
Kernkindcentrum de Groene Loper 
“Een gezonde ontwikkeling van het Leeuwenpark” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ruimte maken voor  
Gezondheid In De Stad 

 
 

 

Juli 2021 

 

Door het RuimteGIDS faciliteerteam: 

Dorus Gevers (Maastricht University) 

Lieve Vonken (Maastricht University) 

Marijn van de Weijer (Hogeschool Zuyd) 

Bram Oosterbroek (Maastricht University) 

Sandra Akkermans (GGD Zuid Limburg) 

Paola Esser (GGD Zuid Limburg) 

 

Met bijdragen van het RuimteGIDS team en dank aan de RuimteGIDS Groene Loper 
Leergemeenschap 

 



 

Inhoudsopgave 
 

Managementsamenvatting__________________________________________________________________ 3 

Achtergrond _____________________________________________________________________________ 5 

Doelen ________________________________________________________________________________ 5 
Adviseren ___________________________________________________________________________ 5 
Leren_______________________________________________________________________________ 6 

Aanpak _______________________________________________________________________________ 7 
Checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling _________________________________________________ 7 
Toepassing van de checklist _____________________________________________________________ 7 

1. Bouwsteen 1 KKC de Groene Loper RuimteGIDS enquête________________________________________ 8 

Doel enquête ___________________________________________________________________________ 8 

Deelnemers enquête _____________________________________________________________________ 9 

Hoofdbevindingen enquête ________________________________________________________________ 9 

2. Bouwsteen 2: KKC de Groene Loper RuimteGIDS Participatieve sessie ____________________________ 12 

Doel participatieve sessie ________________________________________________________________ 12 

Omschrijving van de activiteit _____________________________________________________________ 12 

Resultaten per stelling___________________________________________________________________ 13 

3. Bouwsteen 3: Reflectie __________________________________________________________________ 17 

Reflectie op het thema Lichaamsbeweging __________________________________________________ 17 
Adviezen bij het thema Lichaamsbeweging ________________________________________________ 18 

Reflectie op het thema Ontmoeting en inclusie _______________________________________________ 19 
Adviezen bij het thema Ontmoeting en inclusie ____________________________________________ 19 

Reflectie op het thema Sociale veiligheid ____________________________________________________ 20 
Adviezen bij het thema Sociale Veiligheid _________________________________________________ 20 

Reflectie op het thema Samenwerken aan een gezonde leefomgeving _____________________________ 21 
Adviezen bij het thema Samenwerken aan een gezonde leefomgeving __________________________ 21 

Overige gezondheidsthema’s in de resultaten ________________________________________________ 21 

Conclusie _______________________________________________________________________________ 22 

Referenties _____________________________________________________________________________ 23 

Bijlage 1 Checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling ____________________________________________ 24 

Bijlage 2: resultaten online ideeënbord _______________________________________________________ 45 

Bijlage 3: Matrix met criteria en bouwsteen 1 en 2 en de KKC ambitiedocumenten ____________________ 48 

Bijlage 4: Overige gezondheidsthema’s in de resultaten __________________________________________ 57 

 
 
 



 

Managementsamenvatting 

In dit rapport geeft het faciliteerteam van RuimteGIDS advies voor gezondheidswinst in de 
planning van het Kernkindcentrum (KKC) aan het Leeuwenpark nabij de Groene Loper. Het 
advies komt voort uit een leertraject dat doorlopen is met de leergemeenschap. Dit een 
groep belanghebbenden in de gezondheidseffecten van de Groene Loper die samengesteld 
is uit bewoners, beleidsmakers, professionals en onderzoekers. Er zijn drie methoden 
toegepast en deze formuleren we als bouwstenen: ze vormen de grondslag voor dit advies. 
 
De eerste bouwsteen was een benchmark van checklists voor gezonde ruimtelijke 
ontwikkeling waaruit we thema’s en criteria hebben gedestilleerd. In een online enquête 
hebben we de criteria aan 14 leden van de leergemeenschap gepresenteerd en gepeild 
welke prioritair zijn. Analyse van deze resultaten toonde enkele criteria waarover 
deelnemende stakeholders sterk verschillende ideeën hadden en criteria die deelnemende 
stakeholders erg belangrijk vonden, maar die niet voldoende lijken uitgewerkt in de KKC-
plannen.  
 
Voor de tweede bouwsteen hebben we deze eruit springende criteria vertaald in vier 
stellingen. Deze vier stellingen zijn gepresenteerd op een online ideeënbord en besproken in 
een participatieve sessie via Zoom met deelnemers uit de leergemeenschap. Dit heeft per 
stelling geleid tot de volgende bevindingen. 
 

1. De overgang tussen het schoolplein en het Leeuwenpark dient zo open mogelijk te zijn 

voor ontmoeten en bewegen. De deelnemers zijn het eens met deze stelling, maar 
hebben ook maatregelen besproken (zoals werken met verdiepingen of definiëring van 
beschermde hoekjes) om deze openheid te combineren met een veilige en 
overzichtelijke speelruimte voor kinderen.  

2. Er moeten in het Leeuwenpark faciliteiten zijn voor verschillende gebruikersgroepen: 

schoolkinderen, maar ook kinderen van 13+, jongvolwassenen en ouderen. De 
deelnemers zijn het erover eens dat meervoudig gebruik ook sociale controle bevordert, 
en dat één inrichting meerdere doelen moet kunnen dienen – niet de ruimte verknippen 
met oog op verschillende gebruikers. 

3. De huidige plannen bieden genoeg aanknopingspunten voor het bevorderen van 

wandelen en fietsen naar het KKC. De deelnemers signaleren dat de Groene Loper 
kansen biedt maar ook knelpunten creëert door toenemende drukte. Bovendien moet 
actief transport niet alleen via de Groene Loper, maar ook via andere routes verbeterd 
worden. 

4. Om meervoudig gebruik mogelijk te maken moet het KKC ook goed bereikbaar zijn met 

openbaar vervoer. De deelnemers hechten minder belang aan OV dan aan actief 
transport uit de directe omgeving. 

 
Voor de derde bouwsteen hebben we de resultaten van de twee voorgaande methoden in 
een matrix naast een analyse van de documenten over de planvorming van het KKC gelegd. 
Middels deze matrix hebben we de geformuleerde prioriteiten en adviezen van de 
leergemeenschap vergeleken met de stand van zaken in de huidige plannen om 
overeenkomsten en hiaten op het vlak van gezondheid aan te wijzen. 
 



 

Deze drie bouwstenen leiden tot een advies dat georganiseerd is in vijf thema’s.  
 
Thema Lichaamsbeweging. De plandocumenten beschrijven de inpassing van het KKC aan 
de Groene Loper als een strategische ingreep om beweegvriendelijke routes via de Groene 
Loper en in Oost-West richting te versterken. RuimteGIDS adviseert dat verbindingen vanuit 
de wijken evenveel aandacht krijgen als de route via de Groene Loper. Bovendien vraagt de 
toenemende drukte om aandacht voor een veilige omgeving. Het zou interessant zijn om 
mobiliteitsfuncties zoals parkeren, kiss&ride, wandel- en fietsroutes te ontkoppelen, 
gedeeld gebruik na te streven met andere voorzieningen in de buurt, om de ruimte slim te 
gebruiken en conflicten te vermijden. 
 
Thema Ontmoeting en inclusie. Ook hier geven de plandocumenten al veel aandacht aan 
door functiemenging te prioriteren. Vanuit gezondheidsoogpunt adviseert RuimteGIDS om 
meer aandacht te hebben voor de integratie van verschillende gebruiksmogelijkheden op 
een relatief klein oppervlak, door rekening te houden met de factor tijd waardoor 
verschillende gebruikers elkaar opvolgen doorheen de dag en de week. Ook vraagt 
RuimteGIDS aandacht voor toegankelijkheid voor andersvaliden en kinderwagens. 
 
Thema Sociale veiligheid. In de planvorming kan meer aandacht uitgaan naar zichtlijnen en 
logische en doordachte routes en entrees, om de oriëntatie en het veiligheidsgevoel te 
verbeteren. De juiste balans tussen enerzijds een zachte overgang van het schoolplein naar 
openbaar park en anderzijds functionele duidelijkheid (voor wie is de ruimte ingericht?), 
vraagt meer aandacht. 
 
Thema Samenwerken aan gezondheid. RuimteGIDS adviseert om te streven naar een hoge 
participatiegraad van omwonenden en (toekomstige) gebruikers – ouders en kinderen. 
Daarnaast adviseren we te onderzoeken hoe een representatieve afspiegeling van de 
bewoners kan participeren in de planvorming van een schoolomgeving. 
 
Overige gezondheidsthema’s. Het KKC draagt bij aan gezondheid als het een verbindende 
factor is op vlak van gezond eten en gezonde levensstijl, gezond groen en 
natuurontmoetingsplekken. Geadviseerd wordt dus om gezondheidsthema’s als bewegen 
en gezonde voeding ook expliciet een plaats te geven in het ontwerp en het uiteindelijke 
gebruik van het KKC.  

  



 

Achtergrond 

Er is een Kernkindcentrum (KKC) gepland aan het Leeuwenpark nabij de Groene Loper. Dit is 
een voorziening voor het basisonderwijs en kinderopvang, in combinatie met 
maatschappelijke-, jeugd- en buurtvoorzieningen. In lijn met de gebiedsontwikkeling aan de 
Groene Loper wordt bij de nieuwbouw van het KKC ingezet op het thema gezondheid. Zowel 
bewegen (sporten, spelen, actief transport van en naar school), ontmoeten als gezonde 
voeding en andere leefstijlgedragingen worden genoemd als gezondheidsaspecten waar 
rekening mee moet worden gehouden bij de ontwikkeling. 
 

RuimteGIDS werkt aan kennis voor een gezonde stadsleefomgeving. Het Groene loper 
project wordt benut om deze kennis op te doen. Belangrijke RuimteGIDS-thema’s zijn 
lichaamsbeweging (sporten, spelen, actief transport) en ontmoeten. RuimteGIDS benut de 
ontwikkeling van het KKC om met de eigen Groene Loper leergemeenschap kennis en 
ervaring op te doen in het toepassen van ‘instrumenten’ die gebruikt kunnen worden om 
ruimtelijk beleid en ontwikkelingen van advies te voorzien. 
 

Doelen 
Adviseren 
Het overkoepelende doel is om advies te geven over de KKC-nieuwbouwplannen: hoe kan 
het KKC aan het Leeuwenpark optimaal worden ontwikkeld om bewegen, ontmoeten en 
sociale veiligheid te bevorderen? 
 

1. De locatie van het kernkindcentrum is bij/ in de Theresiaschool, naast de Lourdeskerk. Foto Aron Nijs, 

bewerking (plaatsmarkering) door Marijn van de Weijer. 

