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Groene loper
Afgelopen weekend hebben schoolkinderen bloemen gezaaid op het dak van de A2-tunnel. Eind 2016
wordt de A2-tunnel geopend en wordt op deze plek van de huidige stadsautobaan N2 de Groene
Loper aangelegd.

1. Wat moet volgens u zeker deel uitmaken van deze Groene
Loper?
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Anders, namelijk:






















oncderhoud van dat zgn park( is alleen maar gras met bomen, dus 'park'??? Kom nou, de
gewone andere parken worden nog niet eens fatsoenlijk onderhouden!!!
banken
Banken
banken en overdekte rustplekken
banken en tafels, Wielerbaan contouren herstellen, info borden dieren/planten/ enz.
beeldende kunst
De groene loper moet een actieve as door de stad worden net als het Vondelpark in
Amsterdam
een plaats waar culturele, niet al te oorverdovende, festiviteiten kunnen plaatsvinden
een plek om lekker te vertoeven
Een ruim kiosk met aankleding voor het geven van kleine concerten en voorstellingen
fatsoenlijke fietsvrije wandelpaden
fietsbaan
fietspad
Fietspad / wandelpaden
Fietspad noord-zuidverbinding
fietsroute
Fietsstrook
fitness parcours
flaneermogelijkheid (zonder fietsers)
Genoeg zitbanken, toiletten
gescheiden fietspad/voetgangerspad
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half overdekte hal voor evenemenenten zoals een (rommel)markt
hondenlosloopgebied
Horeca waar mensen kunnen dansen (zomder dat ze meteen naar de dansschool hoeven). je
zou hier voor divers publiek dansavonden kunnen organiseren (denk aan de tangoavonden bij
Crazie Pie in het verleden.
jeu de boules baan
Jeu de boulle baan
jeu-de-boulbaan, picknickplekken voor mensen die lunchpauze hebben, volleybalplek,
voetbal/basketbalplek
Klein schalige speeltoestellen en fitnistoestellen
Kunst objecten
Markthal
mogelijkheid aanleg schaatsbaan in de winter?
Ontmoetingsplek
Ontmoetingsplek voor jong en oud zoals in Valencia
oorlogsmonument voor de herdenkkingen
paden die geschikt zijn voor rollators
plek om openlucht theater op te voeren
Ruimte voor kleine evenementen
rustgebied dus géén Horeca
rustige groene baan
Rustplaatsen voor wandelaars bv.banken
speelgelegenheid
Sportvoorziening algemeen
veel verlichting
verlichting op de wielerbaan
Vooral een stedelijke invulling!
wandelen met zitjes
wandelpad
woningen
Zitbankjes
Zithoekjes (tafel met bank) om te rusten en van de omgeving te genieten (denk wel aan een
afvalbak)
Zorg voor dynamiek.

