Maasboulevard aan de Maas: Erwin Elschott & Koen Staals (Geonius)
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Roermond, waar is de Maas?
Winkelend publiek van het Designer Outlet kent de Maas niet.
De bewoners van Roermond zoeken de Maas op buiten Roermond.
Waar is de Maas?

5
~1

op
ten l
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en vanaf de Stenen B
rug

looproute tussen
outlet en station

winkelstraat
horeca

De kortste route naar de Maas. Steek de Stenen
Brug over en doorkruis Voorstad St. Jacob.

winkelstraat
horeca

looproute tussen
outlet en centrum

Stenen Brug
kortste looproute tussen
centrum en de Maas

recreatieve fietsroute

We vragen slechts een smalle doorgang. Een lange pier tussen de boten door. De kleine boten die onder de pier door kunnen varen, organiseren
we aan de rechterkant, aan de noordzijde. De grote boten aan de linkerkant, de zuidzijde, dichtbij de toegang tot de Maas.

Binnen enkele vierkante kilometers is er volop aanbod en variatie gekomen: een uitgebreid
winkelaanbod, ontspanning (ook voor kinderfeestjes), of de mogelijkheid om een zondagmiddag te
wandelen in het natuurpark bij Hatenboer, wat bereikbaar is per fiets, treintje of kabelbaan!
De stad is uitgegroeid tot een prachtige toeristenstad met variatie, vertier en met bruisende
activiteiten! De samenvattende beschrijving van Roermond die op de website van ‘Holland.com’
staat, wordt steeds meer waar gemaakt: Roermond heeft het allemaal!

Ervaar de rust van deze welgelegen woonwijk.
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!

Het menig consumerend publiek in het stadshart en Designer Outlet komen niet in
de buurt van de Maas. Fietsers en wandelaars op de drukke recreatieve fietsroute
zien de Maas maar even, net buiten het plangebied.

Gaat door het donker naar het licht.

Een balkon voor de stad Roermond. Niet een plek voor activiteiten, consumptie en vermaak. Maar een plek om tot bezinning te komen, tot jezelf
te komen door te staren naar de horizon. Met gesloten ogen voel je de wind, de zon en de regen. Om geheel opgeladen terug te keren naar de
stad. De plezierjachteigenaren laten de auto een keer staan, ze hebben nu hun loopplank naar de stad.
Wie Roermond kent heeft er lang op gewacht, de innige ontmoeting met de Maas.

Een plek voor Mens en Maas:
Er is een kans voor Roermond en Maas. De kortste route begint bij de Stenen Brug.

Roermond aan de steigers: Marijke Schobben

Roermond, waar is de Maas: Gilles van der Heijden

Slechts een dun streepje Maas onder de horizon.
De plezierjachteigenaren en de havenmeesters
houden de Maas voor zichzelf.

Bij het Balkon van Roermond!
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park

themapark/recreatie

jachthaven

nieuwe jachthaven
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landmark/uitzicht/bungee/museum/horeca

brug

verbinding plan Roerdelta/pier/jachthaven

wonen

wonen aan het water

pier

flaneren/horeca

bassin

concerten/watershows

Mosa Mundo is een wereld in en rond de
Maas. Mosa Mundo ontwikkelt zich rondom
het bassin, hierin is plaats voor alle
mogelijke soorten van vertier, zoals
openluchtconcerten en watershows. Op de
omringende pier wordt geflaneerd en is er
plek voor een drankje en een hapje. Aan
het eind van de pier staat een toren als een
nieuw landmark van Roermond, hierin is
plek voor horeca en een watermuseum en
bovenop kan genoten worden van het
uitzicht terwijl waaghalzen bungeejumpen.
Een brug verbindt het stadsplan Roerdelta met waterwoningen aan het bassin - met de
pier en met de oostelijke maasoever. Hier
wordt een nieuwe jachthaven gemaakt en
de oever kan ingericht worden als een
(thema)park.

M

Plan “MAASWAARD”
Roermond, stad in en om het water.