Theresiaschool 

Leeuwenpark 



 

Leren 
Het doel van RuimteGIDS in het KKC-traject is om na te gaan hoe gezondheid op een 
volwaardige manier en in al zijn facetten kan worden meegenomen in ruimtelijke 
ontwikkelingsplannen. Specifiek willen we onderzoeken in hoeverre een 
beoordelingsinstrument (d.w.z. een checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling) het beste 
ingezet kan worden voor het meenemen van gezondheid. Enkele concrete leervragen hierbij 
zijn: 

- In hoeverre is in bestaande instrumenten aandacht voor het vermijden van 
negatieve gezondheidseffecten? 

- Zijn de verschillende gezondheidsaspecten af te wegen en is dit nodig (d.w.z. 
geïntegreerde afweging)?  

- In hoeverre kan een beoordelingsinstrument op een participatieve manier ingezet 
worden en wat levert dat op? 

 
In het huidige rapport worden de aanpak en resultaten van het RuimteGIDS onderzoek 
beschreven en richt zich vooral het eerste doel: adviseren. Het rapport eindigt met een 
reflectiehoofdstuk dat per gezondheidsthema een advies voor een gezonde ontwikkeling 
van het KKC aan het Leeuwenpark beschrijft. 
 
 

 
2. De Groene Loper in gebruik voor wandelen, fietsen, hardlopen. Foto Bram Oosterbroek. 

  



 

Aanpak 
Om advies te geven over gezonde ruimtelijke ontwikkeling van het KKC aan het 
Leeuwenpark en hierover te leren is onderstaande aanpak gevolgd. 
 
Checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling 
Dorus Gevers, Bram Oosterbroek en Marijn van de Weijer hebben op basis van bestaande 
instrumenten een checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling samengesteld (zie bijlage 1). 
Uitgangspunt voor de checklist was de Australische Healthy Built Environment Checklist 
(HBEC)1. De HBEC is een praktisch hulpmiddel om factoren in de bebouwde omgeving welke 
gezondheid beïnvloeden te beoordelen en suggesties te formuleren om 
gezondheidsuitkomsten te verbeteren. Het instrument omvat 11 kenmerken van gezonde 
ruimtelijke ontwikkeling, waaronder bijvoorbeeld gezond eten, sociale infrastructuur, 
lichaamsbeweging en huisvesting. 
Naast de HBEC zijn drie andere instrumenten benut om de checklist samen te stellen: 
- Kernwaarden gezonde leefomgeving2, GGD GHOR Nederland 
- Leefplekmeter3, Gezond In 
- WELL Building Standard4, International WELL Building Institute 
 
De selectie van criteria voor gezonde ruimtelijke ontwikkeling voor in de samengestelde 
checklist vond plaats op basis van de volgende eisen: 
- Het criterium valt binnen het thema Lichaamsbeweging, ontmoeting en inclusie, sociale 
veiligheid of samenwerken aan een gezonde leefomgeving 
- Het criterium betreft de leefomgeving (d.w.z. ruimte buiten gebouwen) 
- Het criterium is toepasbaar en relevant voor de ontwikkeling van het KKC aan het 
Leeuwenpark 
 
Toepassing van de checklist 
RuimteGIDS heeft twee activiteiten met de 
Groene Loper leergemeenschap ondernomen.  
Beide waren bedoeld om advies te 
formuleren over een gezonde ruimtelijke 
ontwikkeling van het KKC en de bruikbaarheid 
en toepassing van de checklist te 
onderzoeken. De methoden en bevindingen 
van deze activiteiten staan beschreven in de 
volgende twee hoofdstukken: Bouwsteen 1 en 
Bouwsteen 2. 
 
Bouwsteen 3 is een reflectiehoofdstuk waarin 
we per criterium van de checklist gezonde 
ruimtelijke ontwikkeling reflecteren op de bevindingen uit bouwsteen 1 en 2 en de criteria 
toepassen op de huidige KKC-plannen.   

                                                        
1 https://www.health.nsw.gov.au/urbanhealth/Pages/healthy-built-enviro-check.aspx 
2 https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten/kernwaarden-gezonde-leefomgeving 
3 https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/02/De-leefplekmeter-Wat-en-Hoe.pdf 
4 https://www.wellcertified.com/health-safety/ 

3. Een fysieke bijeenkomst met de leergemeenschap: 

Een Buurtsafari aan de Groene Loper. Foto Dorus 

Gevers, www.RuimteGids.eu. 



 

1. Bouwsteen 1 KKC de Groene Loper RuimteGIDS enquête 

Doel enquête 
Het doel van deze enquête was driedelig:  

- Inzicht krijgen in hoeverre de criteria voor gezonde ruimtelijke 
ontwikkeling/bebouwde omgeving helder en begrijpelijk zijn (begrip van de items) 
voor beleidsmakers, bewoners, onderzoekers, ontwerpers en andere professionals.  

- Een eerste inschatting maken t.a.v. de toepasbaarheid van dit instrument op de 
ruimtelijke ontwikkeling van het KKC. 

- Achterhalen hoe belangrijk de verschillende thema’s en criteria gevonden worden in 
relatie tot de ontwikkeling van het KKC. 

 
De enquête bestond uit vijf delen:  

- Thema 1. Lichaamsbeweging  
- Thema 2. Ontmoeting en inclusie  
- Thema 3. Sociale veiligheid  
- Thema 4. Samenwerken aan een gezonde leefomgeving  
- Belangrijkste criteria (max. 5) 

 

 
4. Wonen, bewegen, verblijven en natuur: Verschillende bestemmingen van de groene loper raken aan de vier centrale 

gezondheidsthema's en aan het schoolgaan in het kernkindcentrum. Foto Bram Oosterbroek. 

 
 



 

Bij de vier thema’s werden steeds de volgende vragen gesteld: a. Hoe belangrijk vindt u dit 
criterium? (Op een 5-punts Likert-schaal) b. Is het criterium duidelijk? c. Houdt u zich 
hiermee bezig? d. Mist u criteria? 
 

Deelnemers enquête 
14 personen hebben deelgenomen aan de enquête:  

- 5x Gemeente Maastricht (1x school/jeugd, 3x groen/omgeving, 1x 
bewegen/sport/recreatie) 

- 3x bewoners (waarvan twee de enquête niet geheel hebben ingevuld) 
- 3x Universiteit Maastricht (2x gezonde school, 1x omgeving) 
- 2x architecten 
- 1x bouwbedrijf 
- 1x anoniem 

 
Zie hiervoor ook het eerste verslag op de RuimteGIDS website: 
https://ruimtegids.eu/KKC_enquete_maart2021_bevindingen.pdf  
 

Hoofdbevindingen enquête 
- De checklist lijkt bruikbaar en geschikt. De criteria zijn over het algemeen begrijpelijk 

en het belang lijkt duidelijk. 
- De belangrijkheid van de criteria is door de verschillende stakeholders uiteenlopend 

gescoord. De verschillen in perspectief zijn de basis voor de vervolgactiviteit (zie 
figuur 1 en 2).   

- Ook zijn er bijna geen scores van stakeholders die ver afwijken van het gemiddelde. 
Vooral stakeholders van hetzelfde type scoren de criteria grotendeels op dezelfde 
manier. Dit is een indicatie dat de criteria helder zijn.  

- Algemeen geformuleerde criteria (bv. doelen) worden belangrijker gevonden dan 
hele concrete criteria die specifieke (ruimtelijke) uitwerkingen beschrijven.  

- De grootte van het gebied waarop je de checklist wil toepassen is belangrijk. Niet alle 
onderdelen van de verschillende checklists kunnen worden getoetst bij iedere 
schaalgrootte. Zo zijn de onderdelen van de HBEC over huisvesting en de 
begaanbaarheid van de buurt alleen toe te passen wanneer naar de gehele buurt 
wordt gekeken, in tegenstelling tot een locatie in de buurt zoals het KKC.  

  



 

Figuur 1. Apart beoordeeld: de belangrijkste criteria. Het gemiddelde per criterium op een 
5-punts Likertschaal (1: zeer onbelangrijk, 5: zeer belangrijk). UM: Universiteit Maastricht.  

 
      

 O Sociaal/jeugd gemeente (n=2)   Architect (n=2) 
      

 O Sociaal/jeugd UM (n=2)  D Bewoner (n=1 of 3) 
      

 X Ruimte gemeente (n=3)  • Anoniem (n=1) 
      

 X Ruimte UM (n=1)   Bouwbedrijf (n=1) 
      

 ¾   Gemiddelde    
      



 

Figuur 2. Over het algemeen: de belangrijkste criteria. De respondenten konden maximaal 
5 criteria kiezen. Twee bewoners hebben dit deel van de enquête niet ingevuld. In alle 
overige enquêtes zijn 5 criteria gekozen. UM: Universiteit Maastricht. 

 
      

  Sociaal/jeugd gemeente (n=2)   Architect (n=2) 
      

  Sociaal/jeugd UM (n=2)   Bewoner (n=1 of 3) 
      

  Ruimte gemeente (n=3)   Anoniem (n=1) 
      

  Ruimte UM (n=1)   Bouwbedrijf (n=1) 



 

2. Bouwsteen 2: KKC de Groene Loper RuimteGIDS Participatieve 
sessie 

Doel participatieve sessie 
Het doel van de participatieve sessie was om ideeën te genereren die kunnen bijdragen aan 
een gezonde omgeving van het KKC. Deze omgeving omvat het schoolplein en het direct 
aangrenzende Leeuwenpark, maar ook de buurten om de school heen, de Groene Loper en 
zelfs de relatie met bijvoorbeeld het station. Daarnaast wordt de sessie gebruikt om 
antwoord te kunnen geven op de RuimteGIDS leervragen rondom het inzetten van de 
checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld, in hoeverre dit instrument 
participatief ingezet kan worden en wat dat oplevert.  
 

Omschrijving van de activiteit 
De participatieve sessie vond via Zoom plaats op woensdag 12 mei 2021.  
Het proces was als volgt:   

- Criteria uit de checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling waar de deelnemende 
stakeholders sterk verschillende ideeën over hadden (Bouwsteen 1: enquête) en 
gezonde ruimtelijke ontwikkelingscriteria die niet voldoende uitgewerkt zijn in de KKC-
plannen zijn geselecteerd. De meest opvallende hiervan zijn vertaald in vier stellingen. 
Deze stellingen zijn gepresenteerd op een online ideeënbord en besproken in de sessie. 

- Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden stakeholders opmerkingen geplaatst op een 
online ideeënbord, waarmee ze aangaven of ze het eens of oneens waren met de 
verschillende stellingen. Op dit online ideeënbord hebben twee medewerkers van de 
gemeente (ruimte en sociaal), een medewerker van de GGD, een medewerker van een 
bouwbedrijf en een bewoner(s)-vertegenwoordiger opmerkingen geplaatst. Ook zijn er 
door RuimteGIDS quotes toegevoegd uit de eerste ronde enquête, de KKC-documenten 
en van bewoners op basis van een locatie bezoek. Zie bijlage 2 voor de input op het 
ideeënbord.  