2

1.1 Kunt u dit kort toelichten?





































,multifunctioneel,ijs,gebakskraam, 's zomers terrasje, maar houdt t prijsvriendelijk, voor
iedereen toegangkelijk
Als er een scjhool komt dan zal daarbij sowieso een speeltuin komen dus die is niet meer
nodig. Voor jongeren is het fijn als ze zich buitenn op een zinvolle manier kunnen amuseren
en dat is met skaten of andere sporten zo
Bij een wandeling hoort ook een rustpunt om iets te nuttigen!
Bij het wandelen hoord een kop koffie
brengt wat leven en gezelligheid
buiten actief kunnen zijn, niet te ver van huis
dagelijkse behoeftes
dan wordt het echt een groene loper, een tegenhanger van het stadspark aan de andere kant
van de maas
Dan wordt het een mooie en rustige omgeving
Dat maakt het aantrekkelijk
Dat maakt het levendig
Dat zie ik zo veel in andere steden en in mijn eigen stad wordt er geen ruimte voor gemaakt
De beste verbinding, op dit moment, tussen Oost en West Maastricht zijn de Kennedy en de
Noorderbrug. Volgens mij qua uitzicht niet echt visitekaartjes voor de entree van zo'n mooie
stad.
De door mij gekozen onderdelen kunnen mensen met elkaar in contact brengen.
De groende loper moet ook een rustige groene laan blijven en geen 'attractiepark' of hangplek
voor jongeren (met alle gevolgen van dien)
De naam is Groene Loper, dus groen moet erin.
de naam zegt HET
De stad mist plekken waar jong en oud in de openbare ruimte kunnen vertouven, zonder dat
er een commerciële grondslag is.
Dit is de kans om de verbinding te maken tussen links en rechts van de stad, maar ook voor en
achter.
Dit moet een rustige plaatas worden om te vertoeven
Duidelijk
Een beetje rust
Een gezellig samenzijn van mensen.
een mooie groenvoorziening waar rustig en met het hele gezin van gebruik gemaakt kan
worden.
Een mooie omgevbing met parkachtige aanleg waarin cultuur en kunst volop kan
plaatsvinden engenoten worden, wekelijks
Een rustig wandelgebied waar je bij coffeelovers een goede bak koffie kunt drinken
er is daar weinig voor de kinderen te doen
er is reeds teveel groen geofferd zoals het stadspark
Er is te weinig groen in het centrum en omstreken.
er moet voor iedereen iets te doen zijn. Mensen moeten het aantrekkelijk vinden om lekker
naar buiten te gaan.
er moet wat te doen zijn om beide zijden te verbinden
er wordt al genoeg groen misbruik oa karzerne terrein.
evident toch ?
Fietsen en wandelen en een terrasje pikken
fijn voor de kinderen, ouders, opa's, oma's, jeugd en omwoneneden
gebouwen genoeg
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geen bebouwing, bij skatebaan heb je hangjongeren en grafity, en speeltuin en hardloopbaan
vergt meer onderhoud, horeca is er al genoeg
geen horeca is er genoeg.
Geen sportactiviteiten
gewoon zitten en genieten
gezien de locatie zou een lunchroom een goed idee zijn
groen he
Groen is zo belangrijk voor de vieze stad.
groene loper moet groen zijn en fijn om te recreëren
Groene loper moet rust, ontspanning geven en een ontmoetingspunt voor oost en west
Groene loper ook voor fietsers toegankelijk maken
groene rustige loper leent zich m.i. niet voor een echte speeltuin; denk ook aan omliggende
bewoning en al helemaal niet voor een skatebaan. Beeldende kunst deels mogelijk ook voor
gebruik (bankjes, klimmen) zou passen in de parkst ructuur
Hardloopbaan voor zowel scholieren als omwonenden, mooie manier van verbinden.
herdenking op vredeplein laten vervallen
Het dient een gemeenschappelijk stuk groen te worden met stadsvertier.
het enigste groen in deze omgeving
het met voor ieder wat wils zijn.
het moet een groene loper worden waar je rustig kan recreëren
Het moet een verzamelplaats worden voor jong en oud. Dus voor ieder van hun een
aantrekkelijke activiteit.
het moet rust uitstralen
Het moet toegankelijk zijn voor een tijdsbesteding van een paar uur tot een dagdeel
Het moet vooral groen zijn, met een gelegenheid is te gebruiken
het nmoet vooral een plaats zijn om te genieten. zelfs aan een kleine biomarkt denk ik
het wordt immers een groene loper
hoort bij een groene loper
Houd de loper groen
Ik zie me daar lekker wandelen, even op een bankje zitten.
In dit deel van de stad bevindt zich geen park. Dus ik vind dat het een plek moet zijn met veel
groen waarin mensen kunnen recreëren, ook tussen hun werk door.
In elk geval niet WEEEER een horeca gelegenheid. Gewoon en groene long, laagdrempelig en
open. Die bij mooi weer uitnodigt om een boek te lezen en je in een bos te wanen. O ja,
walnotenbomen, tamme kastanjebomen en veel bramenstruiken.
is voor iedereen toegankelijk
kan een stukje rust creeren in een stad
Kijk eens naar het park in Valencia
Komt de sfeer ten goede
Komt overeen met de groeneloper
laat 't rustig blijven
Lekker flaneren en tussendoor effe zitten en kijken.
Lekker wandelen en dan een heerlijk kopje koffie