Motivatie:
Wat Saint-Tropez voor Frankrijk betekent, kan Roermond betekenen voor Nederland.
Roermond is een stad met allure, historisch, bourgondisch, culinair, maar vooral een stad in en om het water.
Door niet alleen de Roer maar nu ook de Maas te omarmen en door spectaculair en zeer exclusief uit te
pakken.

VLEKKENPLAN

MOSA MUNDO
park

Als volgt:
-

-

-

-

Roermond, stad aan het water: Monique Ingenhütt
-
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Hatenboer en De Weerd ontsluiten, meer toegankelijk maken voor de stadsbewoners en omgekeerd,
beiden gehuchten bij de stad betrekken middels een fiets/voetgangersbrug. Een brug met onbeperkte
doorvaart voor de cruiseschepen, zie het voorbeeld in Maastricht.
Volgens de VVV is Roermond het bruisend hart van de maasplassen. De recreatieve mogelijkheden
(laagdrempelig) voor de gewone bezoeker t.o.v. vroeger zijn flink achteruitgegaan, op veel plaatsen zijn
beperkingen opgeworpen of zijn plaatsen niet toegankelijk.
Door het gebied op deze wijze te ontsluiten ten behoeve van de recreatie en het toerisme lossen wij dit
grotendeels op en realiseren wij bijkomstig tevens een betere fietsverbinding richting het Noorden (over
deze fietsverbinding heb ik nog extra visies).
Vanaf de overkant van de Maas beleven we nu een prachtig zicht op onze mooie stad, cruiseschepen
aangemeerd aan de overkant, het stadsaanzicht waarmee Roermond zich altijd presenteert.
Zonnestranden op de weerdverlaging van de Maasoever, daarbij kunnen zwemmen in een drijvend
zwembad gelegen in de rivier langs de waterlijn (op 5 min. loopafstand vanaf het centrum),
Een super locatie om te recreëren, te wandelen, te joggen en om de beleving “water” daadwerkelijk te
ervaren.
Het realiseren van 50 stuks zeer luxe appartementen van 15 x 15 (225 m2 opp.) op deze locatie, met
behoud van het open karakter en met behoud van de visuele diepte gezien vanaf de stad richting het
Noorden.
Bewoners van deze appartementen hebben een eigen aanlegsteiger voor hun boot.
Bijkomstig voordeel in dit plan, de realisatie van de haven zou grotendeels kunnen worden bekostigd uit
de grindopbrengst.
De toekomstige bewoners van deze appartementen zijn zeer koopkrachtig, zij geven economisch gezien
een boost aan de stad. Roermond kan zich zo echt onderscheiden t.o.v. andere regionale steden.
Middels deze prachtige unieke zichtlocatie promoten we op de eerste plaats de stad Roermond natuurlijk,
maar zeker net zo belangrijk, ook de gehele Maasplassen en de regio tot in Duitsland en Belgie.
De aantrekkingskracht op toeristen, op consumenten, bezoekers en op mensen die in Roermond en de
regio willen wonen zal beslist flink toenemen.
Roermond wordt hierdoor nog meer een veelzijdige “bijzondere” compacte stad, “The place to be”, alle
bijzonderheden in Roermond zijn bereikbaar op loopafstand.
Op de locatie van de boerderij, ter plekke van Hatenboer 1 volgt op termijn een aparte visie (fase 2),
daarbij gedacht aan iets laagdrempeligs, vooral iets bedoeld voor gezinnen met kinderen.

Plan Taken
Probleem
Zitten aan het water in Roermond is geen sinecure. Zelfs op een fantastische plek als
de Roerkade is een constante stroom auto’s een fikse belemmering voor de
terrasbezoekers.
Oplossing
Al in 2011 heeft Ben Taken een fantastisch plan bedacht om de Roerkade terug te
geven aan de inwoners en bezoekers van de stad.
Een heroverweging van dit voorstel vind ik echt de moeite waard.