 
5. Een screenshot van het Padlet ideeënbord waarmee de leergemeenschap is benaderd om te reageren op de stellingen. 

 
- Bij de participatieve sessie waren een beleidsmaker en ook buurtbewoner, onderzoeker 

(gezonde ruimtelijke inrichting), GGD-professional en buurtbewoner aanwezig. 



 

- Het gesprek werd gevoerd via Zoom. Tijdens de bijeenkomst kon het online ideeënbord 
aangevuld worden. Deze optie werd vooral gebruikt door de onderzoeker. De moderator 
legde de vier stellingen uit, bracht per stelling de relevante onderdelen uit het online 
ideeënbord onder de aandacht en gaf deelnemers waar nodig het woord.  

- Tijdens de bijeenkomst werden verschillende perspectieven gedeeld, maar de 
standpunten lagen niet ver uit elkaar. Uiteindelijk wisten de stakeholders bij alle 
stellingen consensus te bereiken.  

- De moderator stelde een aantal vragen en gaf een aantal voorbeelden die het gesprek 
uitbreidden. Deelnemers gaven ook aan dat ze op deze manier over onderwerpen 
nadachten, waar ze zelf niet op gekomen waren.  

 

Resultaten per stelling 
Stelling 1: De overgang tussen het schoolplein en het Leeuwenpark dient zo open mogelijk 
te zijn voor ontmoeten en bewegen.  
Deze stelling is enerzijds 

geselecteerd op basis van de 

gemengde reacties in de 

eerste ronde enquête 

(Bouwsteen 1) op het 

criterium over het belang van 

duidelijkheid over de 

mogelijkheden voor gebruik 

van een bepaald gebied. 

Anderzijds blijkt uit de KKC-

documenten dat hier nog 

geen eenduidige beslissingen 

over zijn gemaakt i.v.m. 

zorgen rondom sociale 

veiligheid van 

ouders/bewoners. Over het 

algemeen zijn de stakeholders 

het eens met deze stelling, zowel op het online ideeënbord als in de onlinebijeenkomst. 

Ditzelfde komt ook terug in de KKC-documenten.  

 

Specifieke ideeën die deelnemers hadden zijn:  
- Het gebruiken van gelaagdheid om een meer natuurlijke afscheiding te creëren (bv. 

een dakschoolplein voor de onderbouw en een bovenbouw schoolplein op het 
niveau van het Leeuwenpark, de begane grond). 

- Afgeschermde hoekjes maken voor de allerjongsten. 
- Het van het moment van de dag af laten hangen welke onderdelen van het 

schoolplein wel en niet toegankelijk zijn.  
- Hekken vermijden, maar juist werken met afscherming door bijvoorbeeld het 

gebouw zelf. 
- Oudere kinderen de mogelijkheid bieden om te leren van de omgeving buiten het 

schoolterrein (o.a. verkeer, andere mensen). 
- Geslotenheid toepassen om veiligheid te waarborgen. 

 

6. Hoe organiseer je overgangen tussen buitenruimtes? Een schets van POSAD. 

bron: PosadMawan, Toolbox Gezonde Verstedelijking (2014). 

https://posadmaxwan.nl/projects#project-7/Toolbox-Gezonde-Verstedelijking. 



 

Stelling 2: Er moeten in het Leeuwenpark faciliteiten zijn voor verschillende 
gebruikersgroepen: schoolkinderen, maar ook kinderen van 13+, jongvolwassenen en 
ouderen.  
Deze stelling is primair geselecteerd op basis van tegenstellingen tussen de stakeholders in 

de eerste ronde enquête. Over het algemeen komen de deelnemers tot de conclusie dat het 

goed is als verschillende leeftijdsgroepen het Leeuwenpark kunnen (blijven) benutten. 

 

- Sociale controle wordt 
genoemd als een 
bijkomstigheid van 
gebruik van de ruimte 
door verschillende 
groepen en een 
facilitator voor veilig 
gebruik van 
verschillende groepen. 

- Het aanspreken van 
verschillende 
leeftijdsgroepen hoeft 
niet per se te gebeuren 
door het aanbieden van 
verschillende faciliteiten. 
Denk aan de Mosasaurus op het Oranjeplein die zowel kinderen als ouders trekt.  

- Er zijn volgens de deelnemers behoeften om elkaar te ontmoeten in het 
Leeuwenpark. o.a. van jongeren. 

- Hoewel het KKC de mogelijkheid om te ontmoeten zal beperken (door het innemen 
van ruimte en de drukte die het met zich meebrengt) zal het ook iets leuks zijn om 
op te zoeken en daarmee de ontmoetingen in het Leeuwenpark mogelijk 
interessanter maken.  

- [Dorus legt uit dat hij een bezoeker van het Leeuwenpark had gesproken die aangaf 
dat ze dit park opzoeken omdat het een rustige, relatief stille en verscholen plek is.] 
De deelnemers vragen zich af: Zijn er nu wel zoveel mensen die rust zoeken in het 
Leeuwenpark? En is het dus wel een risico dat deze rust wordt verstoord? 

 
Stelling 3: De huidige plannen bieden genoeg aanknopingspunten voor het bevorderen 
van wandelen en fietsen naar het KKC.  
Deze stelling is primair geselecteerd op basis van de hoge score tijdens de eerste ronde 

enquête, waarmee de verschillende stakeholders kenbaar maakten dat ze actief transport 

zeer belangrijk vonden voor de KKC-ontwikkeling. Ook zijn de KKC-documenten mogelijk nog 

niet concreet genoeg op dit punt. De deelnemers komen tot de conclusie dat met name de 

gekozen locatie wel aanknopingspunten biedt, maar dat er ook belemmerende factoren zijn 

voor actief transport. Zo moet o.a. gedacht worden aan de veiligheid op de Groene Loper en 

de mogelijkheden voor actief transport van en naar school vanuit de wijken aan de kant van 

de school waar de Groene Loper niet ligt.  

 

7. Wie gebruikt welke ruimte, en kunnen dat verschillende groepen 

zijn? En hoe gaan mens en natuur samen? Bron:  Vrienden van het 

Roomburgerpark, https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/de-

natuurspeelplaats-voor-de-kinderen/ 



 

- De Groene Loper begint door de 
toenemende drukte gevaarlijker te 
worden. De deelnemers vinden het 
lastig om een oplossing te bedenken 
om de Groene Loper weer veiliger te 
maken.  

- Een school zal volgens de deelnemers 
zelfs voor meer drukte (en dus 
onveiligheid) zorgen, met name als 
kinderen met de auto worden gebracht 
en gehaald.  

- Tegelijk geeft een school ook 
levendigheid.  

- Het stimuleren van actief transport van 
en naar school is volgens deelnemers 
dus een belangrijke kans met veel 
impact op de omgeving.  

- Mogelijk kan de parkeergelegenheid bij 
de middelbare school benut worden, 
aan de overkant van de Groene Loper. 
Er zou dan een veilige oversteek over 
de Groene Loper mogelijk gemaakt 
moeten worden. De Groene Loper is nu 
heel dominant een noord-zuid 
verbinding. 

- Deelnemers weten niet goed wat de 
mogelijkheden zijn aan de kant van de 
school die niet aan de Groene Loper ligt. Actief transport vanuit de wijken vinden ze 
belangrijk.   

 
Stelling 4: Om meervoudig gebruik mogelijk te maken moet het KKC ook goed bereikbaar 
zijn met openbaar vervoer.  
Deze stelling is primair geselecteerd op basis van tegenstellingen tussen stakeholders in de 

eerste ronde enquête. Deelnemers hechten geen sterke waarde aan een goede ov-verbinding 

met het KKC.  

 

- Het verzorgingsgebied van het kindcentrum bestaat volgens deelnemers vooral uit 
de buurten eromheen (Wyckerpoort t/m Scharn). Dit mede omdat er in Maastricht 
verschillende kindcentra zijn of gaan komen. 

- Openbaar vervoer zorgt voor meer gemotoriseerd verkeer, stelt men. (Zie stelling 3) 
- Na een discussie zijn de deelnemers het eens dat openbaar vervoer wel handig kan 

zijn voor kinderen die verder weg wonen (bv. door gescheiden ouders of omdat ze 
voor deze school gekozen hebben op basis van de methode o.i.d. terwijl deze niet 
dichtbij huis is) of voor eventuele andere activiteiten die in het gebouw zullen 
plaatsvinden.  

- Er is op dit moment al een bushalte in de buurt en ook het treinstation bereik je in 
minder dan 20 minuten lopen.  

8. Hoe komen verschillende weggebruikers op een veilige 

manier samen, en wat is de consequentie van de 

aanwezigheid van meer auto's en fietsers? Bron: 

Voorzieningencentrum Roombeek door Sant en Co 

(2013). 

https://www.santenco.nl/portfolio_page/voorzieningen

cluster-roombeek/ 



 

- Het zou juist interessanter kunnen zijn om actieve verbindingen te verbeteren. Je 
zou een soort gezondheidsgebied kunnen creëren (bv. een autoluwe zone rond de 
school [parkeren bij de middelbare school, zie stelling 3], focus op gezondheid en 
natuur). 

- Het is ook belangrijk dat je vanuit de andere kant (niet de Groene Loper) veilig naar 
de school kunt.  

 

  

9. Komen ouders en kinderen wel met het OV naar school of gebruiken zij andere middelen? Foto Fred 

Berghmans. 



 

3. Bouwsteen 3: Reflectie 

Ten eerste zetten we in dit hoofdstuk de bevindingen uit bouwsteen 1 en 2 naast elkaar én 
passen we de criteria van de checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling toe op de huidige 
KKC-plannen. Zie hiervoor ook de matrix in bijlage 3. De documenten die gebruikt zijn voor 
de toepassing van de criteria, zijn het adviesrapport5, het procesdocument “Op weg naar 
een “Groene Loper school”6 en bijbehorende onderliggende documenten (bijlagen van 
beide rapporten).  
Ten tweede wordt op deze vergelijkingen per thema (d.w.z. Lichaamsbeweging, Ontmoeting 
en inclusie, Sociale veiligheid en Samenwerken aan een gezonde leefomgeving) 
gereflecteerd. In deze reflectie komen als laatste gezondheidsthema’s aan bod die niet 
expliciet terugkomen in de checklist, maar waar de deelnemers wel uitspraken over hebben 
gedaan in een van de activiteiten. 
 