Leuk voor kinderen en ouders
Leuk voor kinderen en volwassenen alsmede sportievelingen
Levend park
levendigheid
Lijkt me niet nodig
Lijkt mij leuk en divers
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maak bijv.ruimte voor een soort koffiehuis waar men even kan bijpraten
Maak er een leefomgeving van
maak er een wandel recreatie gebied van zoals in zovel andere grotere steden in europa
Maastricht heeft behoefte aan groene long
Markthal al la Rotterdam. Ee trekkerm labdmark is nodig voor dit stadseel.Maar waar ook
andere activiteiten in kunnen worden gehouden. Optredens, muziek, etc.etc.
Meer groen en speelgelegenheid in Maastricht
Meer rustplekken waar mensen kunnen genieten van de groene loper.Akatebanen kunnen op
plekken waar niemand er last van heeft.In park sportkwartier -west is al genoeg plek waar
een hardloopbaan is gerealiseerd en nauwelijks gebruik van gemaakt wordt.Dus nu mag er
ook eens een ,,rust,,,park komen zoal in andere steden . In Duitsland maken ze ook meer van
boulevards met bloemenperken,banken,uitzicht op de moezel of Rijn.Moet je hier eens langs
de Maas lopen,niks noppes.
Mensen hebben lang genoeg in drukte en uitlaatgassen gezeten.
mensen wandelen graag vooral oudere
met buiten terrassen wordt de Groene Loper wat levendiger
moet een fijne ontmoetingsplek worden
Moet ook een ontmoetingsplek zijn
mogelijkheden tot ontstressen
mogelijkheid om tot rust te komen buiten onze drukke stad
Mooie plek om eea met elkaar te combineren
mooie plek om te recreëren voor jong en oud in het groen. Voor alle leeftijden
Niet beter om autoverkeer te beperken dan een goede fietsverbinding door de groene loper
Niet overdone het geheel moet rust en veiligheid uitstralen enrelksesfeer
Nog geen g oude baan in maastricht
nvt
om mensen wat meer te laten bewegen een parcours uitzetten met oefeningen die
aangegeven worden.
omdat de parken mooi zijn
Omdat ik van mening ben dat de groene loper voor zowel de dichtsbijzijnde bewoners maar
zeer zeker voor iedereen is. Een plek waar men gezellig met elkaar kan samen zijn.
Ontspanning rust sociaal contact
ook oversteek van oost naar west moet groen zijn
Op deze manier wordt de Groene Loper een ontmoetingsplaats voor de mensen
plek om te flaneren
Plezier voor een ieder
recratie mogelijkheid voor de inwoners
Recreatiegebied van maken. Niet alleen
recreatieve doeleinden
rust
rust en toch levendigheid
Rust is goed.
rustig muziek gelegenheid voor de wat oudere burger
rustige groene laan waar t fijn vertoeven is
rustige plek om te wandelen.
Sociale ontmoetingsplek, alleen zorgen dat het geen hangplek wordt.
sporten van zuid naar noord
spreekt voor zich
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tijdens wandeling op een terras, en de ervaring met Vennenpark-Noord: zorg voor glad asfalt
v.w. pijn in lichaam.
toegankelijk voor iedereen
Toplocatie om te wonen
trekt mensen
Veel groen geeft gezellige sfeer, ook wintergroene planten en bomen inplannen
Veel groen, het moet toch een groene loper worden.
veiligheid
Vergelijk dit met Valencia, waar een oude rivierbedding zo is ingericht
verhoogd de leefbaarheid van het gebied
voor de levendigheid
voor de ontspanning
voor elk wat wils(zie rivierbedding Valencia
voor het mileu
voor ieder iets en dan gezellig wat kunnen drinken, liefst met een terrasje erbij
Voor iedere doelgroep iets.
voor iedereen gezellig
Voor mij hoeft het niet weer een grote commerciële uitbaterij te worden. Voor sport zijn er al
mogelijkheden zat.
Vooral ouderen kunnen niet lang lopen maar even zitten kunnen zij ook genieten van de
groene loper, en daar is een openbare toilet ook een uitkomst
Waar de kinderen zich kunnen vermaken en de ouderen rustig kunnen verblijven. Dus fietsers
geen toegang geven.
Waar mensen graag komen
Waar volwassenen lopen lopen ook kinderen vandaar de speeltuin,engezellig om tussendoor
ook iets te kunnen drinken.
wandelen en speelgelegenheid
Wandelgebied moet VEILIG zijn voor de voetganger. Niet dat fietsers je links en rechts
voorbijscheuren als je daar aan de wandel bent.
We dienen er ons bewust van te zijn dat maastricht druk bezig is met een ruime groen
voorziening in en om de stad, waar ook de horecagelegenheden van dienen uit te maken.
Wet niet of een speelvoorziening veilig en gezond kan
wordt nu al de drugstraat van nazareth genoemd
zie antwoord bij 2. anders.
Zo breed mogelijk publiek trekken
Zoals al gezegd rustplaatsen voor wandelaars.
Zoveel mogelijk groen ter compensatie van de uitstoot van de auot's.
Zoveel mogelijk levendigheid, zoals in de parken van New York en London. Maar fietsers en
voetgangers/hardlopers kunnen elkaar in de weg zitten dus houdt die duidelijk gescheiden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.

Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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