M
REFERENTIES

Mosa Mundo: Ralph Janssen

Aquapolis: Edwin Dekker (Studio Merz)

MOSA MUNDO

Plan Taken: Gerda Eijkelenberg

Maaswaard: Lambert Hamans (CCC Design)
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Door de eeuwen heen heeft Roermond geprofiteerd van haar unieke ligging aan zowel de Roer als de Maas. Maar de stad heeft
ook altijd een gevecht gevoerd met de grillen van “Mooder Maas”. Steeds hogere kades en dijken werden opgeworpen om de
Maas in toom te houden en droge voeten te behouden. Ook de innige relatie met Roer leed hieronder. De tijd is nu aangebroken
om de Maas te omarmen en weer te betrekken bij de stad. Laten we een mooie en diepe buiging maken naar de Maas, want
zoals al in menig oud Limburgs lied wordt bezongen: “Mooder Maas haet os altiedj veul gegaeve”
“DE LOPER” - Wij leggen de loper uit van en
naar Maas en stad met een perfecte verbinding
voor fietser en voetganger . De brug over de Maas
als Poort naar Roermond

Water verbindt mensen, natuur en omgeving. Water zorgt voor beleving en beweging. Water maakt mensen gelukkig, maakt ze
vrolijk. Water is leven, de Maas is leven! Hoe mooi is het dan om de stad te laten bewegen naar de Maas. De kansen liggen er om
een prachtig, mooie verbinding te maken tussen land en water. Een verbinding tussen Roer, Maas en binnenstad.
Kortom….

“ROERKADE” - Verblijfsgebied voor iedereen
met ruimte om te genieten van water en land en
het bourgondische karakter van de stad

waterstad Roermond

“STADSTUIN LA BONNE AVENTURE” - De
ultieme verbinding tussen land en water in de
drijvende stadstuinen. “La Bonne Aventure”
wordt nu echt een avontuur

“MAASBOULEVARD”Struinen
met
onbeperkte toegang tot de drijvende stadstuin
“La Bonne Aventure”, de Maas en unieke
vergezichten over de Maasplassen, maar toch
veilig als het moet

“NIEUW NAUTILUS” - De perfecte
uitvalsbasis voor een verkenning van de Maas en
de stad. De stad perfect bereikbaar voor de
watergenieter

Roermond legt aan!: Marcel van Herten, Mario Goossens, Rick Lormans & Peter Littman (Dura Vermeer)

Waterstad Roermond: Johan de Wal
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Venlo

Camino langs de Roer

De verbinding van de
cruise terminal met
“Het Roer om” krijgt
een heldere route
met een visueel aantrekkelijke brug.

recreatie aan de Maas
Roermond heeft een unieke ligging tussen
Venlo en Maastricht aan de Maas. Rond de
stad zijn drie prachtige natuurgebieden aan
het water. De jachthaven van Roermond ligt
hier perfect tussen. De waterweg en haar
aangrenzende natuurgebieden kunnen veel
betekenen voor de stad en vice versa. Hier liggen grote kansen voor een trekpleister voor
het gehele gebied. Wanneer deze verbonden
worden met elkaar door een recreatief gebied kan er synergie ontstaan tussen zowel
de inwoners van Roermond en de toeristen
die de stad bezoeken. De ontwikkeling van
het nieuwe cruise terminal sluit hier naadloos
op aan. In de combinatie van natuur en stad
is het van belang dat er aandacht wordt geschonken aan een duurzame ontwikkeling.
De Maas wordt onderdeel van de stad en het
natuurgebied water is een van de hoofdrolspelers.

De Voorstad St. Jacob is een pleisterplaats op de route naar Santiago de
Compostela, de Camino.
Probleem
Sinds september 1994 is deze bedevaartroute in Roermond bewegwijzerd maar in de
loop van de tijd zijn ze onzichtbaar geworden tussen de bebouwing en de begroeiing.

“Het Roer om” is een
toeristische trekpleister waar heerlijk gedineerd kan worden
aan het water.

Oplossing
Het Nederlands genootschap van Sint Jacob oproepen om i.s.m. de gemeente
Roermond de bewegwijzering te actualiseren en duidelijker zichtbaar te maken.