Reflectie op het thema Lichaamsbeweging 
Voldoende lichaamsbeweging heeft veel voordelen voor de (volks)gezondheid. Het verlaagt 
de totale mortaliteit, de kans op diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker. 
Daarnaast vermindert het stress en depressieve klachten (Avila-Palencia et al., 2018; 
Rhodes, Janssen, Bredin, Warburton, & Bauman, 2017). Verschillende kenmerken van de 
bebouwde omgeving beïnvloeden lichaamsbeweging (Smith et al., 2017) en ook de mate 
waarin kinderen naar school lopen of fietsen (Aranda-Balboa, Huertas-Delgado, Herrador-
Colmenero, Cardon, & Chillón, 2020; Rothman, Macpherson, Ross, & Buliung, 2018; Sultana, 
2019). De dominantie van auto’s is een grote barrière voor onafhankelijke mobiliteit onder 
kinderen (Schicketanz, Röder, Herberth, Kabisch & Lakes, 2021). Ook de perceptie van 
ouders over de veiligheid in de buurt beïnvloedt de mate van lichaamsbeweging van 
kinderen (D’Haese, Van Dyck, De Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon, 2015; Aarts, DeVries, 
Van Oers, & Schuit, 2012). Deze kenmerken van de bebouwde omgeving kwamen terug in 
de criteria van de checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De RuimteGIDS Groene Loper leergemeenschap vindt het thema lichaamsbeweging in de 
ontwikkeling van het KKC aan het Leeuwenpark zeer belangrijk. In de huidige KKC-plannen is 
het bevorderen van lichaamsbeweging een van de belangrijkere doelen in de 
gebiedsontwikkeling. Bij de locatiekeuze is hier rekening mee gehouden. Door korte 
afstanden tussen belangrijke bestemmingen en goede infrastructuur kan een compacte stad 
positief werken voor de gezondheid. Een compacte stad die lopen en fietsen bevorderd 
kenmerkt zich door hogere bevolkingsdichtheden, gemengd landgebruik en effectief 
openbaar vervoer. Het KKC aan het Leeuwenpark kan worden gezien als onderdeel van een 
dergelijke stad. Dit is door de initiatiefnemers zelf goed verwoord in het procesdocument: 
“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.” 
 
 

                                                        
5 https://www.mijngroeneloper.nl/application/files/1416/1287/2163/Adviesrapport_KKC_Groene_Loper.pdf 
6 https://www.mijngroeneloper.nl/application/files/2416/1287/2316/Procesdocument_KKC_Groene_Loper.pdf 



 

Adviezen bij het thema Lichaamsbeweging 
 
In de ontwikkeling  
zal aandacht moeten zijn 
voor toenemende 
drukte door de komst 
van het KKC (en dus 
onveiligheid). Het 
stimuleren van actief 
transport van en naar 
school is volgens de 
RuimteGIDS Groene 
Loper leergemeenschap 
daarom een belangrijke 
kans met veel impact 
voor de omgeving. 
Geadviseerd wordt te 
overwegen het parkeren 
op afstand te 
organiseren zodat er een 
autoluwe 
schoolomgeving gecreëerd kan worden.  
Dit voorkomt conflicten bij het Leeuwenpark tussen voetgangers en fietsers enerzijds en 
autoverkeer anderzijds. Daarnaast wordt voorgesteld om na te denken over directe, 
comfortabele en veilige routes uit de verschillende buurten. Er is door de leergemeenschap 
geen definitieve oplossing geformuleerd om veilige routes en oversteken te voorzien voor 
bewoners uit de buurten ten westen van de Groene Loper. Voor het bevorderen van actief 
transport kan gedacht worden aan verkeersremmende maatregelen, het zoveel mogelijk 
voorkomen van kruisend verkeer, goed zicht op drukke plekken en ruimte tussen 
autoverkeer en wandelzones. Te denken valt ook aan faciliteiten bij het toekomstig KKC 
zoals fietsdelen, fietsreparatie-mogelijkheden, en voldoende veilige en comfortabele 
stallingsmogelijkheden.  
 
Het openbaar vervoer wordt voor de KKC-ontwikkeling als minder belangrijk ervaren door 
de leergemeenschap, vanwege de inschatting dat het KKC met name een buurtfunctie heeft. 
In het kader van de gezonde stad is het echter verstandig dat het openbaar vervoer 
meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. Naast de infrastructuur kan gedacht worden 
aan het toegankelijk zijn voor iedereen en veilige bereikbaarheid van ov-haltes vanaf de 
locatie, en de frequentie van ov-diensten. 
 

10. Lichaamsbeweging op de Groene Loper. Foto: Aron Nijs 



 

Reflectie op het thema Ontmoeting en inclusie 
Het ontmoeten van andere mensen en het aangaan van sociaal contact draagt bij aan een 
betere fysieke en mentale gezondheid (Orben, Tomova, & Blakemore, 2020). Sociale 
verbindingen kunnen ontstaan uit spontane ontmoetingen (zoals onderweg of tijdens het 
boodschappen doen) of 
gestructureerde 
ontmoetingen 
(deelnemen aan geplande 
activiteiten, zoals bij 
buurtactiviteiten of bij 
sportclubs). Sterke sociale 
verbondenheid is 
gerelateerd aan lagere 
incidentie van chronische 
ziekten, depressie, angst 
en stress-stoornissen, 
suïcide en overmatig 
drankgebruik (Choi & 
Matz-Costa, 2018; 
Jennings & Bamkole, 
2019). 
 
Net zoals voor het thema lichaamsbeweging, geeft de leergemeenschap een hoge score aan 
het toegankelijk zijn en blijven van het Leeuwenpark voor bewoners en gebruikers, met 
sport en recreatieve faciliteiten. Ook voor het thema ontmoeting geldt dat er ruime 
aandacht voor is in de KKC-plannen. Sterk punt van de gebiedsontwikkeling, het KKC aan het 
leeuwenpark, is de integratie van het Leeuwenpark met andere vormen van gebruik zoals de 
school, kinderopvang, en mogelijkheden voor gemeenschappelijke faciliteiten (bv. 
bibliotheek, buurtactiviteiten). De bewandelbaarheid (walkability) van een buurt, 
aantrekkelijke publieke ruimte en toegankelijke faciliteiten voor de buurt zijn namelijk 
kenmerken welke sociale interactie stimuleren (van den Berg, Sharmeen, & Weijs-Perrée, 
2017). 
 
Adviezen bij het thema Ontmoeting en inclusie 
Een punt van aandacht is het selecteren en op de juiste manier samenbrengen van de 
functies voor verschillende gebruikersgroepen in het Leeuwenpark, op een relatief beperkte 
oppervlakte. Voor ontmoeting in en rond het Leeuwenpark kan verder gedacht worden aan: 
plekken om te ontmoeten op verschillende tijdstippen, seizoenen en 
weersomstandigheden, plekken om te rusten, stille en intieme plekken, drinkfonteintjes, 
toiletten en babyfaciliteiten en schaduw en de toegankelijkheid van het plein tijdens de 
ontwikkeling ervan. Om verschillende gebruikersgroepen te bedienen kan gedacht worden 
aan de toegankelijkheid voor verschillende leeftijden, zoals de mogelijkheden voor mensen 
met een rolstoel of kinderwagen om naar het plein te komen en er vrij te bewegen. Andere 
suggesties zijn voldoende ruimte en faciliteiten (bv. attributen) voor sport en andere actieve 
vormen van recreatie, zowel binnen als buiten en publiek en privaat en mogelijkheden voor 
actieve en passieve recreatie, reflectie, spelen, leren, avontuur, samenzijn en festiviteiten.  

11. Feest in het Vrijheidspark, gelegenheid voor ontmoeting. Foto Fred Berghmans. 



 

Hondenbezit kan lichaamsbeweging en sociale interactie bevorderen. In het ontwerp kan 
rekening gehouden worden met hondenuitlaatgebieden met faciliteiten zoals zakjes en 
prullenbakken. Een verdere suggestie is om na te denken over de huisvesting van de 
maatschappelijk organisaties, zowel ter overbrugging als op lange termijn. 
 

Reflectie op het thema Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid beïnvloedt het gebruik van de openbare ruimte, en daarmee dus ook 
ontmoeting, lichaamsbeweging en actief transport. De ontwikkeling van het Leeuwenpark 
zal ten goede komen van sociale veiligheid: openbare plekken met een goede 
functiemenging en veel menselijke activiteit verminderen criminaliteit en verhogen in het 
algemeen de veiligheid (Marijnissen, 2020). Toevoeging van woningen zal voor meer sociale 
controle zorgen.  
 
De leergemeenschap geeft ook aan het belangrijk te vinden dat het Leeuwenpark veilig is, 

onder andere door de hoge 
scores op de belangrijkheid 
van toezicht, veilige routes en 
het niveau van onderhoud. Dit 
komt ook duidelijk terug in de 
KKC-plannen. Daarnaast linkt 
sociale veiligheid aan 
gemengd gebruik van het 
gebied (zie ontmoeting en 
inclusie hierboven). Dit is een 
onderwerp waarbij zowel de 
deelnemers als de huidige 
plannen niet direct aandragen 
wat de meest wenselijke 
situatie is.   

 
 

Adviezen bij het thema Sociale Veiligheid 
In de uitwerking van de plannen kan als eerste nagedacht worden over het versterken van 
zichtlijnen naar het Leeuwenpark. Net zoals logische en doordachte routes en entrees, 
kunnen zichtlijnen de oriëntatie en het veiligheidsgevoel verbeteren. Een ander punt van 
aandacht is het zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds een zachte overgang van het 
schoolplein naar openbaar park en anderzijds de duidelijkheid voor gebruikers waarvoor en 
door wie het gebied gebruikt kan worden. Hier kan gedacht worden aan het gebruiken van 
gelaagdheid, afgeschermde hoekjes en een tijd- en leeftijdsafhankelijke openheid om een 
meer natuurlijke afscheiding te creëren. Zie hiervoor ook de uitwerking van de eerste 
stelling in bouwsteen 2.  
 

12. Veiligheid om te gaan en staan waar je wil (voor iedereen). Foto Aron Nijs. 



 

Reflectie op het thema Samenwerken aan een gezonde leefomgeving 
De mogelijkheid voor bewoners om mee te denken over beslissingen die hun leefomgeving 
en hun leven beïnvloeden zijn essentieel voor de psychologische gezondheid. Ook in de 
toekomstige Omgevingswet is burgerparticipatie een belangrijke pijler.7  
 
Adviezen bij het thema Samenwerken aan een 
gezonde leefomgeving 
Hoewel in de huidige plannen ruime aandacht 
is voor participatie van bewoners in de 
ontwikkeling van KKC, vraagt de hoge score op 
de eerste ronde enquête om blijvende 
aandacht voor dit onderwerp. Zo wordt 
aangeraden om na te denken over manieren 
om een representatieve afspiegeling van de 
bewoners te laten participeren. Hierbij gaat 
het niet alleen om het betrekken van 
omwonenden, maar ook de ‘doelgroep’ 
(toekomstige leerlingen en ouders). 
 

Overige gezondheidsthema’s in de resultaten 
De HBEC, uitgangspunt van de in dit onderzoek samengestelde checklist, is een brede 
checklist waarin een groot aantal verschillende thema’s aan bod komt. Omdat RuimteGIDS 
primair focust op bewegen en ontmoeten en omdat dit overeenkomt met de belangrijkste 
doelen van de Groene Loper ontwikkeling zijn niet alle relevante gezondheidsthema’s voor 
ruimtelijke ontwikkeling in de activiteiten aan bod gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de thema’s gezond eten, huisvesting, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en duurzaamheid. 
 
De deelnemers aan de activiteiten hebben desondanks een aantal van deze andere thema’s 
benoemd (zie bijlage 4). In de enquête gaven meerdere respondenten aan dat de school ook 
kan dienen als verbindende factor naar onder andere gezond eten, gezond groen en 
natuurontmoetingsplekken. Ook binnen de school kan bewegen volgens de respondenten 
gestimuleerd worden.  

  

                                                        
7 https://iplo.nl/participatieomgevingswet/ 

13. Samenwerking binnen de leergemeenschap 

(samen op buurtsafari). Foto Dorus Gevers, 

www.RuimteGids.eu. 



 

Conclusie 

Dit rapport beschrijft het onderzoek dat RuimteGIDS heeft gedaan naar de toepassing van 
een beoordelingsinstrument (de Checklist gezonde ruimtelijke ontwikkeling) voor het 
meenemen van gezondheid in ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het primaire doel was om 
te adviseren over hoe het KKC aan het Leeuwenpark in Maastricht optimaal kan worden 
ontwikkeld om bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid te bevorderen.  
 
Alle vier de thema’s uit de checklist werden belangrijk gevonden door de respondenten. 
Bovendien komt een groot aantal van de thema’s en criteria terug in de huidige plannen. 
Een deel van de contrasten tussen de meningen van deelnemers onderling en tussen deze 
meningen en de huidige plannen zijn verder uitgediept in een participatieve sessie. Over het 
algemeen kan geconcludeerd worden dat de KKC-ontwikkeling zowel kansen als valkuilen 
creëert voor het bevorderen van gezondheid. Lichaamsbeweging (actief transport), 
ontmoeting, inclusie en sociale veiligheid kunnen alle zowel bevorderd als verminderd 
worden. Om deze reden zijn in dit rapport een aantal aandachtspunten voor de 
ontwikkeling van het KKC geformuleerd. De belangrijkste aandachtspunten omvatten het 
volgende: 
 
Aandacht voor lichaamsbeweging in de ontwerpen wordt belangrijk gevonden door de 
respondenten. Vooral het bevorderen van actief transport komt al terug in de huidige KKC-
plannen. Het advies van RuimteGIDS: maak actief transport mogelijk vanuit de wijken 
rondom het KKC, niet enkel via de Groene Loper. Houd de Groene Loper veilig of maak deze 
zelfs veiliger om ook actief transport vanuit de westelijk gelegen wijken te stimuleren.  
 
Het bevorderen van ontmoeting en inclusie tussen en voor verschillende groepen wordt ook 
gescoord als belangrijk. Het KKC-ontwerp biedt hier kansen voor door de gedeelde functies 
van het gebouw en de mogelijkheden voor een open schoolplein. Het advies van 
RuimteGIDS: probeer verschillende gebruiksmogelijkheden te integreren in plaats van 
aparte faciliteiten te bieden voor iedere groep.  
 
Ook sociale veiligheid vinden respondenten een belangrijk onderwerp in de ontwikkeling 
voor het KKC. In de huidige plannen is veel aandacht voor factoren die bijdragen aan sociale 
veiligheid. Het advies van RuimteGIDS: denk goed na over de openheid van het schoolplein 
en maak waar mogelijk gebruik van zo natuurlijk mogelijke afscheidingen die gedeeld 
gebruik van de ruimte stimuleren maar (daarmee) ook sociale veiligheid bevorderen.  
 
Respondenten vinden het belangrijk dat bewoners en toekomstig gebruikers betrokken 
worden bij de KKC-plannen. De huidige KKC-plannen geven verschillende manieren aan 
waarop dit gedaan wordt. Het advies van RuimteGIDS: let erop dat een representatieve 
afspiegeling van betrokkenen wordt geïncludeerd.  
 
Het KKC biedt kansen om ook op andere manieren bij te dragen aan gezondheid. Het advies 
van RuimteGIDS: geef gezondheidsthema’s als bewegen en gezonde voeding ook expliciet 
een plaats in het ontwerp en het uiteindelijke gebruik van het KKC. 
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Invulformulier RuimteGIDS Groene Loper
leergemeenschap
Voor het geven van advies op het plan voor het kernkindcentrum Groene Loper

 

Beeld: uit procesdocument KKC de Groene Loper PBA2.

 

Uitleg over de activiteit

In deze korte enquête willen we jullie vragen om voor 21 ‘criteria voor gezonde ruimtelijke

ontwikkeling’ aan te geven hoe belangrijk deze zijn voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum

(KKC) aan het Leeuwenpleintje. Deze criteria richten zich op de (RuimteGIDS) thema’s bewegen,

ontmoetingsplekken, inclusie en samenwerken aan een gezonde leefomgeving.

Ter informatie: andere relevante en belangrijke gezondheidsthema’s zoals gezond eten, huisvesting,

luchtkwaliteit, geluidsoverlast en duurzaamheid worden in een korte aparte notitie benoemd in het

advies. In deze activiteit richten we ons dus op de leefomgeving, daarmee bedoelen we de

buitenruimte van het toekomstige KKC (zoals het Leeuwenplein) en het gebied daar verder omheen.  

Zoals aangegeven in de begeleidende e-mail; er volgen na deze enquête nog een of twee

Dorus Gevers
Bijlage 1
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Uitgevoerd met Qualtrics A

activiteiten, waarbij we in ieder geval de ontwikkelingsplannen verder toelichten en een

vervolgactiviteit doen om tot een advies te komen over een ‘gezond ontwikkelingsplan’ voor het KKC.

U heeft dan de mogelijkheid om uw mening bij te stellen of toe te lichten. 

Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-

archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend 

https://www.qualtrics.com/?utm_source=internal%2Binitiatives&utm_medium=survey%2Bpowered%2Bby%2Bqualtrics&utm_content=maastrichtuniversity&utm_survey_id=SV_cILwc5ZwOgK2JsW
https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend
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Uitgevoerd met Qualtrics A

Deze antwoorden zijn niet vereist, maar als u dit wilt vermelden, zou dit ons nog beter helpen met het

onderzoek. 

Wat zijn uw voor- en achternaam?

Wat is uw emailadres?

Wat is uw telefoonnummer?
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Thema 1: Lichaamsbeweging
Voldoende lichaamsbeweging heeft veel voordelen voor de gezondheid. Het verlaagt de totale

mortaliteit, de kans op diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker. Daarnaast vermindert het

stress en depressieve klachten. Verschillende kenmerken van de bebouwde omgeving beïnvloeden

lichaamsbeweging. Deze komen terug in onderstaande criteria.

 

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de

ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper. Voor meer informatie over het plan zie:

https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-

groene-loper-bekend

 

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het

Leeuwenpleintje?

Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.

Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk. 

 

 
Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Het bevorderen
van
lichaamsbeweging
 

Extra
toelichting
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In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (lichaamsbeweging) duidelijk? Zijn ze helder

beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (lichaamsbeweging) bezig? U kunt zich hier

bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn

waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.

2. Het bevorderen
van wandelen,
fietsen en actief
transport
 

Extra
toelichting

3. Het aantal
parkeerplaatsen
verminderen

4. Aandacht voor
de veiligheid van
drukke wegen die
de school van
ander wijken
scheidt en
aandacht voor
druk wandel-,
fiets- en
autoverkeer

5. Openbaar
vervoer
verbindingen om
de locatie te
verbinden met de
wijdere omgeving
 

Extra
toelichting
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Uitgevoerd met Qualtrics A

Mist u criteria onder dit thema (lichaamsbeweging)?
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Thema 2: Ontmoeting en inclusie
Het ontmoeten van andere mensen en het aangaan van sociaal contact draagt bij aan een betere

fysieke en mentale gezondheid. Sociale verbindingen kunnen ontstaan uit spontane ontmoetingen

(zoals in parken of tijdens het boodschappen doen) of gestructureerde ontmoetingen (deelnemen aan

geplande, zoals bij buurtactiviteiten of sportclubs). Sterke sociale verbondenheid is gerelateerd aan

lagere incidentie van chronische ziekten, depressie, angst en stress-stoornissen, suïcide en

overmatig drankgebruik.

 

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de

ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.

Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-

archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het

Leeuwenpleintje?

Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.

Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk. 

 
Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk
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1. Toegang tot het
plein voor inwoners
en gebruikers, met
sport en recreatieve
faciliteiten
 Extra toelichting

2.
Ontmoetingsplekken
op straat
 Extra toelichting

3. Openbare kunst

4. Het lokale
karakter in het
ontwerp van het
plein en behoud van
elementen van
betekenis of
culturele waarde
 Extra toelichting

5. Een beschrijving
van hoe het plein en
de faciliteiten die het
biedt worden
gefinancierd,
inclusief het
onderhoud

6. Middelen om
activiteiten en
evenementen
mogelijk te maken
en de ontwikkeling
van
buurtorganisaties te
stimuleren

7. De geschiktheid
van het plein en de
faciliteiten voor
verschillende
subgroepen in de
populatie
 Extra toelichting
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Uitgevoerd met Qualtrics A

In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (ontmoeting en inclusie) duidelijk? Zijn ze helder

beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (ontmoeting en inclusie) bezig? U kunt zich hier

bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn

waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (ontmoeting en inclusie)?
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Thema 3: Sociale veiligheid
De sociale veiligheid beïnvloedt het gebruik van de openbare ruimte, en daarmee dus ook ontmoeting

en lichaamsbeweging.

 

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de

ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.

Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-

archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het

Leeuwenpleintje?

Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.

Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk. 

 
Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Veiligheid en
preventie van
criminaliteit

2. 'Natuurlijk
toezicht' en
duidelijke zichtlijnen
 Extra toelichting
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In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (sociale veiligheid) duidelijk? Zijn ze helder

beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (sociale veiligheid) bezig? U kunt zich hier

bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn

3. Veilige en
gemakkelijke
verplaatsing
 Extra toelichting

4. Gemengd
gebruik van het
gebied
 Extra toelichting

5. Duidelijkheid
voor gebruikers
waarvoor en door
wie het gebied
gebruikt kan
worden (privaat,
publiek, of
gemeenschappelijk)

6. Het niveau van
onderhoud

7. Eenvoudig
toezicht op de
speelplekken voor
ouders/verzorgers,
waar nodig met
zitmogelijkheden

8. Een eventueel
alcoholverbod in
het gebied
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Uitgevoerd met Qualtrics A

waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (sociale veiligheid)?
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Thema 4: Samenwerken aan een gezonde leefomgeving
De mogelijkheid voor bewoners om mee te denken over beslissingen die hun leefomgeving en hun

leven beïnvloeden zijn essentieel voor de psychologische gezondheid.