Door op deze plek
hogere
bebouwing
te plaatsen wordt er
een duidelijke visuele connectie gemaakt
met het centrum.

jachthaven
Maas
Maastricht

De entree van de
jachthaven
wordt
ge- voor uitvoering
deze
tekeningen zijn
niet geschikt
markeerd door een
herkenbaar gebouw.
Hier is ruimte voor een
sterke publieke functie
zoals een museum.

cruise terminal

ontbrekende verbinding
haven betrekken
bij de stad

Camino langs de Roer: Gerda Eijkelenberg
verkeersaders

WATERPRETPARADIJS

Huidige situatie Maasboulevard

Het Roer om
De stadsgrenzen van west Roermond liggen op de Maasboulevard. Deze boulevard
bestaat grotendeels uit een woongebied
zonder enige publieke functie. Hierdoor
ontbreekt er een connectie tussen de stad
en het water. Door de stadsgrenzen op de
schuiven naar de groenstrook tussen de
Maas en de stad, kunnen de kwaliteiten
van het omliggende gebied een positief
effect hebben en bijdragen aan de beleving van de stad Roermond. Op dit schiereiland is ruimte voor een nieuwe boulevard waar horeca, winkelen en recreëren
centraal staan. Kortom: “Het Roer om”, de
nieuwste trekpleister van Limburg!

De nieuw te ontwikkelen cruise terminal
staat nog niet in fysieke verbinding met de
nieuwe boulevard. Het is van belang dat er
een duidelijke verbinding gemaakt wordt
met de toekomstige cruise terminal. Door
deze verbinding worden toeristen getriggerd om hun bezoek aan de stad te combineren met een bezoek aan deze nieuwe
trekpleister.
Door een landmark te plaatsen op het
punt waar twee belangrijke verkeersaders
elkaar kruizen, ontstaat er een duidelijke
visuele connectie met het centrum van
Roermond. Dit bouwwerk bestaat uit minstens 6 bouwlagen waardoor het oog vanuit de stad naar het havengebied wordt
geleidt. De rest van de bebouwing zal uit

Principe doorsnede nieuwe boulevard

Maak in de buurt van camping Hatenboer een open-air openbaar
toegankelijke waterglijbanenvoorziening zoals in de zuidelijke landen
gangbaar is. Zet een stuk of 5 verschillende waterglijbanen bij elkaar, die
uitkomen in een bassin gevuld met water uit de Maasplassen/het stuk van
de Maasplassen waar de camping ook haar strandje heeft. Gebruik ook
het water van de Maasplassen om de glijbanen van “glijwater” te
voorzien. Vraag er een redelijke geldelijke vergoeding voor per dag of bv.
rittenkaart of iets dergelijks. Succes verzekerd!

maximaal 2 lagen bestaan om de zichtlijnen tussen stad en water te behouden.
Ook de entree van de haven wordt gemarkeerd door een opvallend gebouw. Voor
aanvarende boten is dit een herkenningspunt op de Maas en voor Roermond.
“Het Roer om” heeft een duurzaam karakter. Zo kan er in de toekomst energie worden opgewekt door gebruik te maken van
de stroming van de Maas. Tevens zorgt
de boulevard voor een extra waterkering
voor de stad in tijden van water stijging.
De unieke integratie van het water in Nederland zal ook hier zichtbaar worden
voor bezoekers en aanvullend zijn op het
thema “Nederland, Waterland”.
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Het FORTUIN van Roermond

boardwalk
05.06.2016

Nieuwe dynamiek voor La Bonne Aventure, ‘het fortuin’: een frisse mix van
nieuwe en bestaande functies langs een heldere blauwe loper gerangschikt

park spoor Noord, Antwerpen (B)

Shepard Park at sunset, Florida (VS)

Frauenbad Stadthausquai, Zürich (CH)

Badeschiff, Berlin (D)

profiel D

profiel C

Seebrücke, Rapperwil (CH)

Seebrücke, Rapperwil (CH)

profiel B

Red Ribbon Park, Qinhuangdao (China)

Het FORTUIN van Roermond

broedpad, Maasvallei (NL)

profiel A

looppaden
verbinding van de verscheidene functies en
plekken door middel van verharde paden.
Wandelen, kuieren, hardlopen, fietsen,
skaten,... volgens een eigen gekozen tracé.