 

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de

ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.

Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-

archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het

Leeuwenpleintje?

Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.

Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk. 

 
Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Betrokkenheid
van de lokale
gemeenschap bij
het plan (zowel
in het ontwerp
van de ruimte,
implementatie
van het plan, als
het beheer van
de ruimte)
 

Extra
toelichting
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Uitgevoerd met Qualtrics A

In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (samenwerken aan een gezonde

leefomgeving) duidelijk? Zijn ze helder beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (samenwerken aan een gezonde

leefomgeving) bezig? U kunt zich hier bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep,

maar het kan ook een onderwerp zijn waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen

leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (samenwerken aan een gezonde leefomgeving)?
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Nu u alle thema's en criteria gezien heeft; zijn er criteria die voor u extra belangrijk zijn? 

Kies er maximaal 5.

Ik heb geen sterke voorkeur

1.1 Het bevorderen van lichaamsbeweging

1.2 Het bevorderen van wandelen, fietsen en actief transport

1.3 Het aantal parkeerplaatsen verminderen

1.4 Aandacht voor de veiligheid van drukke wegen die de school van ander wijken scheidt en
aandacht voor druk wandel-, fiets- en autoverkeer

1.5 Openbaar vervoer verbindingen om de locatie te verbinden met de wijdere omgeving

2.1 Toegang tot het plein voor inwoners en gebruikers, met sport en recreatieve faciliteiten

2.2 Ontmoetingsplekken op straat

2.3 Openbare kunst

2.4 Het lokale karakter in het ontwerp van het plein en behoud van elementen van betekenis of
culturele waarde
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Tot slot: heeft u nog opmerkingen, suggesties, of wilt u nog iets kwijt? 

2.5 Een beschrijving van hoe het plein en de faciliteiten die het biedt worden gefinancierd, inclusief het
onderhoud

2.6 Middelen om activiteiten en evenementen mogelijk te maken en de ontwikkeling van
buurtorganisaties te stimuleren

2.7 De geschiktheid van het plein en de faciliteiten voor verschillende subgroepen in de populatie

3.1 Veiligheid en preventie van criminaliteit

3.2 ‘Natuurlijk toezicht’ en duidelijke zichtlijnen

3.3 Veilige en gemakkelijke verplaatsing

3.4 Gemengd gebruik van het gebied

3.5 Duidelijkheid voor gebruikers waarvoor en door wie het gebied gebruikt kan worden (privaat,
publiek, of gemeenschappelijk)

3.6 Het niveau van onderhoud

3.7 Eenvoudig toezicht op de speelplekken voor ouders/verzorgers, waar nodig met zitmogelijkheden

3.8 Een eventueel alcoholverbod in het gebied

4.1 Betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het plan (zowel in het ontwerp van de ruimte,
implementatie van het plan, als het beheer van de ruimte)
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Uitgevoerd met Qualtrics A



 
Extra toelichting criteria 1 en 2 thema 1 lichaamsbeweging 

 
  



 
 
Extra toelichting criteria 1, 2 en 4 thema 2 ontmoeting en inclusie 

 



Extra toelichting criteria 2, 3 en 4 thema 3 sociale veiligheid 
 

 
 
Extra toelichting criterium thema 4 samenwerken aan een gezonde leefomgeving 
 
 

 



Bijlage 2: resultaten online ideeënbord 
Onderwerp Inhoud Auteur 
Stelling 1: de overgang tussen het schoolplein en het Leeuwenpark dient zo open mogelijk te zijn voor ontmoeten en bewegen. 
Eens (Uit 
procesdocument, 
Projectbureau A2) 

"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." 

RuimteGIDS 

Eens (uit Flycatcher's 
omgevingsenquete) 

Twee derde van de respondenten (omwonenden en ouders/verzorgers) staat positief tegenover een speelplaats 
met een (gedeeltelijk) open karakter als onderdeel van KKC De Groene Loper. Volgens respondenten heeft 
iedereen er dan wat aan, bevordert het integratie / samenspelen / ontwikkeling en brengt het levendigheid. 
Daarnaast heerst er wel angst voor verlies aan toezicht of controle, dat de veiligheid in het gedrang komt en het 
overlast of vandalisme met zich meebrengt. 

RuimteGIDS 

Deels eens Kinderen houden van beschutting, struiken en verstoppen. Deze plekken dienen er ook te zijn. De belangrijkste 
paden cq doorgangen die het gebied ontsluiten zijn wel open. 

Gemeente: ruimte 

Eens 
 

Gemeente: sociaal  
Mee eens. Het schoolplein biedt ruimte die ook buiten schooltijd heel goed gebruik kan worden voor spelen en 
ontmoeten. Dat is het grote voordeel. Daarnaast kan het Leeuwenpark ook ruimte bieden voor de school om 
samen met de kinderen in een groter gebied activiteiten te doen; zowel in lesverband als in de pauzes.  

GGD 

Eens De ruimte moet ook toegankelijk zijn voor buiten schooluren. Daarnaast makkelijk toegankelijk. De overgang is 
daarbij belangrijk. Wel denk ik dat het schoolplein op een manier omsloten moet zijn. Al is het alleen al om de 
voetbal tegen te houden.   

Bouwbedrijf 

 
Eens als dat betekent dat het schoolplein met speeltoestellen buiten schooltijd publiek toegankelijk is en onder 
schooltijd een omsloten /beschermde ruimte vormt voor de schoolkinderen. Oneens als dat betekent dat het 
schoolplein zich uitbreidt naar het park onder schooltijd en op dat moment het park niet meer publiek 
toegankelijk is.  

Bewoner(s-
vertegenwoordiger) 

Eens Het zou goed zijn om het schoolplein wordt opengesteld voor kinderen buiten schooltijd. Onderzoek in het 
buitenland laat ook zien dat dit de fysieke activiteit van kinderen verhoogd.  

Universiteit Maastricht: 
ruimte 

Als reactie: Maar ook de openbare ruimt kan meerwaarde hebben voor de school; ruimte voor buitenlessen, ruimte voor 
buiten gymlessen.... 

GGD 

Stelling 2: er moeten in het Leeuwenpark faciliteiten zijn voor verschillende gebruikersgroepen: schoolkinderen, maar ook kinderen van 13+, jongvolwassenen en 
ouderen. 
Oneens (Uit de 
RuimteGIDS eerste 
ronde enquete) 

Er moeten keuzes gemaakt worden, want iedereen en alle wenselijke functies kunnen hier niet bij elkaar worden 
gebracht: concentreren op kind t/m 13 jaar en ouders 

RuimteGIDS 



 

Oneens,  Doel van een open beweegvriendelijke omgeving (raadsbesluit dd 20april 2021) is dat deze voor iedereen 
beschikbaar is. Ervaring is dat dit kan, moet en wenselijk is. En er geen onderbouwde redenen zijn waarom dit 
niet zou kunnen zijn. 

Gemeente: sociaal 

 
Ik denk dat dit wel moet kunnen. De verschillende gebruikersgroepen maken (voor een deel) op verschillende 
momenten van de dag gebruik van de ruimte. Daarbij levert dit ook meer sociale controle en rekening met elkaar 
houden. Maar ook dat hoort bij 'leren'. 

GGD 

Eens Een park moet voor iedereen leuk zijn. Faciliteiten voor kinderen en een bankje voor de ouders, maar je wilt een 
park dat levendig is en voor iedereen is. Dus je moet een park maken dat voor elke leeftijdsgroep leuk is.  

Bouwbedrijf 

Gebruikers Leeuwenpark Het plein wordt nu al door deze verschillende groepen (jong, jongvolwassen, ouderen) gebruikt om te spelen, 
hangen, ontspannen en hond uit te laten. Het is een fijne rustige plek om naar toe te gaan, en niet zo hectisch als 
de Groene Loper. "het is een relaxplek en dat moet zo blijven, niet te veel drukte". 

Bewoner 

 
Eens, het park is nu al voor alle leeftijden en dat moet zo blijven. Al is de ruimte erg beperkt en dus ook de 
mogelijkheden. Belangrijk lijkt me dat er plaats blijft voor bankjes, jeu de boule baan, speeltoestellen, de 
leeuwen, voldoende gras voor spelen en evenementen. Nieuw daarbij is dat er ook plaats moet komen voor een 
alternatief voor de voetbalkooi bij de bauduinstraat die gaat verdwijnen ivm projectontwikkeling Groene Loper. 
Die kan natuurlijk ook prima door het KKC gebruikt worden. Wat zijn de mogelijkheden om het Essentterrein met 
huus en schakelstation te gebruiken voor deze ontwikkeling? 

Bewoner(s-
vertegenwoordiger) 

 
Het ligt eraan wat er precies wordt bedoeld. Het gaat volgens mij over de kwaliteit van de faciliteiten, die hopelijk 
verschillende groepen aantrekken en verbinden; niet over het toevoegen van faciliteiten voor iedere doelgroep. 

Universiteit Maastricht: 
ruimte 

Stelling 3: de huidige plannen bieden genoeg aanknopingspunten voor het bevorderen van wandelen en fietsen naar het KKC. 
Eens (Uit 
procesdocument, 
Projectbureau A2) 

"De gemeente vindt de Groene Loper een geschikte locatie omdat deze voorziet in veilige loop - en fietsroutes 
naar de school." 

RuimteGIDS 

Eens Er dienen wel toegangswegen te komen die alleen voor traag verkeer toegankelijk zijn. NB. De Groene Loper 
wordt veel door ebikes en speedpedelecs gebruikt, gevaarlijk voor kinderen. 

Gemeente: ruimte 

Eens 
 

Gemeente: sociaal 
Oneens (uit Flycatcher's 
enquete onder 
bewoners en 
ouders/verzorgers) 

“Verkeersveiligheid is een zeer groot aandachtspunt.” 
“Ik vind het ontzettend onveilig i.v.m. het verkeer, je komt ogen te kort.” 
“Veel met de auto brengende ouders, onveilige situaties” 
“Misschien wordt het te druk bij het brengen en ophalen van de kinderen/ veel te veel verkeer, onveilige 
situaties rondom het kindcentrum.” 
“Hoe meer verkeersbewegingen hoe onveiliger het wordt voor kinderen “ 

RuimteGIDS 

Geen mening Ben nog niet zelf in het gebied geweest. Dan kan je het pas bepalen Bouwbedrijf  
Eens, in negatieve zin. Door het verlies aan parkeerplaatsen icm toename van gebiedsactiviteiten moet je wel 
fiets en wandelen bevorderende maatregelen nemen. Daarnaast begin ik me zorgen te maken over de veiligheid 

Bewoner(s-
vertegenwoordiger) 



 

op de fiets/wandel baan op de groene loper door toenemende fietsdruk en snelheidsverschillen 
wandelaar/fietser.  