Maas

zwem ponton
drijvend ponton voorzien van 2 zwemplekken.
1 met verwarmd "proper"water en 1 met
natuur water van de Maas. Ponton voorzien
van sanitair, kleedruimtes en zonnedek

Maas

zon-, lounge dek
vlonderconstructie uitgerust
tot zonneterras met
drank-snack gelegenheid

evenementen ponton

steiger

weides

polyvalent drijvend podium voor
theater, muziek, filmvoorstellingen.
Trappartij aan verhoogde board
walk te gebruiken als arena

ondersteunend voor actieviteiten
als vissen, roeiwedstrijden,...

natuurlijke grasvlaktes met begroeiing.
uitgerust tot lig-, pick-nick-, en
speelweides.

board walk
De verhoogde board walk dient als fysieke
scheiding tussen het (privé) havenbekken en de
publieke recreatiezone. Aan de havenzijde
vormt de constructie een overdekte
parkeerzone/bergzone voor de booteigenaren.
Aan de Maas-zijde is deze constructie een
verhoogde board walk en kan uitgerust
worden met zit- en lig objecten, kiosken,...

natuurzone/broedzone
publiek toegankelijke zone waarbij nadruk ligt
op de ontwikkeling/behoud van
oorspronkelijke fauna en flora. Natuur, rust,
stilte, wandelen, observeren,...

natuur looppaden

yachtclub + horeca

verbinding van de verscheidene functies en
plekken door middel van niet verharde
paden. wandelen, kuieren, hardlopen

havenclub en horecagelegenheid
met terras zowel voor havenleden
als voor bezoekers van board walk

sportkooi
multifunctioneel omheind
sportveld geplaatst op
verhoogde board walk

jachthaven

La Bonne Aventure, in de volksmond tot
een tijdje na de oorlog, ‘‘t Bon’ genoemd is
een oud weidegebied van de stad aan de
Maas. Stedelingen met vee konden hier hun
vee grazen of hooi oogsten. In die zin had
het gebeid een functie voor de stad en
vormde het een verbinding van de stad met
de Maas.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt er op
grote schaal zand en grint gewonnen en
ontstaan er gaten in het weidegebied. De
achtergebleven watergaten worden door
de watersporters ingenomen. Bij het Bon
door Nautilus, verderop door de botenwerven van de Helenawerf, Driessen en het
Steel od Hatenboer. Een kleine groep
Roermondenaren en later ook nietRoermondenaren mag de Maas bezoeken.
De grote hekken om de terreinen geven
aan dat anderen niet welkom zijn. Met de
ontwikkeling van de Maasboulevard wordt
het niet beter, de betrokkenheid van de
Roermondenaar als stedeling met het water
wordt alleen maar aan de Roerkade gevierd.
Dit plan moet daarin verandering brengen.

jachthaven

1 ‘‘De blauwe loper’
Een langzaamverkeersverbinding als rode of blauwe draad tussen Hatenboer en de
Voorstad St Jacob om het gebied snel en efficient te ontsluiten. Hier en daar spectaculair,
maar overal aantrekkelijk dicht bij het water. Met flauwe hellingen voor bakfietsen en
kinderen.
De loper dient ter ontsluiting van het gebied voor recreanten en bewoners. Daarmee
vormt het een volwaardige uitbreiding van het knooppunten netwerk voor wandelaars en
fietsers.

toegang recreatiegebied
een voet-en fietsgangersbrug boven de
overdamming van de haven geeft aansluiting op de
verhoogde board walk. Dit is een publiek
toegankelijk en autovrij traject.

verbinding Jazz City
nieuwe voetgangersbrug als
verbinding met havengebied
en recreatiezone

toegang haven en kades
een overdamming van de haven als (private)
toegangsweg tot de kades en de yachtclub met
horeca. Mogelijkheid om met de auto tot de
ligplaatsen van de boten te rijden en onder de
verhoogde board walk te parkeren. De board walk
fungeert als fysieke scheiding tussen haven en
recreatiegebied

verbinding stadscentrum

Roer
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uitbouwen van een aangename
fiets- en voetgangers verbinding

2
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2 ‘Christoffelrust’
Langs de nieuw ‘blauwe loper’ een markant punt voor uitzicht en overzicht.