Stelling 4: om meervoudig gebruik mogelijk te maken moet het KKC ook goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. 
Oneens (Uit de 
RuimteGIDS eerste 
ronde enquete) 

Wat is het belang van OV verbindingen met de locatie voor de doelgroep van het KKC (kinderen)? RuimteGIDS 

Eens (Uit 
procesdocument, 
Projectbureau A2) 

"Aanmoedigen van wandel- en fiets van en naar school voor zowel leerlingen als ouders/grootouders en 
docenten/personeel is belangrijk (...). In dit kader zal ook de verbinding met het station bekeken moeten 
worden."  

RuimteGIDS 

Oneens Het KKC heeft een buurt/wijkfunctie. Welk ander gebruik wordt er bedoeld? Gemeente: ruimte 
Oneens inzet actief vervoer kinderen,ouders docenten etc. Gemeente: sociaal 
- Als je een plek wil die voor iedereen toegankelijk is dan is OV heel erg belangrijk. OV halte op max 200 meter is 

dan perfect.  
Bouwbedrijf 

 
Oneens. Lagere school en kinderopvang behoeven doorgaans geen OV ontsluiting en ook hier niet lijkt me. OV is 
meer een wijkonsluitingsbehooefte die, als die goed geregeld is ook meteen natuurlijk functioneert voor het KKC.  

Bewoner(s-
vertegenwoordiger) 

Heeft u nog andere opmerkingen?    
Probeer zo veel mogelijk een integrale aanpak te volgen met Trefcentrum ontwikkeling en middelbare 
schoolontwikkeling (SMC), 

Onbekend 

 
  



 

Bijlage 3: Matrix met criteria en bouwsteen 1 en 2 en de KKC ambitiedocumenten 

Criteria uit de 
checklist Gezonde 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Bevindingen 
Bouwsteen 1 
enquête 

Bevindingen 
Bouwsteen 2 
participatieve sessie 

Toepassing op ambitiedocumenten (relevante passages uit het 
adviesrapport en procesdocument) 

LICHAAMSBEWEGING    

1. Het bevorderen van 
lichaamsbeweging 
 
  
  
 
 

Belangrijkheid score 
4,7 
 
Suggesties: 
- Aansluiting bij het 
ontwerp van de school, 
dat in zichzelf ook uit 
kan nodigen tot 
beweging 
- Mogelijk ook een 
sportruimte in de 
school die ook voor de 
buurt beschikbaar is 
- Stedelijke functies op 
loopafstand 
- Sociaal veilige routes 

 Algemeen: Het bevorderen van lichaamsbeweging is een van de doelen. Er is 
nagedacht over de verbinding met wijdere omgeving en bestemmingen zoals station, 
het belang van actief transport van en naar school en actieve en veilige speelruimtes. 
- “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.” 
 

2. Het bevorderen van 
wandelen, fietsen en 
actief transport 

Belangrijkheid score 
4,7 

Suggesties: 
- Een school zal voor meer 
drukte (en dus 
onveiligheid) kunnen 
zorgen, met name als 
kinderen met de auto 
worden gebracht en 
gehaald 

Algemeen: Er is nagedacht over de verbinding met de wijdere omgeving en 
bestemmingen zoals het station. De gemeente vindt de Groene Loper een geschikte 
locatie omdat deze voorziet in veilige loop - en fietsroutes naar de school. 
- “De realisering van een nieuwe oost-westverbinding, een Groene Uitloper van het 
Leeuwenpark naar het Maartenscollege en het NS Station” 
 - “De James Wattstraat zou zo veel als mogelijk als een autovrij woonpad moeten 
blijven t.b.v. wandelen en fietsen.” 
- “Het Leeuwenpark kan gezien worden als een open Campus gebied, waarbij 
leerlingen van het ene naar andere gebouw trekken door de openbare ruimte. Wel 



 

- Het stimuleren van actief 
transport van en naar 
school is dus een 
belangrijke kans met veel 
impact voor de omgeving.  
- Mogelijk kan de 
parkeergelegenheid bij de 
middelbare school, aan de 
overkant van de Groene 
Loper, benut worden. Er 
zou dan een veilige 
oversteek over de Groene 
Loper mogelijk gemaakt 
moeten worden. De 
Groene Loper is nu heel 
dominant een noord-zuid 
verbinding. 
- Leergemeenschap weet 
niet goed wat de 
mogelijkheden zijn aan de 
kant van de school die niet 
aan de Groene Loper ligt. 
Actief transport routes 
vanuit de wijken is 
belangrijk 

zullen er wat (oplosbare) logistieke zaken te bekeken te worden” 
- “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.” 
- “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)” 
 
 
 

3. Het aantal 
parkeerplaatsen 
verminderen 
 
 
 

Belangrijkheid score 
3,7 
 
 

Suggesties: 
Overweeg de 
mogelijkheden, voor- en 
nadelen van parkeren op 
afstand ten behoeve van 
een veilige 
schoolomgeving 

- “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.” 
- “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.” 
- “Parkeerplekken aan de Voltastraat wordt als positief ervaren” 

4. Aandacht voor de 
veiligheid van drukke 
wegen die de school 
van andere wijken 
scheidt en aandacht 
voor druk wandel-, 
fiets- en autoverkeer 

Belangrijkheid score 
4,4 

- De Groene Loper begint 
door de toenemende 
drukte gevaarlijker te 
worden. De 
leergemeenschap vindt 
het lastig om een 
oplossing te bedenken om 
de Groene Loper veiliger 
te maken.  

- “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.” 
 

5. Openbaar vervoer 
verbindingen om de 
locatie te verbinden 
met de wijdere 
omgeving 
 
 

Belangrijkheid score 
3,6 
 
- Ik begrijp het belang 
van OV verbindingen 
met de locatie niet 
helemaal voor de 
doelgroep van het KKC 
(kinderen van 
basisschool leeftijd). 

- Openbaar vervoer 
verbindingen worden als 
minder belangrijkheid 
gezien dan bijvoorbeeld 
het bevorderen van actief 
transport. 

- “De realisering van een nieuwe oost-westverbinding, een Groene Uitloper van het 
Leeuwenpark naar het Maartenscollege en het NS Station” 
- “Relatie met station bekijken ivm ov reizen docenten/persoon” 

ONTMOETING EN 
INCLUSIE 

   

1. Toegang tot het 
plein voor inwoners en 
gebruikers, met sport 
en recreatieve 
faciliteiten 

Belangrijkheid score 
4,9 
 
Suggestie: 
- Er moeten keuzes 

Suggesties: 
- Oudere kinderen de 
mogelijkheid bieden om te 
leren van de omgeving 
buiten het schoolterrein 

- “Een perspectiefvolle toekomst van een Trefcentrum 2.0 dat zich opent naar het 
Leeuwenpark met een terras en sportvoorzieningen.” 
- “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 



 

 
 
 
 
 

gemaakt worden, want 
iedereen en alle 
wenselijke functies 
kunnen hier niet bij 
elkaar worden 
gebracht 
(schaalgrootte). Dus 
lijkt mij concentratie 
op kind t/m 13 jaar en 
ouders. 
 

(o.a. verkeer, contact met 
andere mensen). 
- Het aanspreken van 
verschillende 
leeftijdsgroepen hoeft niet 
per se te gebeuren door 
het aanbieden van 
verschillende faciliteiten. 
Denk aan de Mosasaurus 
op het Oranjeplein die 
zowel kinderen als ouders 
trekt.  

oplossingen te bedenken.” 
- “Optimaal gebruik proberen te maken van ‘verlengde schooldagen’ om ruimtes ook 
ná de lessen te benutten (“van zeven tot zeven”).” 
- “Hoe behouden we het openbare karakter van het Leeuwenpark en zorgen we 
tegelijk voor veilige speelplaatsen?” 
- “De speeltoestellen op het Essentterrein zouden een plek moeten krijgen in het 
park” 

2. Ontmoetingsplekken 
op straat 
 
 
 

Belangrijkheid score 
4,1 
 
 

Suggesties: 
- Er zijn volgens de 
deelnemers behoeften om 
elkaar te ontmoeten in het 
Leeuwenpark. o.a. van 
jongeren. 
- Hoewel het KKC de 
mogelijkheid om te 
ontmoeten zal beperken 
(door het innemen van 
ruimte en de drukte die 
het met zich meebrengt) 
zal het ook iets leuks zijn 
om op te zoeken en 
daarmee de ontmoetingen 
in het Leeuwenpark 
mogelijk interessanter 
maken.  

- “Het stimuleren van ontmoeting is een van de doelen van de gebiedsontwikkeling 
aan de Groene Loper. (o.a. Door bankjes aan GL, centraal gelegen locatie, nieuw 
schoolplein)” 
- “Het tot leven wekken van het nu wat stille, verscholen en onbekende 
Leeuwenparkje tot een volwaardig en actief Leeuwenpark.” 
- “Een eventuele entree aan de achterzijde van het Trefcentrum als ook de realisatie 
van een terras, zal de verblijfskwaliteit van het Leeuwenparkje vergroten” 
- “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” 

3. Openbare kunst Belangrijkheid score 
3,0 

  

4. Het lokale karakter Belangrijkheid score  - “Achter de school is het Leeuwenparkje gelegen. Dit parkje is een aantal jaren 



 

in het ontwerp van het 
plein en behoud van 
elementen van 
betekenis of culturele 
waarde 
 

3,8 geleden ingericht als wijkpark voor Wittevrouwenveld. Dit ietwat verstopte parkje, 
wordt gezien als het middelpunt en dé scharnier tussen diverse functies en gebouwen 
in het gebied.” 
- “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 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 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.” 
- “Mooi als kerk in deze ambitie geïntegreerd kan worden.” 

5. Een beschrijving van 
hoe het plein en de 
faciliteiten die het 
biedt worden 
gefinancierd, inclusief 
het onderhoud 

Belangrijkheid score 
3,3 

 - “Maak een grondexploitatie op het hele gebied en niet op alle afzonderlijke locaties. 
De Essentlocatie is enige locatie waar er inkomsten te halen zijn.” 

6. Middelen om 
activiteiten en 
evenementen mogelijk 
te maken en de 
ontwikkeling van 
buurtorganisaties te 
stimuleren 

Belangrijkheid score 
4,0 

 - “In algemene zin nauwe verbinding met de omgeving zodat er laagdrempelige 
verbindingen gemaakt kunnen worden tussen het kindcentrum en de omliggende 
wijken en buurten, verenigingen, sport, muziek etc.” 

7. De geschiktheid van 
het plein en de 
faciliteiten voor 
verschillende 
subgroepen in de 
populatie 

Belangrijkheid score 
4,4 

 - “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.” 
- “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 kansrijk schoolplein en park voor sociale verbinding van huidige en van nieuwe 
bewoners, van verschillende culturen en achtergronden.” 
- “een biotoop waarin oude en jonge, nieuwe en vertrouwde inwoners elkaar 
ontmoeten.“  

SOCIALE VEILIGHEID    

1. Veiligheid en 
preventie van 
criminaliteit  
 
 
 
 

Belangrijkheid score 
4,5 

Suggesties: 
- Het gebruiken van 
gelaagdheid om een meer 
natuurlijke afscheiding te 
creëren (bv. een 
dakschoolplein voor de 
onderbouw en een 
bovenbouw schoolplein op 
het niveau van het 
Leeuwenpark) 
- Afgeschermde hoekjes 
maken voor de 
allerjongsten. 
- Het van het moment van 
de dag af laten hangen 
welke onderdelen van het 
schoolplein wel en niet 
toegankelijk zijn.  
- Hekken vermijden, maar 
werken met afscherming 
door bijvoorbeeld het 
gebouw zelf. 
- Geslotenheid toepassen 
om veiligheid te 
waarborgen 

- “Hoe behouden we het openbare karakter van het Leeuwenpark en zorgen we 
tegelijk voor veilige speelplaatsen?” 
- “Op dit moment denken mensen er niet aan om naar de wijk Wittevrouwenveld te 
gaan en al helemaal niet om hun kinderen er naar school te brengen (...) het gebied 
achter de Theresiaschool is nu een openbare ruimte zonder naam, er moet iets 
gebeuren, zodat niet alleen dit gebied veiliger wordt, maar ook de school zal worden 
beschouwd als een eiland, centraal gelegen op de Groene Loper en met nieuwe 
ontwikkelingen eromheen.” 
 



 

2. ‘Natuurlijk toezicht’ 
en duidelijke zichtlijnen 

Belangrijkheid score 
4,3 

Suggestie: 
- Sociale controle wordt 
genoemds als een 
bijkomstigheid van gebruik 
van de ruimte door 
verschillende groepen en 
een facilitator voor veilig 
gebruik van verschillende 
groepen. 

- “Een visuele en functionele verbinding tussen de Groene Loper en het 
Leeuwenparkje.” 
- “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.” 

3. Veilige en 
gemakkelijke 
verplaatsing 

Belangrijkheid score 
4,5 

 - “De gemeente vindt de Groene Loper een geschikte locatie omdat deze voorziet in 
veilige loop - en fietsroutes naar de school.” 

4. Gemengd gebruik 
van het gebied 

Belangrijkheid score 
4,3 

Suggesties:  
- Het gebruiken van 
gelaagdheid, 
afgeschermde hoekjes en 
een tijd- en 
leeftijdsafhankelijke 
openheid om een meer 
natuurlijke afscheiding te 
creëren.  
- Zie ook criterium 1 
hierboven.  

- “De Theresiaschool is dé spil binnen de ontwikkeling van het KKC. Deze voormalige 
‘openluchtschool’ wordt de laatste jaren voornamelijk gebruikt door diverse 
maatschappelijke organisaties. 
Achter het Leeuwenparkje is het Trefcentrum gelegen en is hét wijkgebouw van 
Wittevrouwenveld. Hierin zijn tevens diverse maatschappelijke, gezondheids- en 
welzijnsorganisaties gevestigd. De Onze- Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, gelegen 
naast de Theresiaschool, is thans nog in gebruik als religieuze voorziening.” 
- “Er zijn in het KKC De Groene Loper ruimten/dagdelen beschikbaar voor 
ondersteunende/zorgvoorzieningen zoals jeugdgezondheidszorg, logopedie, 
consultatiebureau)” 
- “Eventuele creatie Tiny Forest/mogelijkheden tot natuur-en milieueducatie in de 
(nabije) buitenruimte/omgeving.” 
- “In algemene zin nauwe verbinding met de omgeving zodat er laagdrempelige 
verbindingen gemaakt kunnen worden tussen het kindcentrum en de omliggende 
wijken en buurten, verenigingen, sport, muziek etc.” 
- “Vanuit de huidige gemeentelijke gebiedsgerichte aanpak wordt het Trefcentrum op 
het perceel gezien als gebouw waarin maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. 
Uiteraard dient/wordt dit 'verbonden' met de andere gebouwen rondom het plein 
(samenwerking).” 
- “… gerelateerd mogelijk in (nabije) toekomst aanvullende functies in kerk en 
Trefcentrum te verbinden.” 
- “Blijft er straks rond het Leeuwenpark ook ruimte voor tijdelijke functies, zoals het 



 

Werkhuis?” 
- “Gymzaal en kinderopvang in korte nabijheid van het KKC. Ontmoeting faciliteren 
door bij elkaar brengen van voorzieningen: invulhulp bij belastingen, beweeg- of yoga-
aanbod bijvoorbeeld is een eenvoudige manier om ouders/grootouders langer in de 
omgeving te houden.” 
- “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.” 

5. Duidelijkheid voor 
gebruikers waarvoor 
en door wie het gebied 
gebruikt kan worden 
(privaat, publiek, of 
gemeenschappelijk) 

Belangrijkheid score 
3,7 

 - “Ruime, groene, actieve en veilige speelruimtes in zachte, groene overgangen naar 
een openbaar park.” 

6. Het niveau van 
onderhoud 

Belangrijkheid score 
4,1 

  

7. Eenvoudig toezicht 
op de speelplekken 
voor 
ouders/verzorgers, 
waar nodig met 
zitmogelijkheden  

Belangrijkheid score 
3,9 

 - “Hoe behouden we het openbare karakter van het Leeuwenpark en zorgen we 
tegelijk voor veilige speelplaatsen?” 

8. Een eventueel 
alcoholverbod in het 
gebied 

Belangrijkheid score 
3,6 

  

SAMENWERKEN AAN 
EEN GEZONDE 
LEEFOMGEVING 

   

1. Betrokkenheid van 
de lokale gemeenschap 

Belangrijkheid score 
4,4 

 - “Interactief: vroegtijdige manieren van interactie ...” en “Innovatief: effectieve 
manieren voor een interactieve aanpak met de omgeving.” 



 

bij het plan (zowel in 
het ontwerp van de 
ruimte, implementatie 
van het plan, als het 
beheer van de ruimte) 
 
 

 
Suggesties: 
- Nadenken over 
manieren om een 
representatieve 
afspiegeling van de 
bewoners te laten 
participeren. 
- Niet alleen 
omwonenden maar 
ook de ‘doelgroep’ 
(toekomstige 
leerlingen en ouders) 
betrekken.  

- “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.” 
- “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 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?” 
- “Hoe wordt de omgeving verder betrokken in de toekomst van het KKC en het 
Leeuwenpark? Welke maatschappelijke partners en instellingen willen straks 
samenwerken in het KKC en aan het Leeuwenpark?” 
- “Middels zes digitale ‘expertmeetings’ zijn de vier scenario’s met elkaar vergeleken. 
… Ook de Stadmakers zijn in dit proces betrokken, evenals RuimteGIDS, een 
samenwerkingsverband van Universiteit Maastricht, Provincie Limburg, Gemeente 
Maastricht, GGD en PBA2.” 
- “Daarnaast is een omgevingsenquête gehouden. Voor een onafhankelijk en 
representatief resultaat is Flycatcher Internet Research BV ingeschakeld. Naast een 
uitgebreide digitale enquête zijn in de omgeving van het Leeuwenpark huis-aan-huis 
enquêteformulieren verspreid.” 
- “…het met elkaar uitlokken van onverwachte, enthousiasmerende uit- komsten van 
dit soort zoekprocessen waar beslissers, beleidsmakers, belanghebbenden, buurten 
en betrokkenen gelijkwaardig in optrekken, echter ieder met een eigen rol, 
verantwoordelijkheid, belang en/of invalshoek.” 
- “De grootste winst is dat vele partijen zijn aangehaakt en actief hun inbreng hebben 
kunnen geven. Daarmee ervaren zij dat ook dit hún plan is.” 
- “Er vinden gesprekken plaats met … Lourdeskerk om hen te betrekken.” 
- “Er wordt geopperd om andere partijen te betrekken zoals GGD, Traject etc.” 



Bijlage 4: Overige gezondheidsthema’s in de resultaten 
 
Uit de eerste ronde enquête: 
Stelling 1 

• Aansluiting bij het ontwerp van de school dat in zichzelf ook uit kan nodigen tot 
beweging en ontmoeting. Maar zeker ook de verbinding naar "gezond eten" en 
gezond groen (tiny forest), natuurontmoetingsplek (gemeente Maastricht) 

• 'Belang school en beweging mis ik: voor de school en haar omgeving ruimte bieden 
voor beweging: kindcentrum dient bijvoorbeeld ook een duurzame 
buitenspeelplaats te krijgen, zodat het buiten zijn/bewegen ook gestimuleerd wordt. 
Maar mogelijk ook een sportruimte in de school die ook voor de buurt beschikbaar 
kan worden. (Gemeente Maastricht) 

• Groen kan ook een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van beweging, dat mis 
ik hier. (Onderzoeker Universiteit Maastricht) 

• Dit is allemaal vrij veel gericht op 'erbuiten'. Mist misschien nog wat focus op 
bewegen stimuleren ook binnen. Denk aan stickers op de grond die uitnodigen om te 
springen, of andere vormen van bewegen. (Onderzoeker Universiteit Maastricht) 

• De criteria zijn vooral gericht op specifieke fysieke kenmerken. Als ik iets aan zou 
moeten geven wat ik zou missen, dan zouden dat de 'softere' factoren zijn die 
invloed hebben op fysieke activiteit/actief transport, zoals bijvoorbeeld de sociale 
veiligheid in de buurt van het KKC. (Onderzoeker Universiteit Maastricht) 

• Verschillende stedelijke functies dicht bij elkaar plaatsen, op loopafstand. 2. sociaal 
veilige routes maken (Architect) 

 
Stelling 2 

• Hoe zorg je dat mensen uit verschillende achtergronden, bubbels, elkaar 
ontmoeten? Aanleidingen, feesten (Architect) 

 
Stelling 3 

• Onder punt 1 zou ik niet alleen de veiligheid/criminaliteit in/rondom het KKC nemen, 
maar ook in de wijk rondom het KKC. (Onderzoeker) 

 
Uit het online ideeënbord 
Stelling 3 

• Er dienen wel toegangswegen te komen die alleen voor traag verkeer toegankelijk 
zijn. NB. De Groene Loper wordt veel door e-bikes en speedpedelecs gebruikt, 
gevaarlijk voor kinderen. (Beleidsmedewerker Gemeente Maastricht) 

• Eens, in negatieve zin. Door het verlies aan parkeerplaatsen i.c.m. toename van 
gebiedsactiviteiten moet je wel fiets en wandelen bevorderende maatregelen 
nemen. Daarnaast begin ik me zorgen te maken over de veiligheid op de 
fiets/wandel baan op de groene loper door toenemende fietsdruk en 
snelheidsverschillen wandelaar/fietser. (Anoniem) 

 
 
 