13

4

3 ‘Marina Hatenboer’
Een lokaal voor de dorstige of hongerige watersporter, passant of bewoner met een riant
terras op het water.

1

4 ‘Marina’s’
Drijvende woningen om de relatie met het water te versterken. Iedere woning heeft een
eigen aanlegsteiger. Demontabel bij hoog water.

13

5 ‘Het Bon’, water- en natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling om de gebiedseigen variatie in het gebied te vergroten. Tevens om
wateropstuwende effecten binnenplans te compenseren.
6 ‘La Bonne Aventure’, het Fortuin!
Nieuwe functies in de haven om publiek te trekken en de dynamiek weer terug in de
haven te brengen: met een groot nieuw stadsstrand en drijvende pods voor een strand,
om te zwemmen of te hengelen.

boardwalk
05.06.2016

board walk

natuurzone/broedzone
publiek toegankelijke zone waarbij nadruk ligt op
de ontwikkeling/behoud van oorspronkelijke
fauna en flora. natuur, rust, stilte, wandelen,
observeren,...

6

8
7

De verhoogde board walk dient als fysieke scheiding tussen
het (privé) havenbekken en de publieke recreatiezone.
Aan de havenzijde vormt de constructie een overdekte
parkeerzone/bergzone voor de booteigenaren. Aan de
Maas-zijde is deze constructie een verhoogde board walk
en kan uitgerust worden met zit- en lig objecten, kiosken,...

profiel A 1/500

evenementen ponton

trappartij

sportkooi

polyvalent drijvend podium voor
theater, muziek, filmvoorstellingen.

aan verhoogde board walk te
gebruiken als arena

keerpunt

multifunctioneel omheind
sportveld geplaatst op
verhoogde board walk

overdekte keerpunt autos

7 ‘De watercamping’
Om de vaste ligplaatsen in de buurt van de stad te houden, worden deze uit de Voorstad
zoveel mogelijk verplaatst naar Hatenboer.
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Uitgangspunt voor het opzetten van dit masterplan is een mogelijkheid te bieden
om het gebied tussen de haven, la Bonne Aventure, en de Maas te activeren voor
het publiek. Het doel is deze zone kwaliteitsvol te ontwikkelen en beschikbaar te
maken voor de "Roermondenaar" en bezoekers van de stad. Maar dit zo te
ontwikkelen dat de haven zijn oorspronkelijke functie en de aanlegsteigers in het
havenbekken kan behouden zonder hinder te ondervinden van de
reacreatieontwikkeling aan de Maas-zijde. Een doorloopende board walk vormt de
ruggegraat van het ontwerp en dient als scheiding tussen de jachthaven en het
nieuwe recreatieve gebied. De toegang is strikt gescheiden tussen bovenliggende
voetgangers- en fietszone en de autozone eronder. Ook de nieuw te bouwen
yachtclub met horeca kan via deze route met de auto worden bereikt.

8 ‘Paalwoningen’
Nog een woningtype dat de relatie met het water bevordert. De woningen staan op palen
op de oever en zijn via een loopsteiger allen met elkaar verbonden. Iedere woning heeft
een iegen aanlegsteiger en twee parkeerplaatsen onder het huis.
9 ‘Sterlocatie’
Het contact met het water is voor bewoners en bezoekers van de Voorstad bijna niet
mogelijk. Dit kleine groene plekje trekt de bezoekers van over de nieuwe brug rechtstreeks
naar het water.

9

10 ‘Het nieuwe Bon’
Een levende haven staat of valt met het gebruik. de vaste ligplaatsen verhuizen naar
Hatenboer (nu heel goed bereikbaar), de werfgebouwen verhuizen naar de WillemAlexanderhaven. De haven wordt ingericht voor passanten en bewoners.
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11 ‘Nieuwe toegangen tot het water
Nieuwe openingen naar het voormalige werfterrein maken het voor bewoners en bezoekers mogelijk contact te maken met het water. Bij de Steelhaven ontstaan werfwoningen.

profiel D 1/500

12 ’Schipper mag ik overvaren?’
Een veerpontje vormt de ontbrekende schakel in de nieuwe ‘blauwe’ verbinding tussen
stad en buitengebied.
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13
zwem ponton

weides

drijvend ponton voorzien van 2 zwemplekken. 1
met verwarmd "proper"water en 1 met natuur
water van de Maas. Ponton voorzien van sanitair,
kleedruimtes en zonnedek

natuurlijke grasvlaktes met
begroeiing. uitgerust tot lig-,
pick-nick-, en speelweides.

toegang recreatiegebied

toegang haven en kades

een voet-en fietsgangersbrug boven
de overdamming van de haven geeft
aansluiting op de verhoogde board
walk. Dit is een publiek toegankelijk
en autovrij traject.

een overdamming van de haven als (private)
toegangsweg tot de kades en de yachtclub met
horeca. Mogelijkheid om met de auto tot de
ligplaatsen van de boten te rijden en onder de
verhoogde board walk te parkeren. De board
walk fungeert als fysieke scheiding tussen haven
en recreatiegebied
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13 ‘Groen en blauw’
Waar contact ontstaat met het water, ontstaat natuur.
14 ‘Het Voorstadsbos’
Het voormalige Shellterrein wordt met bomen ingeplant om de nieuwe hoogbouw
woontoren van Roermond een passende entourage te bieden. Achttien etages met
prachtig uitzich

36
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profiel B 1/500

14

Het FORTUIN van Roermond
board walk
De verhoogde board walk dient als fysieke scheiding tussen
het (privé) havenbekken en de publieke recreatiezone. Aan
de havenzijde vormt de constructie een overdekte
parkeerzone/bergzone voor de booteigenaren. Aan de
Maas-zijde is deze constructie een verhoogde board walk en
kan uitgerust worden met zit- en lig objecten, kiosken,...

zon-, lounge dek

weides

vlonderconstructie uitgerust
tot zonneterras met
drank-snack gelegenheid

natuurlijke grasvlaktes met begroeiing.
uitgerust tot lig-, pick-nick-, en speelweides.

50 m

De spectaculaire aan de Maasbrug opgehangen ‘blauwe loper’ verbindt de westelijke en de oostelijke
Maasoever snel en efficiënt voor fietsverkeer en wandelaars. Een half uur lopen vanaf Hatenboer
brengt je bij het NS-station.

dijkhuis

zone onder board walk kan dienen als :
-overdekte parkeerplaats voor auto's van booteigenaren
-afsluitbare bergingen (haven/booteigenaren)
-overdekte kiosken of standjes voor recreatiezone

‘Wonen aan de Maas’
Alle woningen zijn ‘zelf afbouwwoningen’
(een ruw casco zelf af te werken gevel en
inrichting), nul-energie, van het werken-aanhuis-woningtype.
We onderscheiden vijf typen die geschikt zijn
voor jonge gezinnen via DINKies en pensionados.

private weg eigen aan haven

marina
paalhuis

profiel C 1/200

werfhuis

droog huis

3e Prijs

Boardwalk Roermond: Ward Bergen & Daniel M. Meier

RONDJE MAAS
Overstroombare verblijfsoever maakt ‘rondje Maas’ mogelijk

STAP 1
vaarroute
verleggen

Het fortuin van Roermond: Ulrich Kloth & Thei Moors

STAP 3
kies uw rondje vanuit het centrum en zie het leven op en aan de Maas
het kan nu, door de nieuwe autovrije verblijfsoevers (met slimme parkeeroplossingen) en de
goede voetgangersverbindingen maakt de stad nu contact met de Maas
het water van de Maas is beleefbaar geworden voor voetgangers om de verblijven, te flaneren
en te recreeren en ook om van de natuur te genieten
kies voor de stenen verblijfsoever met terrasjes en feestjes (autovrij!)
of voor de groene verblijfsoever met de rust van het parklandschap waar je ook nog eens kunt spelen
of kies beide
ga voor een rondje XS, S, M, L, XL of XXL en geniet van centrum, Roer en Maas

STAP 2

XS

overstroombare verblijfsoever aanleggen
deels steen, deels groen

S
M
L
XL
XXL

Rondje Maas: Guido Hermans

